LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
Värmland

PROTOKOLL
Protokoll nr 1/2015
2015-01-22

Telefonsammanträde
Tid

Kl 19.00 - 21.00

Hur

Telefonsammanträde

Närvarande

Patrik Ohlsson, ordförande
Karl-Axel Ström, vice ordförande
Ola Axelsson
Erik Forsberg
Elsa Lund Magnussen
Catarina Nilsson
Britt Marie Nordquist
Johan Rydberg
Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson, fr o m del av § 3
Robert Larsson, regionchef, sekreterare

Övriga

Yvonne Andersén, LRF Västra Sverige

§1

Välkommen, öppnande

Patrik Ohlsson öppnade sammanträdet.
§2

Protokolljusterare

Ola Axelsson valdes till justerare.
§3

Vattendirektivet och förslaget till åtgärdsprogram

Karl-Axel Ström berättade om aktuellt läge. I Värmland är förslaget till åtgärdsprogrammet 4 miljarder kronor stort. Ca 9 000 ha i olika skyddszoner och
våtmarker, 45 mil tvåstegsdiken och 40 000 hektar strukturkalkning. Och då är
Värmlands karta ändå väldigt ljust färgad, jämfört med andra. Beslut fattas i
december.
Just nu, tom 30 april, pågår en remiss kring vattendirektivet (hittas på
www.vattenmyndigheterna.se välj Västerhavet). I åtgärdsprogrammet finns
vilka åtgärder som föreslås för jordbruket. Enligt Vattenmyndighetens analys
hamnar kostnaden bara för övergödning på 2 miljarder per år för lantbruket.
Förslaget till åtgärder kan således få mycket långtgående konsekvenser för de
gröna näringarna.
Vi tror att vi måste påverka på alla nivåer för att påverka detta i rätt riktning.
Den kommunala arenan är särskilt viktig och därmed våra kommungrupper till
vilka vi tagit fram kommunala underlag vad förslagen kostar. Kommunerna är
viktiga dels eftersom det är kommunerna som ska verkställa flera av åtgärderna
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men det är också här som det är enda gången det kommer in politiker i processen. I övrigt är det en ganska tjänstemannastyrd process.
Vi tror att det är viktigt att hitta allianser med kommunerna i detta förslag då
det kan få långtgående konsekvenser för sysselsättning, produktion av närproducerad mat och andra viktiga miljövärden. I dialogen med kommunen är det
just nu kanske inte rätt läge att kritisera brister i kommunala reningsverk utan
istället titta på helheten, vad betyder det för vår kommun om alla dessa åtgärder
ska genomföras med tvång?
Den kommunala processen pågår nu så det är viktigt att inte skjuta på eventuella uppvaktningar av kommunen. Vi påminner också om de samråd som
Vattenmyndigheten Västerhavet genomför:
28 januari – Mariestad
4 februari – Karlstad
En del lokala vattenråd kommer också att genomföra samråd, håll ögonen
öppna för när dessa sker. Andra tänkbara aktiviteter kan vara att bjuda in
vattenmyndigheten (ring Björn Lagerdahl 010-224 48 75) till möte i bygden
och samtidigt bjuda in lokala politiker. En annan möjlighet kan vara att bjuda
in någon av ledamöterna i vattendelegationen för att diskutera åtgärdsprogrammet.
Styrelsen beslutade
att
att

§4

ge Karl-Axel Ström i uppdrag att bemanna samrådsmötet i Karlstad den 4
februari samt
lägga en beställning att genomföra en kommungruppsträff med detta som
tema mellan 16 och 20 februari.
Livsmedelsstrategi Värmland

Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson, Elsa Lund Magnussen och Patrik Ohlsson
har besökt Karlstad Innovation park ek för. Elsa Lund Magnussen berättade om
projektet. LRF hade lyft problemet med sårbarheten kring livsmedelsförsörjningen. Det var nytt för dem. En satsning på ”Hur äter vi Värmland bättre” och
få med olika intressenter i detta.
Länsstyrelsen har gjort ett arbete där NIFA, HS och LRF varit med. Nu blir det
ett så kallat upp-möte i deras regi den 19 mars och innan det ännu ett förmöte i
vecka 7. Målet är att många skall känna delägarskap i en regional livsmedelsstrategi.
Patrik Ohlsson rapporterade om lunch med länsrådet Robert Andrén om strandskydd, vattendirektiv och vargjakt. Sammanfattningen är en övning mellan oss
om förslaget till vattendirektivets åtgärdsprogram. Vad gäller kontakten i stort;
vi har träffat landsbygdsenheten terminsvis men att de nu identifierat stuprörsproblemen på myndigheten och därför vill träffa oss med alla enheter som påverkar våra medlemmars verksamhet samtidigt.
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Det finns nu ett regeringsuppdrag till länsstyrelserna att titta på grön infrastruktur för att styra mer över hur landskapet används. Läs mer i uppdraget:
www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-iSverige/Regeringsuppdrag/Riktlinjer-och-genomforandeplan-avseenderegionala-handlingsplaner-for-gron-infrastruktur/.
§5

Mjölkkrisläget

Catarina Nilsson, Patrik Ohlsson och Jan Landström har sonderat terrängen för
vad vi kan göra mer än vad vi redan gör för mjölkbönder i kris med tanke på
avräkningspriset 2,64 kr/kg. LRF Mjölk jobbar med ett 12 punkts-program för
förbättringar i det korta perspektivet.
Vi hade 70 stycken på vårt möte med LRF Mjölk i Härtsöga förra veckan.
Erfagrupper har varit/är redan igång inom det tidigare mjölkprojektet. Anders
Ramström, Per Börestam och Jan Landström jobbar nu vidare med en träff
mellan bankerna och mjölkbönderna.
Har också diskuterats att vi erbjuder avdelningarna i samverkan att ordna luncher/mötesplatser för mjölkföretagare för att få prata om läget och utbyta tankar mer reguljärt. Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson påminde att Lantnytta
finns.
§6

Övriga frågor

Lokalavdelningsårsmöte
Britt Marie Nordquist åker på beställning till Östmarks årsmöte den 9 februari.
Aktiviteter med anledning av medlemstappet
Varför väljer ni att kliva av - göra ett lärande av uppringningsaktiviteten? Ställa
frågor om vad de hade önskat av LRF för att vara kvar. Argument om dieselskattereducering och utökat landsbygdsprogram med 500 miljoner betalar medlemsavgiften bara det. Arbetet med vattendirektivet lyftes också.
Styrelsen beslutade
att

ringa upp de företagsmedlemmar som valt att gå ur sedan medlemsavgiften för 2015 sänts ut.

Månadens tårta för bra insatser för Värmlands bönder
Vi inledde med att uppmärksamma Karin Granström, Hushållningssällskapet,
för hennes insatser i samband med Köttriksdagen.
Patrik Ohlsson föreslår att januari månads tårta går till Jägarförbundet för deras
insatser i samband med licensjakten på varg vilket styrelsen tillstyrkte.
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Patrik Ohlsson vill ha förslag vidare för kommande månader.
Läget i vargjakten
15 av 24 vargar är skjutna. Organisationen fungerar bra.
Gästtalare till stämman
Catarina Nilsson lyfte förslag. Något som är positivt, trevligt och uppiggade.
Karin Perers, ordförande i Mellanskog om den värmländska skogens betydelse
för framtidens hållbara samhälle som förstaalternativ eller Nils Björid, LRF
Ungdomens ordförande om framtidstro och attraktionskraft. Catarina Nilsson
tillfrågar Karin Perers.
Artikel i NWT
Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson pratade om innehållet i en artikel i NWT
om att Kils slakteri expanderar och överväger slakt framöver, eventuellt mest
kanske för att NWT/Jonny Ohlsson ville ha en bra historia att berätta.
Greppa Näringen och Försök i Väst
Johan Rydberg informerade om Greppa Näringen och att han deltagit i växtodlingskonferensen (Försök i Väst) i Uddevalla förra veckan.
Anna Bjureus på Länsstyrelsen informerade om att hon upphandlar vissa moduler inom ramen för Greppa Näringen varav vissa påstås vara obligatoriska
för KRAV-certifierade. Tillgängliga för alla i hela Värmland och de är gratis.
Greppa Näringen har funnits i Värmlands län sedan 2011, och började i liten
skala som utökats efter hand. Projektet erbjuder rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad
övergödning och säker användning av växtskyddsmedel. Greppa Näringen i
Värmland erbjuder i första hand dig med mer än 25 djurenheter eller 50 hektar
åkermark i vissa, utpekade, avrinningsområden att bli rådgivningsmedlem.
Greppas klimat- och energirådgivning har du dock möjlighet att få oavsett var i
länet gården ligger. De avrinningsområden som idag ingår är:
-

Averstadåns avrinningsområde
Slöans/Tarmsälvens avrinningsområde
Ekholmssjöns/Kyrkebysjöns avrinningsområde
Glumman/Arnöfjordens avrinningsområde
Ölmans/Sorkans/Ölmevikens avrinningsområde
Alstersälvens avrinningsområde
Varnumsvikens och Lötälvens avrinningsområde

Johan Rydberg uppmanade till att informera om det Greppa erbjuder i
Värmland och som kan ge bra tankeställare i odlingen och djurhållningen.
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§7

Nästa sammanträde

Nästa mötesdag fastställdes till 20 februari, kl 08.00, i Karlstad.
§8

Avslutning

Patrik Ohlsson tackade för medverkan och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Robert Larsson

Patrik Ohlsson
Ordförande

Ola Axelsson
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