LRF DALARNA
Regionstämma 2020

Ge en gåva till We Effect!
Du kan bidra på två olika sätt:
Swischa din gåva till 123 621 56 36
Ange LRF Dalarna i meddelanderaden.
Eller använd QR-koden som finns i appen för Swisch för
att scanna in din gåva. LRF Dalarna QR-kod nedan:
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LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND
LRF DALARNA
PROGRAM
Vid regionstämman i Borlänge
Torsdagen den 19 mars 2020
•

09.00 – 09.30 Kaffe och registrering av fullmäktige

•

10.00 Stämman öppnas

•

Parentation, presentation

•

Stämmoanförande av Anita Boman Daniels, ordförande LRF Dalarna

•

Vision 2020

•

Bensträckare

•

Anförande av Åsa Odell, riksförbundsstyrelsen

•

Utdelande av LRFs silvernålar

•

Utmärkelsen Årets lokalavdelning i Dalarna

•

Hedersutmärkelsen Ambassadör för integration i det gröna näringslivet

•

Presentation av UF-företag, Stiernhööksgymnasiet

•

Information om We Effect och insamling, Anita Boman Daniels

•

12.15 – 13.00 Lunch och mingel med utställarna

•

Stadgeenliga förhandlingar enligt dagordning

•

Anförande av Sven-Erik Hammar, Styrelseledamot i CEPF (Europas familjeskogsägarorganisation)

•

Ca kl. 14.45-15.15 Kaffe och mingel med utställarna

•

Stadgeenliga förhandlingar forts.

•

Avslutning kl. 17.00
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Regionstyrelsens förslag angående förhandlingsordning vid regionstämman.

Stämman föreslås besluta
Att

Ordet begärs genom att röstkortet hålls upp, handuppräckning för icke fullmäktige.

Att

Yrkanden lämnas skriftligen till presidiet.

Att

Anföranden hålls via mikrofon.

Att
		

Tiden för anföranden fastställs till högst 4 minuter med påminnelse efter 3 minuter och rätt
till två repliker om vardera högst 2 minuter.
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Verksamhetsåret 2019
Det har varit ett händelserikt år för LRF Dalarna under 2019. Vi har haft en rad olika
möten med bland annat polis, räddningstjänst och beslutsfattare.
Både förtroendevalda och tjänstemän, omsorgsgrupper och kommungrupper har under året
varit med och påverkat arbetet för att få till bättre förutsättningar för dom som lever och
verkar på landsbygden inom den gröna näringen.
I början på året hölls ett möte med Trafikverket med anledning av framkomligheten av
lantbrukets fordon vid riksväg 70 mot Enköping. Där hade Trafikverket valt att göra delar
av sträckan till motortrafikled, trots att det utlovats annat. Efter att LRF kallat till möte
tillsammans med myndigheten och berörda medlemmar kom Trafikverket fram till att
beslutet varit en miss som skulle rättas till.
Under våren höll även LRF Dalarna, tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan (SV)
dikes-avvattningscirklar på tre platser i länet. Cirklarna hölls i Avesta, Mora och Vansbro.
Teknisk utveckling och innovationer i lantbruket
Medlemmar önskade en föreläsning om teknisk innovation i lantbruket och i mars
ordnades en träff utanför Falun. Macklean, var på plats och pratade om vad som händer på
olika företag runt om i landet och i världen och vad den snabbare utvecklingen innebär.
Dataväxt lyfte vilka tekniska hjälpmedel som finns tillgängliga för lantbrukaren.
Dagen var en del av projektet, Samverkan i Matkedjan.
Regionstämman 2019
På stämman, som hölls i Falun, delades tre silvernålar ut. De som fick utmärkelsen var
Jonny Jones, Martin Moraeus och Michael Zachrisson. Även Sune Bergman fick ta emot
sin silvernål som han tilldelades 2018.
Årets lokalavdelning blev Äppelbo och Emelie Eriksson, från Sollerön, fick utmärkelsen
Ung Växtkraft från Dalarnas Försäkringsbolag.
Av de 16 motioner som behandlades under stämman gick fyra vidare till riksförbundsstämman. Det handlade om ”Kommunikationspolicy gällande barn/ungdomar i lantbruket”, ”Klimatssmarta drivmedel”, ”Riksintresset för friluftsliv” och två motioner om
äganderätt. Vad som hände med dessa motioner hittar du på www.lrf.se.
Sommaren och hösten
Under maj månad fanns också LRF Dalarna med under några kosläpp runt om i länet.
När det var dags för riksförbundsstämman på Sånga Säby fanns representanter från
regionstyrelsen på plats för motionsbehandling.
2019 presenterades även Dalarnas livsmedelsstrategi tillsammans med Länsstyrelsen
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Dalarna och Region Dalarna. Under presentationen ute på Borgs Lantbruk i Gustafs
bjöds ett 40-tal personer in för att ta del av det som framöver kommer bygga den regional
handlingsplan. Under hösten var det åter igen dags att uppvakta Årets nötköttsföretag.
Regionstyrelsen valde i år att lyfta eldsjälen, Johan Persson 28 år från Söderbärke.
En lantbrukare som driver ett framgångsrikt företag som han byggt upp från grunden.
Den så kallade Köttriksdagen – som arrangeras av Sveriges Nötköttsproducenter hölls i år
på galaxen i Borlänge och LRF Dalarna fanns på plats bland utställarna.
Påverkansarbete
Efter att djurrättsaktivister blivit allt synligare i länet och lantbrukare upplevt både hot och
trakasserier ordnades träffar med polismyndigheten – vid två tillfällen i Falun under 2019.
Både LRF och polisen såg allvarligt på situationen och uppmanade till fortsatt dialog.
En framgångsfaktor under året är styrelsen och kontorets avstämningsmöten med
kommungrupperna - som hållits en gång i månaden. Kommungrupperna har berättat om
lyckade möten med politiker, kontakter med kommuner om deras syn av byggnation på
åkermark och dialoger kring upphandling av lokal mat.
LRF Dalarna har också belyst skogsfrågorna under 2019. Vi har vart involverade i det
regionala skogsprogrammet och har via QA-fondpengar haft möjlighet att ordna ett antal
kurser i bland annat skogsröjning. Vi har även varit med och påverkat frågor som rör
äganderätt och problematiken med nyckelbiotoper.
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Medlemsstatistik
Medlemsstatistik
Lokalavdelning

Antal medlemmar

Antal medlemmar

31/12 -19

31/12 -18

Jmf 31/12 -18
Jmf 31/12 -18 (%)

Barkenbygden

217

214

3

1,4%

Bjursås

173

174

-1

-0,6%

By

130

133

-3

-2,3%

Dala-Järna

127

134

-7

-5,2%

Enviken

112

109

3

2,8%

Faluorten

201

199

2

1,0%

Floda-Mockfjärd

122

127

-5

-3,9%

Folkärna

187

192

-5

-2,6%

Gagnef

193

191

2

1,0%

45

41

4

9,8%

Grytnäs

112

115

-3

-2,6%

Hedemora

255

258

-3

-1,2%

Husby

161

164

-3

-1,8%

Leksand

435

448

-13

-2,9%

Lima-Malung

214

212

2

0,9%

Mora

294

295

-1

-0,3%

Nås

60

66

-6

-9,1%

Orsa

155

153

2

1,3%

Rättvik

327

334

-7

-2,1%

Stora Tuna-Torsång

541

547

-6

-1,1%

Sundborn

127

126

1

0,8%

Svärdsjö

254

256

-2

-0,8%

46

43

3

7,0%

Säterbygden

478

474

4

0,8%

Wessmanbygden

207

194

13

6,7%

99

97

2

2,1%

Älvdalen

128

124

4

3,2%

Äppelbo

34

29

5

17,2%

Summa

5 434

5 449

-15

-0,3%

Garpenberg

Idre-Särna

Vika
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Föredragningslista
Vid LRF Dalarnas ordinarie regionstämma den 19 mars 2020 på Galaxen i Borlänge.
1. Stämman öppnas
2. Val av funktionärer vid stämman

a) Ordförande...................................................................................................................................................
b) Vice ordförande...........................................................................................................................................
c) Föredragande sekreterare och pressreferent..................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
d) Protokollssekreterare....................................................................................................................................
e) Justeringsmän...............................................................................................................................................
f ) Rösträknare..................................................................................................................................................

3. Röstlängd och förhandlingsordning

a) Fastställande av röstlängd..............................................................................................................................
b) Förhandlingsordning för stämman

4. Årsstämmans kungörande

Personlig kallelse till fullmäktige 2020-03-05 enligt de valrapporter som inkommit. Avdelningar där
valrapport ej inkommit har kallelser sänts till lokalavdelningens ordförande samma dag för utdelande.
Annons i Land 2020-02-28.

5. Styrelsens förvaltningsberättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av resultat- och balansräkningar för ideell förening
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
9. Fastställande av arvoden, traktamenten och reseersättningar till nästa ordinarie
stämma

a) Årsarvode ordföranden.................................................................................................................................
b) Årsarvode övriga styrelseledamöter, stämmovalda revisorer
samt valberedningens sammankallande............................................................................................................
c) Dagarvode till styrelseledamöter, revisorer, fullmäktige till riksförbundsstämma,
ledamöter i valberedningen, samt arvode vid utbildning ….............................................................................
d) Rese- och traktamentsersättning…………..................................................................................................
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10. Fastställande av antal samt val av ledamöter i regionstyrelsen

Antal: ...............
Ledamöter: .........................................................................................................…………….........................
......................................................................................................................................................

11. Val av regionförbundsordförande bland styrelseledamöterna på 1 år

......................................................................................................................................................

12. Val av revisorer jämte suppleanter

Ordinarie:.........................................................................................................................................................
Suppleanter: ....................................................................................................................................................

13. Övriga val .............................................................................................................................................
14. Motioner
15. Val av 4 fullmäktige samt ersättare till riksförbundsstämman

Ordinarie:........................................................................................................................................................
Suppleanter: ....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

16. Fastställande av antal samt val av ledamöter till valberedningen,
däribland dess sammankallande för år 2021

Antal: ...............
Ledamöter: .....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Sammankallande: ............................................................................................................................................

17. Övriga frågor framförda i stadgeenlig ordning

(Ett nytt ärende får behandlas om minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade så beslutar).

18. Stämman avslutas
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Valberedningens förslag vid LRF Dalarnas regionstämma 2020
Presidium
Ordförande:		
Vice ordförande:
Justeringsmän:		
Rösträknare:		

Abbe Ronsten
Alf Dahlin
Utses på stämman
Utses på stämman

Föredragande sekreterare, protokollssekreterare och pressreferens utses av regionstyrelsen.

Arvoden
Arvoden baseras på Inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet (ibb) för 2020 är 66.800kr.
Styrelsens ordförande: 		
Övriga styrelseledamöter: 		
Stämmovalda revisorer: 		
Valberedningens sammankallande:

1,25 ibb + 3,50 kr/medlem
1,25 ibb för fördelning
1/36 ibb
1/36 ibb

Dagarvoden för styrelseledamöter, revisorer, fullmäktige till riksförbundsstämman och ledamöter i
valberedningen:
					Enligt riksförbundsstämmans regler.
					
Del av dag 1-13 tim 239kr/tim,
					Vid heldag 14-24 tim 3.346kr
Arvodenas storlek vid utbildning: Enligt riksförbundsstämmans regler.
Reseersättningar för ovanstående förtroendevalda:
					
					Enligt riksförbundsstämmans beslut.
					
28kr/mil, tillägg på 5kr/mil per passagerare
Traktamenten för ovanstående förtroendevalda:
					Enligt riksförbundsstämmans beslut.
					Utgår enligt LRFs avtal för anställda
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Styrelseledamöter:
Valberedningen har som förslag 6 st styrelseledamöter.
Bengt Halvarsson, Lima-Malung 		

Mandatperioden utgår

Malin Pettersson Lindgren, Älvdalen
Malin Sundmark, Folkärna 			
Michael Arvidsson, Stora Skedvi 		

Omval 2 år
Omval 2 år
Nyval 2 år

Torbjörn Ulriksen, Mora 			
Anita Boman Daniels, Orsa 			
Erik Bengtsson, Sundborn 			

Kvarstår 1 år
Kvarstår 1 år
Kvarstår 1 år

Förslag till regionordförande bland styrelsens ledamöter för 1 år
Anita Boman Daniels, Orsa

Förslag till val av revisorer för 1 år
Ordinarie:
Alf Dahlin		
Gerd Danielsson

Omval
Omval

Suppleant:
Lars Reyier 		
Christer Sandberg

Omval
Omval

Förslag fullmäktige till riksförbundsstämman
Anita Boman Daniels
Malin Pettersson Lindgren
Michael Arvidsson
Elsa Björkman
Ersättare i tjänstgöringsordning:
Malin Sundmark
Erik Bengtsson
Torbjörn Ulriksen
Josefin Samuelsson, ungdom ersätter ungdom

Övriga val
Föreslås att övriga val delegeras till styrelsen.
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Valberedning
Valberedning har bestått av 7 valberedningsledamöter, varav en representant från LRF Ungdomen.
Inger Bengtsson, Mora 		
Arne Eriksson, Rättvik 		
Annika Simm Eriksson, Äppelbo

Kvarstår 1 år
Kvarstår 1 år
Kvarstår 1 år

Gustav Svensson, Säterbygden
Anna Ozen, Folkärna			
Jan Forssell, Bjursås 			

Står till förfogande
Står till förfogande
Avböjer omval

LRF Ungdomens nominering till valberedningen 2020 är Johan Persson, Barkenbygden
Sammankallande har varit:
Jan Forssell, Bjursås
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Motioner till regionstämman LRF Dalarna 2020
Motioner till regionstämman LRF Dalarna 2020

1
2
3
4
5
6

Nr.

7
8
9
10
11

Lokalavdelning
Folkärna
Folkärna
Folkärna
Lima-Malung
Rättvik
Sundborn
Svärdsjö
Äppelbo
Vika
Vika
Vika

Motionens innehåll
Yttr nr.
Djurrättsrelaterad brottslighet
1
LRF bör tillsätta en Säkerhetsexpert
1
Arbetsmiljö och säkerhet för landsbygdsföretagare 2
Avgift för virkesupplag
3
Bevarande av betesmarker
4
Anläggande av
5
banor för höghastighetståg
Lantmäteriets handläggningstider och kostnader
6
Lägre medlemsavgift för pensionärer
7
Minska exploatering av jordbruksmark
8
Aktivera och uppgradera LRF:s mineralpolicy
9
Grön infrastruktur-pausas
10

18
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LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
FOLKÄRNA LOKALAVDELNING

MOTION TILL
REGIONSTÄMMAN
Nr 1

Djurrättsrelaterad brottslighet
Under de senaste åren har hot och hat mot lantbrukare eskalerat inom samtliga branscher som omfattar
djurhållning, allt ifrån pälsdjursuppfödare och hästverksamheter till kött-, mjölk- och äggproducenter.
Det förekommer riktade attacker mot enskilda lantbrukare, som nattliga intrång på lantbruksföretag
där man fotograferar och filmar noggrant utvalda delar för att sedan använda dessa bilder till att göra
anmälningar till Länsstyrelse samt publicera I olika medier med syfte att skapa opinion mot all verksamhet
som innefattar en djurhållning.
Det förekommer attacker mot större företag som producerar livsmedel baserat på en animalieproduktion.
Det förekommer attacker och demonstrationer vid slakterier med syfte att hindra intransporter och
därmed störa verksamheten. Det bedrivs samordnade attacker med hot och hat mot utvalda djurhållare
och deras familjer, och omgivning. Det sker stölder, skadegörelse, mordbränder, demonstrationer utanför
privatbostäder och inne på privata gårdar. Det sker intrång på företag, man hotar djurhållares barn, det
skickas grova dödshot via mail, brev, sociala medier och dödshot kommer även via telefonsamtal dygnet
runt till enskilda djurhållare.
Den här samordnade formen av hot, stölder och skadegörelse från djurrättsaktivister kan inte ses som
annat än ett hatbrott mot gruppen djurhållare och jag yrkar därför
Att
		

LRF arbetar för att få hat och hot mot djurhållare klassat som hatbrott och därmed
möjlighet till straffskärpning.

Att
LRF agerar skarpare I kontakt med polis, politiker, media och myndigheter när det gäller 		
		djurrättsrelaterad brottslighet.
Att
		
		

LRF anställer en erfaren person inom kris- och säkerhetssamordning, med särskild 		
kompetens och erfarenhet av djurrättsrelaterade ärenden. En person som kan driva yttre 		
och inre kommunikation, branschutbildningar och ge stöd och råd till drabbade.

Hatbrott från polisens hemsida:
Hatbrott är ett angrepp på de mänskliga rättigheterna och strider mot principen om alla människors lika
värde. Det som definierar ett hatbrott är att gärningspersonen utför angreppet på grund av sin negativa
inställning till vissa personers egenskaper.
Hatbrott från Wikipedia:
Hatbrott är ett samlingsnamn på flera olika brott där motivet kan härledas till hat eller fördomar mot en
identifierbar grupp som bottnar i bristande respekt för mänskliga rättigheter och människors lika värde.
Verbala hatbrott går under beteckningen hatpropaganda.
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LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
FOLKÄRNA LOKALAVDELNING

MOTION TILL
REGIONSTÄMMAN
Nr 2

LRF bör tillsätta en Säkerhetsexpert
I spåren av djurrättsaktivisternas aktioner har vi många medlemmar, förtroendevalda och regionalt anställd
personal som behöver stöttning och utbildning. Det finns behov av en sakkunnig person som kan utbilda
och vara rådgivare både i förebyggande syfte men även efter att aktivism har utförts. Säkerhetsexperten
skall även kunna arbeta proaktivt i samverkan med myndighetspersonal, polis och åklagare. 		
Säkerhetsexperten bör vara en person med juridisk sakkunskap och erfarenhet av polisarbete.
Jag yrkar
Att
		

Denna motion går vidare till Riksförbundsstämman och att stämman beslutar att
en Säkerhetsexpert tillsätts.
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REGIONSTÄMMAN 2020
LRF DALARNA

REGIONSTYRELSENS YTTRANDE
Nr 1

Yttrande nr 1
Motionen har initierats enligt följande:
Motion nr 1 och 2
Lokalavdelning
			Folkärna lokalavdelning

Motionens innehåll
Motionärerna lyfter i motionerna de senaste årens ökade hot och hat från djurrättsaktivister som
djurhållande lantbrukare utsätts för. Det bedrivs samordnade aktiviteter mot enskilda djurhållare och deras
familjer, intrång på företag både på enskilda gårdar och på slakterier. De samordnade formen av hot, stölder
och skadegörelse från djurrättsaktivister kan ju inte ses som annat än hatbrott mot gruppen djurhållare och
deras verksamheter. Aktiviteter som i sin tur ställer nya behov av stöd från sakkunniga personer i vår LRF
organisation.

Styrelsens ställningstagande och förslag
Regionförbundsstyrelsen är väl medveten om de ökade aktiviteterna från djurrättsaktivister både inom
Dalarna och i övriga delar av landet. Enskilda företagare drabbas mycket hårt när de blir utsatta av olika
typer av intrång och hot. Större företag som producerar livsmedel angrips i form av demonstrationer och
intrång som förhindrar produktion på anläggningen. Styrelsen har stor förståelse att de företagare som
drabbas djurrättsrelaterad brottslighet har ett behov av stöd och hjälp från sakkunniga personer.
Sakkunnig hjälp behövs både i förebyggande syfte och när man har blivit drabbad.

Styrelsen föreslår stämman besluta
Att
		
		

Utforma en motion till riksförbundsstämman i motionernas anda för att säkerställa
att nödvändig kompetens finns inom LRF för att driva branschutbildningar och inre 		
kommunikation som stöd för drabbade.
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LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
FOLKÄRNA LOKALAVDELNING

MOTION TILL
REGIONSTÄMMAN
Nr 3

Arbetsmiljö och säkerhet för landsbygdsföretagare
2018 års torka med bränder och foderbrist som konsekvens, ett 2019 som präglats av en klimatdebatt
som myntat begreppet ”bondeskam” och aktivister som gör intrång för att filma, hota och trakassera skapar
otrygghet hos våra medlemmar. Våra medlemmar arbetar under stor press. De flesta har även sin arbetsplats
som hem och arbetstimmarna överstiger i många fall vida vad en anställd förväntas leverera.
Detta skapar risker i såväl den psykosociala som fysiska arbetsmiljön. Krav på lönsamhet, hållbarhet,
flexibilitet och klimatsmarthet skapar orimliga krav. Endast en person med god psykisk och fysisk hälsa kan
skapa en god och säker arbetsmiljö för sig själv, sin familj och sina anställda samt hög välfärd för sina djur.
Jag yrkar därför
Att
		

LRF återupptar det arbete med systematisk arbetsmiljö som projektet ”Säkert bondförnuft”
påbörjade. Vi måste alla må bra för att kunna vara starka tillsammans.
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REGIONSTÄMMAN 2020
LRF DALARNA

REGIONSTYRELSENS YTTRANDE
Nr 2

Yttrande nr 2
Motionen har initierats enligt följande:
Motion nr 3 Lokalavdelning
		Folkärna lokalavdelning

Motionens innehåll
Motionären beskriver i sin motion att många av våra medlemmar arbetar under en stor press.
Press både utifrån, bondeskam och hot, och det egna företagets krav på stora arbetsinsatser i form av många
arbetstimmar som överstiger vida vad en anställd förväntas leverera. Det tillsammans riskerar att inte skapa
en god och säker arbetsmiljö i våra gröna näringar.

Styrelsens ställningstagande och förslag
Styrelsen är väl medveten om att vi inom vårt län saknar stöd för systematiskt arbetsmiljöarbete sedan
projektet Säkert Bondförnuft som LRF drev under fem år avslutades. Alla företag med anställda måste
ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Idag finns förening Säker Arbetsmiljö Sverige som stöd i
arbetsmiljöarbete inom den gröna näringen, tyvärr finns endast en handledare norr om Dalälven och det är
i Umeå.
Det har nu kommit till styrelsens kännedom att Jordbruksverket avsatt 8 miljoner till informationsinsatser
som skall stärka konkurrenskraften genom att bidra till en attraktiv och hållbar arbetsmiljö inom
jordbruk-trädgårds och rennäringen. Stödet kan sökas från 28 februari fram till den 27 april 2020.
Jordbruksverket prioriterar projekt som stärker konkurrenskraften genom att:

.

Öka kunskaperna om säker arbetsmiljö i primärproduktionen, till exempel om
		
- hantering av djur
		
- tunga lyft
		
- fall från höjd
		- maskinhantering
Öka kunskaperna om risker och hantering av kemikalier som är skadliga för hälsa och miljö.
Bidra till en säkrare arbetsplats genom kunskapsspridning om hur man förebygger och hanterar
brott såsom stölder och intrång.
Främja en attraktiv, social och utvecklande arbetsmiljö.

..
.

Styrelsen föreslår stämman besluta
Att
Uppdra till Regionförbundsstyrelsen att söka projektmedel för att under projekttiden fram
		till 20221231 regionalt kunna arbeta för en hållbar arbetsmiljö inom jordbruks- och
		trädgårdsnäringen.
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LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND

LIMA – MALUNG LOKALAVDELNING  

MOTION TILL
REGIONSTÄMMAN
Nr 4

Avgift för virkesupplag
Med anledning av Trafikverkets beslut att införa en avgift för virkesupplag inom vägområdet.
Dvs slänter, diken m.m. se bifogad länk till Trafikverkets definitioner och bestämmelser rörande virkesupplag. Avgiften beslutades till 2 900:- och den måste betalas i förväg för att ansökan skall behandlas
återbetalas inte vid, även vid avslag. Vi anser att mindre markägare, som ofta kan ha små virkesupplag,
drabbas särskilt hårt av detta. Vad vi vet har ingen remiss angående detta gått till LRF eller Skogsägarna.
Vi yrkar
Att
		
		
		
		

LRF tar upp frågan med Trafikverket och försöker få en ändring till stånd. Avgiften är 		
orimligt hög, om den ens är motiverad. Vägarna har ofta byggts utan samråd med
skogsnäringen och att avsätta medel för anpassade avläggsplatser har glömts bort i många
fall. Och att vid projektering av allmänna vägar alltid samråda med de lokala LRF och 		
Skogsägare föreningsstyrelserna om avläggsplatser för virke m.m.

Skogsägarna skall inte behöva känna sig som lagöverträdare varje gång man skall leverera virke vid allmän
väg. Virket måste ju nås av lastbilarnas kranar för vidare transport till industrin. Skogsnäringen är en av
Sveriges viktigaste exportnäringar och det är av största vikt att onödiga leveranshinder inte får uppstå.

Utvalt utdrag från webben
Allmän väg ett län kan du söka hos Trafikverket. Ansökan om upplag inom vägområde för allmän väg
är för närvarande avgiftsfri. Efter den 1 januari 2020 kommer vi ta ut en avgift på 2 900 kr för sådana
ansökningar. Avgiften omfattar handläggning av ärendet och återbetalas inte, även om det blir avslag på
ansökan.
Virkes- och skogsbränsleupplag vid väg - Trafikverket
https://www.trafikverket.se > ansok-om > tillstand > Virkesupplag-vid-vag
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LRF DALARNA

REGIONSTYRELSENS YTTRANDE
Nr 3

Yttrande nr 3
Motionen har initierats enligt följande:
Motion nr 4 Lokalavdelning
		Lima-Malung lokalavdelning

Motionens innehåll
Motionären tar upp Trafikverkets beslut att införa en avgift för virkesupplag inom vägområdet på
allmänna vägar. Ansökningsavgiften har beslutats bli 2 900 kronor och den måste betalas i förväg för att
ansökan skall behandlas. Avgiften återbetalas inte, även när ansökan avslås för ett virkesupplag.
Det påverkar i första hand mindre markägare, som relativt sett har små virkesupplag som ska bära
ansökningsavgiften. Skogsägarna skall inte behöva känna sig som lagöverträdare varje gång man skall
leverera virke vid allmän väg. Virket måste ju nås av lastbilarnas kranar för vidare transport till industrin.

Styrelsens ställningstagande och förslag
Frågeställningen som tas upp i motionen är högaktuell. Alla företag och skogsägare i branschen har
troligtvis uppmärksammat frågorna som uppstår med införande av en ansökningsavgift och utvecklingen
bevakas av både LRF och LRF Skogsägarna.
Skogsbranschens skogsforskningsinstitut, SkogForsk koordinerar här en särskild avläggsgrupp. Där ingår
Trafikverket, LRF, Mellanskog, Södra, större skogsbolag, Skogsindustrierna, Skogsentreprenörerna samt
något åkeri. Gruppens möte i början av mars kommer att diskutera just den här frågan tillsammans med
Trafikverket.
Trafikutskottet har bjudit in LRF Skogsägare till möte i mars, där kommer frågan att tas upp för
diskussion.
Regionstyrelsen har sänt synpunkterna som tas upp i motionen till LRF och LRF Skogsägarna att framföra
vid de två möten som nämns ovan. Regionstyrelsen har också agerat när frågan om ansökningsavgift varit
aktuell och nyttjat det ”öppna fönstret” som finns vad gäller opinionsbildning i denna fråga.

Styrelsen föreslår stämman besluta
Att

Styrelsen yttrande utgör svaret för motionen.
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LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
RÄTTVIK LOKALAVDELNING   

MOTION TILL
REGIONSTÄMMAN
Nr 5

Bevarande av betesmarker
Bakgrund
Att 1 ha betesmark räknas som 1 ha åkermark i kompensationen. Som ekolog är det vissa år svårt att få
ihop foder till djuren och fortfarande vara på rätt sida om 0,65 gränsen i kompensationen. Skillnaden att
vara på rätt eller fel sida om 0,65 gränsen är enorm ur ekonomisk synvinkel. Och då åker betesmarken ur
systemet så fort det går, då 1 ha bete ger mindre foder än 1 ha åker.

Argumentation
Att 1 ha betesmark tas upp som 1/2 eller 1/3 dels ha i kompensationen, för att ha betesmark öppen och
kvar i systemet.

Avslutning och yrkanden
Att 1 ha betesmark tas upp som 1/2 eller 1/3 dels ha i kompensationen.
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REGIONSTÄMMAN 2020
LRF DALARNA

REGIONSTYRELSENS YTTRANDE
Nr 4

Yttrande nr 4
Motionen har initierats enligt följande:
Motion nr 5 Lokalavdelning
		Rättvik lokalavdelning

Motionens innehåll
Rättviks lokalavdelning lyfter i sin motion att det är stora ekonomiska skillnader i ersättning beroende
på djurtäthet och grovfoderarealer i kompensationsersättningen. Det finns en risk i nuvarande landsbygdsprogram att betesmark försvinner.

Styrelsens ställningstagande och förslag
Motionen från Rättvik beskriver en del av problematiken kring regler och konsekvenser av kompensationsersättningen i nuvarande programperiod. Kompensationsstödet är till för att kompensera jordbruket som
har sämre förutsättningar att odla. Verksamheten klassas i fem olika typer av jordbruk beroende på om man
har växtodlingsgrödor, extensiva grödor eller som i Rättviks exempel grovfodergrödor och djur.
Om man har djur så behöver man räkna ut sin djurtäthet för att ta reda på vilken typ av jordbruk ens
verksamhet klassas som beroende på i vilket av de 12 områden som man har sin verksamhet.
Kravet på djurtäthet är kopplat till grovfoderarealer och kräver hög djurtäthet per ha inom respektive
område för att fä ut den högsta ersättningen.
Trappstegen mellan de olika ersättningsnivåerna har blivit väldigt stora och får som man beskriver i
motionen stora ekonomiska konsekvenser om man råkar hamna på fel sida med sin djurtäthet. Skillnaden
i tex område 5 om man hamnar i typ 1 som kräver en djurtäthet på minst 0,65 djur/ha som ger 3000kr per
ha grovfodrareal eller typ 2 vid 0,60 djur /ha som ger 1500kr per grovfoderareal får stora konsekvenser.
Det betyder att en gård med 40 djurenheter och med 60 ha grovfoder får 180 000kr beroende på en
djurtäthet på 0,67 djur/ ha = typ 1. En gård med 40 djurenheter och 65ha grovfoder får 97 500kr
beroende på en djurtäthet på 0,62 djur /ha = typ 2. Att det då blir lätt att välja bort marker som inte
avkastar så mycket, i exemplet 5 ha, och i stället få 82 500kr i ersättning leder i sin tur till att en del marker
bara putsas som träda eller att betesmarker inte hålls öppna.
LRF har under den här programperioden startat upp arbetet med frågan kring kompensationsersättningen
och de stora konsekvenserna som trappstegseffekten i ersättningen har inneburit. Påverkansarbete kring
kompensationsersättningarna pågår nu inför den nya CAP perioden.

Styrelsen föreslår stämman besluta
Att
Uppdra till regionstyrelsen utforma en skrivelse till riksförbundsstyrelsen och
		
Norrlandsgruppen som stöd i deras arbete för att visa på de orimliga och på sikt förödande
		
konsekvenserna som nuvarande regelverk kring kompensationsersättningarna får. 			
		
Ett hinder för ekologisk produktion, hot mot många små skiften och risk för att betesmark
		försvinner.
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LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND

SUNDBORNS LOKALAVDELNING   

MOTION TILL REGIONSTÄMMAN
Nr 6

Anläggande av banor för höghastighetståg mellan våra storstäder
Underhåll och förstärkning av vårt nuvarande järnvägssystem är av största vikt för landet.
Att nuvarande typ av snabbtåg kan utnyttjas med full kapacitet.
Att gods från våra basindustrier når våra hamnar och övriga mottagare med hög säkerhet och snabbhet.
Att överföringskapacitet av el från norra Sverige byggs ut för att möjliggöra detta.
Med detta som bakgrund finns det som jag ser det inte utrymme för att satsa på höghastighetsbanor som
endast kan användas för personförflyttning. Befolkningsunderlaget är för litet för denna gigantiska satsning.
Ingreppet i landskapet blir högst påtagligt. Landet skärs av både på tvären och längden.
All annan infrastruktur påverkas. Passager måste ske antingen över eller under spåret.
Jord och skogsbruket kommer att drabbas extra p.g.a. mark som tas ur produktion, försvårade brukningsmöjligheter i anslutning till spåret.
Någon egentlig debatt om detta har inte ägt rum, det har mer i förbigående nämnts av våra politiker.
Om detta projekt genomförs kommer sannolikt stora mängder fossilt bränsle att förbrukas under
byggtiden. Klimatnyttan blir begränsad. Flyget kommer inte ersättas fullt ut, som för övrigt endast behöver
en platta att lyfta och landa på. Satsning på förnybart flygbränsle bör ha betydligt högre prioritet.
Jag föreslår:
Att
		

LRF verkar för att frågan på allvar tas upp med våra politiker och myndigheter
samt att frågan får utrymme i den allmänna debatten.

Att
		

LRF verkar för att denna gigantiska satsning på höghastighetsbanor för enbart
personförflyttning i nuläget stoppas.

Att
		

LRF verkar för att upprustning, kapacitetshöjning och underhåll av befintligt
järnvägssystem ges högsta prioritet hos våra beslutsfattare.

Sundborn 2020.02.11
Anders Bengtsson medlem i Sundborns LRF avdelning
Vid Sundborns LRFs årsmöte beslutades att motionen skulle sändas till regionstämman.
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REGIONSTÄMMAN 2020
LRF DALARNA

REGIONSTYRELSENS YTTRANDE
Nr 5

Yttrande nr 5
Motionen har initierats enligt följande:
Motion nr 6 Lokalavdelning
		Sundborns lokalavdelning

Motionens innehåll
Sundborns lokalavdelning lyfter planer på anläggande av banor för höghastighetståg mellan våra storstäder.
Motionären menar att underhåll och förstärkning av vårt nuvarande järnvägssystem är av största vikt för
landet. Man behöver nyttja kapaciteten i nuvarande snabbtåg full ut. Vidare att god från basindustri kan
når hamnar och mottagare med hög säkerhet och snabbhet. Överföringskapacitet av el från norra Sverige
behöver byggas ut.
Motionären menar att satsningar på höghastighetsbanor mellan enbart för persontrafik innebär stora
ingrepp i jord – och skogslandskapet då mark tas ut produktion och försvårat beräkningsmöjligheter
i anslutning till spåret.
Motionären vill att LRF ska föra dialog med politiker och myndigheter och ta plats i debatten.
Gigantisk satsning på höghastighetståg som gynnar enbart personförflyttning ska stoppas. Samt att LRF
verkar för a upprustning, kapacitetshöjning och underhåll av befintligt järnvägssystem ges högsta prioritet
hos våra beslutsfattare.

Styrelsens ställningstagande och förslag
Regionstyrelsen tycker att motionären tar upp en viktig fråga som behöver lyftas. Klimatnyttan skulle vara
betydlig om godstransporter av produkter från skogen med järnväg skulle kunna öka med bättre järnvägssystem. I länet finns t.ex. problem att frakta massaved, flis och grot på Västerdalsbanan då dessa tåg kan
bara köras på helger.

Styrelsen föreslår stämman besluta
Att
		

Uppdra till Regionförbundsstyrelsen att skriva en motion Riksförbundsstämman i linje
med förslag som tas upp i motionen från Sundborns lokalavdelning.

29

LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
SVÄRDSJÖ LOKALAVDELNING   

MOTION TILL REGIONSTÄMMAN
Nr 7

Lantmäteriets långa handläggningstider och orimligt höga
kostnader
Bakgrund
Två markägare kom överens om att ett mindre markområde skulle byta ägare. Ansökan skickades till
Lantmäteriet för handläggning. Efter ett par veckor kommer bekräftelse på mottagandet och ett
ärendenummer. Därefter händer ingenting på närmare ett år. Sedan hör man av sig med vad som kommer
att hända och att det kommer att kosta en massa pengar. Frågan som då uppstår: skall man gå vidare eller
återkalla ansökan och betala öppningsavgiften (idag 3 600 kr)!!

Argumentation
Vid storskiftet omkring 1860-talet bildades i socknarna många undantag såsom grustag, lertag, linsänkningsplatser m.m. Ansvaret för undantagen ligger oftast på en samfällighet inom ett skifteslag.
Idag har inte dessa undantag samma betydelse som tanken var när de bildades. Tvärtom finns de bara där
de ligger, till förtret för en del, ansvar för skötsel vill ingen ta, orsakerna är många. Om man som samfällighetsdelägare vill få bort ett undantag och genom en överenskommelse överlåta till granne så uppstår många
hinder utifrån Lantmäteriets policy, bland annat de höga lantmäterikostnaderna.
Vill Lantmäteriet komma till rätta med att ”städa” bort många små markområden så borde man hjälpa till
istället för att stjälpa. Undantagen är oftast små områden på ca 0,2-0,5 ha. Om en markägare/granne vill ta
över ett sådant område kommer Lantmäteriets faktura säkert att sluta på ca 50 000-60 000 kr vilket ställer
sig helt orimligt för en areal i storlek enligt ovan. Oftast är det dessutom bara en markägare utöver
samfälligheten som berörs. Markägare som har ett litet undantag inom sina ägor har givetvis intresse av att
få bort detta för att skapa en bättre brukbar areal för sig.

Sammanfattning
Vi vill
Att
		

Lantmäteriet hjälper till med att ”städa” bort områden/undantag som idag saknar den
betydelse de hade från början genom,

Att

Begränsa sina orimligt långa handläggningstider samt

Att

Se över sina taxor så att kostnaderna blir rimliga i förhållande till vad man får utfört.

Vi önskar att denna motion förs vidare till riksförbundsstämman.
Svärdsjö LRF avdelning
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REGIONSTYRELSENS YTTRANDE
Nr 6

Yttrande nr 6
Motionen har initierats enligt följande:
Motion nr 7 Lokalavdelning
		Svärdsjö lokalavdelning

Motionens innehåll
Svärdsjö lokalavdelning lyfter frågan kring Lantmäteriets långa handläggningstider och orimligt höga
kostnader. Vid storskiftet bildades i socknarna många undantag där idag ansvaret ofta ligger på en
samfällighet inom ett skifteslag. Vill man idag som samfällighetsdelägare få bort ett undantag och genom
överenskommelse överlåta till granne så finns det många och en del betydande hinder i både kostnader
och tid utifrån Lantmäteri.

Styrelsens ställningstagande och förslag
Att Lantmäteriet många gånger känns som ett bekymmer för vår näring är styrelsen helt överens med
motionären om. Lantmäteriets dyra och långsamma handläggningstider är en problematik som är väl känd
genom likande motioner till riksförbundsstämmor under de senaste åren. Regionstyrelsen anser det tydligt
att myndigheten har problem med sin verksamhet och delar Svärdsjös frustration över dagens situation
som blir ett hinder för en rationell arrondering. Förståelsen är stor för att man som markägare med ett litet
undantag inom sina ägor har ett intresse för att få bort detta för att skapa en bättre brukbar areal utan att
för den skulle drabbas av orimliga kostnader.

Styrelsen föreslår stämman besluta
Att
		

Med bifall till motionens intentioner uppdra åt regionstyrelsen att avge en motion
till riksförbundsstämman.
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LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
ÄPPELBO LOKALAVDELNING   

MOTION TILL REGIONSTÄMMAN
Nr 8

Lägre medlemsavgift för pensionärer
Bakgrund
Vi försöker igen att göra er uppmärksamma på att många av våra medlemmar som lägger ner sin
verksamhet när de blir pensionärer också går ur LRF pga den höga medlemsavgiften. Här kan vi säkert få
medlemmar kvar i LRF om det sker en förändring av avgiften.

Argumentation
Föreslår att man sänker medlemsavgiften för de som fyllt 65 och att man kan göra ett val om man vill ha
tidningen Land eller ej.

Avslutning och yrkanden
Att våra medlemmar blir kvar i föreningen även efter att man pensionerats.
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REGIONSTYRELSENS YTTRANDE
Nr 7

Yttrande nr 7
Motionen har initierats enligt följande:
Motion nr 8 Lokalavdelning
		Äppelbo lokalavdelning

Motionens innehåll
Äppelbo lokalavdelning lyfter i sin motion att många av våra medlemmar lägger ner sin verksamhet när
de blir pensionärer, men att de ändå vill fortsätta att vara medlemmar i LRF. Trots detta väljer många att
avsluta sitt medlemskap på grund av att man tycker att avgiften är för hög. Motionären anser att LRF
ska erbjuda de som fyllt 65 år en rabatterade medlemsavgift. Något som man tror skulle göra att våra
medlemmar stannar kvar även efter att de pensionerats.

Styrelsens ställningstagande och förslag
LRF har knappt 139 000 individmedlemmar, varav 39% är över 65 år. Av LRFs 15 479 personhuvudmedlemmar, det vill säga medlemmar som inte äger/ brukar jord eller skog och som inte har omsättning från
företag inom de gröna näringarna som överstiger 50 000 kr, är 53% över 65 år.
Medlemsavgiften för en personhuvudmedlem är 1690 kr, fördelad på en ideell avgift på 280 kr samt en fast
serviceavgift på 1410 kr. Då flera av personhuvudmedlemmarna även har någon familjemedlem knuten till
sitt medlemskap, till en kostnad av 280 kr/familjemedlem, så betalar en personhuvudmedlem som är över
65 år i snitt 1771kr/år. En summa som styrelsen har förståelse för att kan vara betungande att betala i ett
stycke. Men om man väljer att betala via autogiro kan man dela upp betalningen så att man betalar
månadsvis, kvartalsvis eller halvårsvis.
Som personmedlemmar har man tillgång till bland annat detta:
•
		

Som LRF medlem är man en del av LRFs nätverk, med goda möjligheter till gemenskap 		
med likasinnade. Till exempel genom medlemsaktiviteter som lokalavdelningen ordnar.

•
		

Genom LRF medlemskapet bidrar man till organisationens påverkansarbete och opinions		
bildning till nytta för landsbygden och de gröna näringarna.

•
		
		
		
		

LRF medlemmar har tillgång till hela Landpaketet med de tre tidningarna Land Lantbruk,
Land Skogsbruk och Land samt medlemsexklusivt material på respektive hemsida. 		
Alla tre tidningar går att få som e-tidningar. Önskar man ej tidningarna i pappersform kan
man välja att endast ha tillgång till dem digitalt. Om man väljer det alternativet får man 		
250 kr rabatt per år på sin medlemsavgift.

•
		

För de medlemmar som tecknat medlemskap i LRF innan den 1 januari 2020 så ingår 		
en baslivförsäkring hos Länsförsäkringar i medlemskapet. Den börjar gälla efter fem års 		
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medlemskap, om man var under 70 år när man blev medlem. Vid dödsfall ger den 			
ett skattefritt engångsbelopp till de efterlevande. Försäkringsbeloppet är 10 000 kr 		
efter att man fyllt 66 år. Värdet på försäkringsförmånen är 250 kr per år och den gäller 		
oavsett om man är huvudmedlem eller familjemedlem.

•
		

LRF medlemmar har 10% rabatt på Länsförsäkringars personförsäkringar som ingår i 		
deras Säker Person-paket.

•
LRF medlemmar har upp till 10% rabatt på vissa av Studieförbundet Vuxenskolans
		studiecirklar.
•
		
		
		
		

Personmedlemmar har möjlighet att via LRF Samköps avtal nyttja rabatter hos:
Ahlsell, Beijer, Clas Ohlson, Cramo, K-Rauta, NCC, Ramirent, Swedol, Bondens El,
Däckia, Grolls, Synoptik, Akademibokhandeln, Bokus, Office Depot, Air Liquide, Nima, 		
PrisHealth, Best Western, SJ, Euromaster, Vianor, Citroen, Dacia, DS, Isuzu, Mitsubishi, 		
Nissan, Opel, Peugeot, Renault, SEAT, Subaru och Toyota.

Att LRFs medlemmar ser värdet av och är nöjda med sitt medlemskap visar sig genom att väldigt många
väljer i att förnya sina medlemskap, förnyelsegraden för hela medlemskåren är 95,3%. Tittar man på
medlemmarna från 66 år och uppåt, så är förnyelsegraden bland dem 95,9%.
Efter ett beslut från riksförbundsstämman 2017, ser organisationen över möjligheterna att utveckla ett än
mer flexibelt medlemskap avseende innehåll, modell och pris.
Regionstyrelsen anser inte att en rabatterad medlemsavgift för pensionärer är aktuellt med anledning av
ovan nämnda motiveringar. Däremot ser man fortsatt positiv på att LRF jobbar aktivt med att på olika sätt
utveckla det framtida medlemskapet.

Styrelsen föreslår stämman besluta
Att

Styrelsens yttrande får utgöra svar på motionen.
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LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
VIKA LOKALAVDELNING   

MOTION TILL REGIONSTÄMMAN
Nr 9

Aktivera och uppgradera LRF:s mineralpolicy
Trycket från omvärlden att leverera mineraler och metaller i omställningen till ett mera hållbart samhälle
ökar. Enligt ”Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies” ligger Sverige i ”Top 10” som ett av
de mest attraktiva länderna att bedriva gruvdrift i.
Runt omkring i Sverige söker olika företag undersökningstillstånd till exempel i Näverberg mellan Falun
och Borlänge. Här har ett australiensiskt bolag ansökt om undersökningstillstånd hos Bergsstaten och fått
det godkänt. Detta innebär att bolaget har rätt till att börja provborra och att de har rätt till det de finner.
Detta bolag hoppas här på stora mängder av koppar, zink, bly, kobolt, silver och guld. Mer än 200 lokalt
boende har överklagat detta undersöknings-tillstånd till Bergsstaten.
Om ett bolag skulle finna något av intresse så är markägare helt maktlösa enligt minerallagstiftningen.
Bergsstatens utgångsläge är att vara positivt inställd till gruvdrift vilket gör det svårt för markägare att få
rätt vid en överklagan. Idag har markägare endast rätt till en ersättning på 1,5 promille av fyndigheten.

Yrkande
Vi föreslår
Att
		

LRF /Lantbrukarnas Riksförbund skickar en skrivelse eller en motion till Riksförbunds		
stämman 2020 gällande LRF:s mineralpolicy.

Att
		
		

LRF /Lantbrukarna Riksförbund ska arbeta för att stärka äganderätten i mineralfrågor.
Detta genom att arbeta för att ersättningsnivåerna till markägare ska bli högre och att
markägare ska få mer att säga till om i hela gruvprocessen.

Att
		
		

LRF /Lantbrukarnas Riksförbund förespråkar Norges modell att en del av den statliga
skatten som bolaget betalar ska stanna kvar i de områden som drabbas av gruvdrift. 		
Detta för att kunna gynna landsbygdsutvecklingen i Sverige.

Att
		

LRF /Lantbrukarnas Riksförbund ska uppdatera sin mineralpolicy samt se till att LRF har
tillräcklig kapacitet att arbeta såväl internt som externt med dessa frågor.
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Yttrande nr 8
Motionen har initierats enligt följande:
Motion nr 9 Lokalavdelning
		Vika lokalavdelning

Motionens innehåll
Motionären tycker att LRFs mineralpolicy aktiveras och uppgraderas. Motionären vill att äganderätten i
mineralfrågor stärks, att den statliga skatten stannar kvar i området som drabbas av gruvdrift för att gynna
landsbygdsutvecklingen. Förutom att uppdatera mineralpolicyn vill motionären även att LRF har tillräckligt med kapacitet att arbeta med dessa frågor.

Styrelsens ställningstagande och förslag
Regionstyrelsen är enig med motionären om att äganderätten i mineralfrågor måste stärkas. LRFs
mineralpolicy togs 2009. Policyn är inte till alla delar helt i tiden. Däremot bör vi ställa oss frågan hur
LRFs resurser bör prioriteras. Ska tid avsättas att uppgradera policy eller är det bättre att lägga tid för
påverkansarbete.
Regionstyrelsen har tagit del av del att vad som gjorts av på tjänstemannanivå och förbundsstyrelsen under
de senaste två åren.
•
		

LRF har arbetat mer koordinerat på regional och central nivå enligt stämmouppdrag.
Det finns en “mineralgrupp” består av några regionchefer och LRFs experter.

•
		

Riksdagsledamöter på tagits ut i deras hemmiljö för att visa de konsekvenser som mineral		
regleringen får för enskilda och företag.

•
		

Två seminarier med representanter från LRF, miljöorganisationer och forskare har hållits i
riksdagen.

•
		

Styrelseledamoten Jan Ehrensvärd har deltagit i tre seminarier som SGU, riksdagsledamöter
och Vetenskapsakademin har anordnat.

•
		

LRF har fått frågan om att bidra till SGUs faktaskrift MineFacts för att beskriva
konsekvenser för markägare och företag när prospektering och gruvplaner blir aktuella.

•
		
		

LRF ser också öppningen i januariavtalet där det aviseras en utredning på mineralområdet
som man arbetar för att den ska breddas för att även ta upp grundläggande frågor om vem
som äger mineral samt stärkta rättigheter för bl a markägare.
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•
		

LRF har finansierat (100 %) det principmål i vilket LRF överklagade ett av undersöknings
tillstånden i Skåne samt finansierat Anna Bergvikens deltagande på markägarmöten där.

•
		

LRFs ordförande har träffat SGUs generaldirektör och det prospekteringsföretag som fått
undersökningstillstånd i Skåne, på myndighetens och företagets initiativ.

I november 2019 hade Uppdrags granskning ett program om mineralbrytning. I samband med det LRF
lyfte fram hur man jobbar med frågan. T.ex. att – ”markägare och andra som berörs känner sig överkörda
och helt utan rättigheter. De vidtalas till exempel inte när Bergsstaten delar ut tillstånd för provborrning.
Det nuvarande systemet urholkar, såsom framgår av programmet, förtroendet för myndigheterna och
staten. Det bör oroa alla och vi har ett gemensamt intresse att förhindra det”.
På LRFs hemsida daterad 2019-11-13 går att läsa följande:
LRF menar att det behövs en modernare minerallagstiftning. Minerallagstiftningen är ålderstigen och
passar inte dagens samhälle och utvecklingen i gruvbranschen. LRF är inte emot gruvbrytning, men det
behövs en bättre balans mellan de olika intressen som påverkas av prospektering och brytning av mineral.
Det är svårt att föreställa sig någon verksamhet som påverkar omgivningen mer än en gruva.
LRF arbetar för att få till en utredning som tar ett större grepp om de processer som omgärdar prospektering och brytning av mineral, frågan om vem som äger mineralerna och den så kallade mineralersättningen.
En utredning behöver se över bland annat:
•
		
•

Om det verkligen finns behov av att ha kvar den separata minerallagen eller om prövningen
av prospektering och brytning kan ske i enlighet med miljöbalken.
Hur det kan förtydligas att de mineraler som finns på en fastighet ägs av markägaren.

•
		

Hur ersättningen till både markägare, bygd och stat kan höjas om nuvarande lagstiftning 		
behålls. Ersättning bör utgå för både prospektering och brytning.

•
		

Vilka rättssäkerhetsgarantier som behöver införas, till exempel när det gäller delaktighet i 		
prospekteringsärenden, krav på information och kommunikation.

•
		

Hur en intresseavvägning kan göras tidigt i prospekteringsärenden så att inte
undersökningstillstånd ges i sådana områden där brytning sedan inte blir aktuell.

Regionstyrelse menar att arbetet inom LRF beträffande mineralfrågor sker i linje med det som påtalas och
efterfrågas i motionen från Vika lokalavdelning.

Styrelsen föreslår stämman besluta
Att
		

Styrelsen yttrande utgör svaret för motionen.
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MOTION TILL REGIONSTÄMMAN
Nr 10

Minska exploatering av jordbruksmark
Av Sveriges landyta utgör jordbruksmarken endast 8%. Jordbruksmarken är en viktig resurs för svensk
livsmedelsproduktion men den bidrar även till andra viktiga värden tex den biologiska mångfalden,
öppna landskap och vårt kulturarv. Trots detta har Sveriges jordbruksmark minskat med 188 000 hektar
under de senaste 25 åren. Denna arealminskning beror främst på växande samhällen och infrastruktur
samt försämrad lönsamhet inom lantbruket.
LRF arbetar med frågan på olika nivåer och på olika sätt inom organisationen. Detta genom att till
exempel yttra sig gällande översiktsplaner samt arbeta på bredare front med frågan genom olika former
av påverkningsarbete.
Jordbruksverket fick i regeringsuppdrag att senast i maj 2018 redovisa det arbete som bedrivs för att
underlätta kommunernas arbete med hantering av jordbruksmark i planprocesser med målet att jordbruksmark inte ska användas till byggnation, hus och vägar i strid med miljöbalken.
I rapporten ”Jordbruksmarkens värden – ett miljörådsprojekt” presenterar Jordbruksverket sitt uppdrag till
Regeringskansliet. I redovisningen föreslås att en ny modell för hur man ska värdera jordbruksmark ska tas
fram. Detta kommer Jordbruksverket att arbeta med under 2019 och 2020.

Yrkande
Vi föreslår
Att
		

LRF /Lantbrukarnas Riksförbund skickar en skrivelse eller en motion till Riksförbunds		
stämman 2020 gällande exploatering av jordbruksmark.

Att
		
		

LRF /Lantbrukarnas Riksförbund ska vara delaktiga i framtagandet av den nya modellen 		
som Jordbruksverket arbetar med. Detta för att kunna ge lantbruksnäringens bild av
jordbruksmarkens värde samt för att kunna påverka arbetet till gagn för svenskt lantbruk.

Att
		
		

LRF /Lantbrukarnas Riksförbund ska arbeta för att ändra plan- och bygglagen enligt SOU
2014:50 för att ge länsstyrelserna rätt och möjlighet att kunna ingripa mot en plan som 		
strider mot reglerna i miljöbalken om jordbruksmark.
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Yttrande nr 9
Motionen har initierats enligt följande:
Motion nr 10 Lokalavdelning
		Vika lokalavdelning

Motionens innehåll
I motionen från Vika lokalavdelning tas upp exploatering av åkermarken. Åkermarken har minskat
188 000 hektar på 25 år. Motionen hänvisar även till regeringsuppdrag som Jordbruksverket haft angående
jordbruksmarkens värden. I redovisning av uppdraget förslås att det tas fram en ny modell för att värdera
jordbruksmarken. Arbete planeras ske 2019-2020.
Motionären vill att LRF ska vara delaktig i framtagande av den nya modellen som Jordbruksverket
ska arbeta med. Motionären vill även att LRF ska arbete för att ändra plan- och bygglagen enligt SOU
2014:50 för att ge länsstyrelserna möjlighet att ingripa mot plan som striden mot regler i miljöbalken om
jordbruksmark.

Styrelsens ställningstagande och förslag
Motionären hänvisar till ett samverkansprojekt inom Miljömålsrådet mellan Jordbruksverket, Boverket
och länsstyrelserna med syftet att förbättra förvaltningen av jordbruksmark inom den kommunala
planprocessen.
Lagrummet 3 kap. 4 § miljöbalken reglerar inom ramen för PBL när jordbruksmark får tas i anspråk för
bebyggelse och anläggningar. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggning
för att tillgodose samhällsintressen och att detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt
tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
Kommunerna har ansvar för hur detta tillämpas i och med det kommunala planmonopolet.
Jordbruksmarken kommer även i framtiden att vara viktig för samhället och de underlag som används av
kommunerna i planprocessen måste vara av god kvalitet så att kommunernas avvägningar mellan olika
samhällsintressen underlättas.
Projektet som nämns ovan har dels handlat om kunskapsuppbyggnad där ett antal frågeställningar
bearbetats och dels att sprida kunskapen till kommuner och länsstyrelser.
Rapporten pekar ut att jordbruksmark inte bör värderas enligt den nuvarande metoden som kom till på
70-talet och har en gradering som bygger på ekonomisk avkastning från 1969. Modellen ger inte en rättvis
bild över produktionsförmågan idag. Idag bör andra faktorer läggas i värderingen t.ex. synpunkter som tas
upp i riksintresseutredningen, livsmedelsstrategin, totalförsvarsutredningen och Agenda 2030.
Långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion, biologisk mångfald, ekosystemtjänster, grön infrastruktur och
klimatanpassning tas inte med.
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I en rapport 2017:5 från Jordbruksverket kan man läsa att under åren 2011-2015 exploaterades 3000 hektar
jordbruksmark i Sverige, 68 % till bostadsbyggen, 21 % till väg och järnväg och 11 % till övrig bebyggelse.
I Dalarna försvann samma period 49 hektar p.g.a exploatering.
Det är rimligt och nödvändigt att kommuner och regioner har koll på jordbrukets struktur och förutsättningar för att fatta beslut som bidrar till hållbar livsmedelsproduktion och andra samhällsviktiga mål.
Alla kommuner har ansvar att inte exploatera åkermark, både de med mycket jordbruksmark och de med
relativt lite åkerareal.
Just nu arbetar LRF Dalarna tillsammans med Region och länsstyrelse för att ta fram handlingsplan för
länets livsmedelsstrategi. Det är viktigt att exploatering av åkermark berörs i det arbetet.
Det är ytterst viktigt med påverkansarbete just nu. LRF Dalarna ska den 20 mars delta i ett plan och
byggträff med kommuner. På mötet kommer Jordbruksverket att presentera rapporten “Brukningsvärd
jordbruksmark”. LRF Dalarna har fått möjlighet ett i en programpunkt ta upp redovisa varför länets
åkermark inte ska exploateras.
Beträffande yrkande från Vika lokalavdelning håller regionstyrelsen med motionären om att LRF bör vara
delaktig in framtagande av en ny modell för att värdera jordbruksmark. Då arbetet har aviserat till 2020 ger
en skrivelse till Riksförbundet ger an snabbare hantering är en motion.
SOU 2014:50 är en delbetänkande från Miljömålsberedningen med fokus på hållbar användning av mark
och vatten. I den tar bl.a. upp etappmål om bevarande av jordbruksmark. Som motionären tar upp finns det
förslag on att Plan- och bygglagen förtydligas så att:
•
		

Kommunernas översiktsplaner blir tydligare med att beskriva hur hänsyn tas till
brukningsvärd jordbruksmark.

•
		
		

Länsstyrelsernas uppgift att bevaka frågan om bevarande av brukningsvärd jordbruksmark,
både under samrådet om förslag till översiktsplan och detaljplan och i sitt granskningsytt		
rande över planförslagen, tydliggörs.

•
Länsstyrelsernas tillsyn av detaljplaner stärks.
Förslaget har upprepats i sk. Riksintresseutredningen (SPU 2015:99).
Regionstyrelsen anser härmed att Länsstyrelsernas roll i plan - och byggregler framtiden redan har tagits
upp enligt det som motionären framför.
Däremot är det viktigt att LRFs bevakar frågan om äganderätten dvs att det ska vara möjligt att bygga
bostadshus, stall eller kompletteringsbyggnader på sin egen mark.

Styrelsen föreslår stämman besluta
Att
		

Stämman uppdrar åt regionstyrelsen att sända en skrivelse till LRF Riksförbundet om att 		
LRFs ska vara delaktig i framtagande av ny modell för värdering av jordbruksmark.
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MOTION TILL REGIONSTÄMMAN
Nr 11

Grön Infrastruktur – pausas
EU-direktivet Grön Infrastruktur handlar om att bevara och öka den minskande biologiska mångfalden
i landskapet. Växter och djur behöver livsutrymmen och möjlighet till spridning. Länsstyrelserna har sedan
2015 arbetat med att utveckla, samordna och genomföra handlingsplaner för Grön Infrastruktur.
Arbetet innebär att involvera alla aktörer i landskapet och arbetet ska präglas av delaktighet,
långsiktighet och helhetssyn på landskapet. Aktuella aktörer är markägare, myndigheter, kommuner och
föreningar. Länsstyrelserna arbetar bl.a. med inventeringar och att skapa kartor för Grön Infrastruktur.
De regionala handlingsplanerna för Grön infrastruktur har kommit olika långt i olika län - några har precis
återupptagit arbetet igen och några är klara. Utformning och processande av handlingsplanerna har sett
olika ut beroende på var i Sverige man befinner sig. LRF har varit med och yttrat sig på olika nivåer
- regionalt och nationellt.
Vi anser att det vid arbetet med handlingsplanerna föreligger hot mot ägande- och brukanderätt:
•
		
		

Det är helt oacceptabelt att enskilt ägd mark målklassas utan att en överenskommelse först
görs med markägare. Det bör aldrig på kartbilder, i översiktsplaner eller i andra planer 		
framgå målsättningar eller liknande på specifika områden på enskilt ägd mark.

•
Uppgifter om enskilda fastigheter som har betydelse för den gröna infrastrukturen ska inte
		redovisas offentligt.
•
		

I de fall områden pekas ut på karta måste myndigheterna vara mycket tydliga med att 		
markägare inte förväntas avstå brukande i de fall ersättning inte betalas ut.

Yrkande
Vi föreslår
Att
		

LRF /Lantbrukarnas Riksförbund skickar en skrivelse eller en motion till Riksförbunds		
stämman 2020 gällande Grön infrastruktur.

Att
		
		
		
		
		
		

LRF /Lantbrukarnas Riksförbund tillsätter en arbetsgrupp för att arbeta med:
- frågor i anslutning till av regeringen tillsatta utredningen om ”Stärkt äganderätt, flexibla 		
skyddsformer och naturvård i skogen” - se punkterna ovan under rubriken ”hot mot
ägande- och brukanderätt”.
- frågor om att pausa implementeringen av Grön Infrastruktur på privat mark tills en 		
konsekvensanalys har genomförts hur handlingsplanerna påverkar företagare med skogs- 		
och lantbruk samt utreder den juridiska statusen för handlingsplanerna.
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Att
		
		
		

LRF /Lantbrukarnas Riksförbund engagerar landets LRF-regioner, sammanställer en 		
skrivelse som undertecknas av regionordförandena och sändes till Naturvårdsverket. 		
LRF ska kräva att arbetet och implementeringen av Grön infrastruktur pausas
på privat mark tills konsekvensanalyser har genomförts.
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Yttrande nr 10
Motionen har initierats enligt följande:
Motion nr 11 Lokalavdelning
		Vika lokalavdelning

Motionens innehåll
Motionen ger en kortfattad beskrivning av vad ”grön infrastruktur” omfattar vilket också finns återgivet
mer i detalj på Naturvårdsverkets (NV) hemsida: https://www.naturvardsverket.se/gron-infrastruktur
Enligt NV uppges syftet med grön infrastruktur vara att bevara och öka den biologiska mångfalden i landskapet. Länsstyrelserna har sedan år 2015 fått direktiv om att utveckla, samordna och genomföra regionala
handlingsplaner för grön infrastruktur.
Länsstyrelsernas arbete med att etablera regionala handlingsplaner för grön infrastruktur, handlar om att
sk värdekärnor och områden med höga naturvärden identifieras på jordbruks- och skogsmark för att
därefter redovisas i digitala geodatabaser och kartmaterial. Detta innebär en påtaglig risk för framtida
inskränkningar av ägande- och brukanderätten för markägare. Detta utan att någon form av ekonomiskt
ersättningssystem finns framtaget som garanterar ersättning för eventuella inskränkningar i pågående
markanvändning, brukande, bygg- och exploateringsmöjligheter.
Motionen yrkar på att LRF:s Riksförbund tillsätter en intern arbetsgrupp med syftet att uppmärksamma
den pågående utredningen om vilka konsekvenserna blir ekonomiskt och juridiskt för markägare som får
sin mark klassad som grön infrastruktur/värdekärnor. Vidare yrkar motionen att LRF:s riksförbund/LRF
Skogsägarna utformar en skrivelse riktad till NV med uppmaning att arbete och implementering av
regionala gröna infrastrukturplaner pausas till dess att ekonomiska- och juridiska konsekvensanalyser
genomförts. Tanken är att skrivelsen till NV förankras med och undertecknas av samtliga regioner inom
LRF för vidarebefordran till NV.

Styrelsens ställningstagande och förslag
Styrelsen delar uppfattningen om att grön infrastruktur kan komma att ge betydande inskränkningar i
pågående markanvändning, brukande, och i framtida bygg- och exploateringsmöjligheter. Detta utan att
ett system för ersättning för brukanderestriktioner, och/eller begränsningar i utvecklingsmöjligheter finns
presenterat i NV:s beskrivning av hur regionala planer för grön infrastruktur ska genomföras.
Efter kommunikation med LRF:s riksförbund har det framgått att en sammansatt grupp från LRF ger
synpunkter på bland annat effekter av grön infrastruktur till den nuvarande utredningen ”Stärkt äganderätt,
flexibla skyddsformer och naturvård i skogen”, varför den första att-satsen i motionen redan ingår i LRF:s
pågående verksamhet.
Däremot tillstyrker styrelsen motionens andra att-sats dvs att LRF Riksförbund/LRF Skogsägarna
utformar en skrivelse till NV om behovet av konsekvensanalyser för att genomlysa ekonomiska och juridis43

ka effekter för markägare innan regionala planer för grön infrastruktur implementeras. En sådan skrivelse
bör undertecknas av samtliga LRF regioner för att skapa en välförankrad skrivelse till NV.

Styrelsen föreslår stämman besluta
Att
		
		
		
		
		
		

LRF Dalarna tar kontakt med och skickar en skrivelse till berörda tjänstemän vid LRF:s 		
riksförbund/LRF Skogsägarna med uppmaning att utforma en skrivelse, med innehåll 		
beskrivet i ovan yttrande: att införandet av regionala planer för grön infrastruktur behöver
pausas till dess att ekonomiska- och juridiska konsekvensanalyser genomförts med
avseende på ekonomiska och juridiska effekter för markägare. Skrivelsen behöver sedan 		
förankras med, och undertecknas av samtliga regionordförande inom LRF, varefter 		
skrivelsen vidarebefordras av LRF:s riksförbund/LRF Skogsägarna till NV.
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Liten ordlista för regionsstämma
Acklamation: Det vanligaste sättet för stämman att fatta beslut genom att mötet säger ja till det förslag
som stöds utifrån mötesordförandes frågeställning.
Ajournera: Mötet tar paus.
Anteckning i protokollet: Kan begäras av mötesdeltagare, som vill markera en uppfattning eller få sin åsikt
i en viss fråga nedtecknad. Exempel när man reserverar sig mot ett beslut.
Begära ordet: När någon vill prata på ett möte begär man om ordet genom att räcka upp handen eller sitt
röstkort. Presidiet noterar detta och för upp personen på talarlistan.
Presidium: Utgörs av mötesordförande och vice ordförande samt sekreterare som väljs av stämman vid
inledningen av mötet.
Reservation: En person har under mötet rätt att muntligen eller skriftligen reservera sig mot ett beslut om
denna ogillar detta.
Röstlängd: En lista över dem som får rösta på ett möte.
Rösträtt: Rätt att genom röstning delta i beslut.
Sakupplysning: Upplysning från mötesdeltagande för att klargöra fakta i en fråga. Eftersom sakupplysning
är en ordningsfråga får den bryta eventuell talarlista. Kan även begäras av mötesdeltagare.
Streck i debatten: Kan begäras när som helst under mötet. Bifalls det, får ingen mer sätta upp sig på
talarlistan, utöver de som anmäler sig omedelbart.
Tidsbegränsning: Innebär att varje talare bara får prata ett visst antal minuter. Kan införas när som helst
under mötet.
Tilläggsyrkande: Innebär att man föreslår ett tillägg till ett redan väckt förslag.
Votering: Omröstning. När t ex ett beslut ska fattas vid ett årsmöte och någon inte är nöjd med
ordförandes tolkning av röstetalet kan votering begäras genom att ropa ”votering”. Innebär exempelvis
handuppräckning (öppen votering) eller med röstsedlar (sluten votering) om det handlar om personval.
• Försöksvotering: När någon begärt votering prövas styrkeförhållandena mellan förslagen genom handuppräckning. Ordförande förklarar hur han/hon uppfattat mötets mening. Tycker man att ordförandes
uppfattning är fel, begär man rösträkning.
Yrkande: Förslag till beslut.
Yttranderätt: Rätt att få yttra sig i en fråga eller i ett ärende på ett möte. Oftast har alla mötesdeltagare
denna rätt.
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