Verksamhetsberättelse för LRF Ungdomen 2014
Styrelsen har under året bestått av: Johan Bolin Eskelhem Ordförande, Johannes Nyrot Vice
Ordförande, Kristofer Olofsson Väte sekreterare, Ida Nilsson Follingbo, Ida Björkqvist Hejde,
Anton Björkqvist Väte, Kristian Gustafsson Grötlingbo, Kristin Jonsson Garda och Sofie
Lundborg Gammelgarn.
Valberedningen har under året bestått av Lisa Norman Ekeby sammankallande, Filip Nilsson
Follingbo, Josef Wiginder Lokrume och Victor Andersson Bäl.
Representant i LRF Gotlands regionstyrelse har under året varit Johannes Nyrot.
Under året har styrelsen hållit 10 protokollförda möten
Årsmötet hölls den 30 november i Högskolans möteslokal i Visby. 77 personer var närvarande
vid årsmötesförhandlingarna. Sara Helgstrand från riksstyrelsen berättade via videoinspelning
om sitt engagemang på riksplanet och att hon numera har Gotland som fadderlän. Efter
förhandlingarna vidtog middag på O’Learys som senare följdes av underhållning av Hotstuff. På
årsmötet beslöts att styrelsen skall göra en skrivelse till länsstyrelsen angående det potentiella
hotet av förrymda vildsvin. På årsmötet valdes Johan Bolin till ordförande och Sofie Lundborg,
Ida Nilsson och Kristin Jonsson valdes in i styrelsen. Simon Niklasson, Maria Ahlby och Lina
Johansson avtackades för sitt arbete med en liten gåva och blommor.
Ordförandekonferens var den 4-5 december i Stockholm. Johan och Johannes deltog från
Gotland. De lärde känna många nya personer från LRF:s olika regioner i landet. Det var många
bra diskussioner bl a om valet 2014. De fick god mat och bodde på fint hotell med diverse
oklarheter i bokningarna.
Kickoff Lördagen den 7 december samlades den nyvalda styrelsen i Roger Lundbergs hus i
Grötlingbo för att lära känna varandra under trevliga förhållanden. Efter en kort presentation av
varandra så gick vi över till konstituerande möte och valde de olika funktionerna i styrelsen.
Sedan tog en gedigen plan för 2014 års aktiviteter fart. Inför kvällen lagade vi en egenhändigt
komponerad middag som även styrelsens respektive, valberedningen samt Sören Isberg och
Katrina Ask fick avnjuta. Efter middagen minskades kroppsbeklädnaden radikalt och vi gick ut
och tillbringade några timmar med största delen av kroppen i 34+ och huvudena i några minus.
På söndagen anslöt Anna Törnfelt och berättade om LRF Gotlands arbete. Glada och trötta
avslutades samvaron runt lunch på söndagen.
Studiebesök i Gerum Onsdagen den 8 januari var vi i Gerum på studiebesök. Först så började vi
vid Lars och Annika Ejdertun som pratade om sin gård hur de såg ut med mark, folk som hjälpte
till med allt och framför allt den ny byggda robotladugården som blev klar 2012. Efter det fick vi

gå runt i det nybyggda stallet. Många intressanta frågor ställdes. Efter de så åkte vi till Krister
Melander som visade upp sitt tjurstall som har plats för 300 tjurar som han köper in från 5 olika
gårdar på Gotland och pratade lite om hur allt funkade från de att dom kom in i stallet tills dom
gick till slakt. Kvällen avslutades med korv och kaffe . Efter korv och mer frågor så tackade vi de
båda gårdarna med lite choklad och en varm applåd. Lite över 40 ungdomar kom på kvällens
besök.
Framtidsdagar i Strängnäs Den 17-18 januari ordnades det en kooperativ konferens i
Strängnäs. 3 glada deltagare från Gotland reste dit och lyssnade på bra föredrag och deltog i
intressanta diskussioner. Efter konferensens slut besökte sällskapet från Gotland Volvo BMmuseet i Eskilstuna innan det var dags att bege sig till Nynäshamn för hemfärd.
Studiebesök på Visby Energi Den 5 februari var det studiebesök på Visby Energi. 9
medlemmar deltog och fick en mycket ingående visning av anläggningen. Vi fick se allt från den
råa flisens intransport till våtaskans utförsel. Efteråt bjöds det på korv och kaffe medans den
Gotländska flismarknaden diskuterades.
Östkonferensen hölls den 14-15 februari på det fina hotellet Åtellet i Norrtälje. Från Gotland
närvarade Johan Bolin och Johannes Nyrot. Till skillnad mot förra året så har vi inga som helst
invändningar mot årets boende som skedde i bäddade hotellrum med vita lakan. Däremot har vi
starka principiella invändningar mot det uruguayanska nötköttet och det tyska fläskköttet som
serverades. Fredagen ägnades åt utbildning i styrelsearbete och avslutades med trevlig samvaro
på kvällen. Under lördagen gick vi igenom alla motioner som kommit in till Riksstämman. B la
diskuterades våran GMO motion och vi fick 100 % medhåll. Valberedningen redovisade även
sina förslag till riksstyrelsen. Dagen avslutades med studiebesök hos Anette Gustawson som gjort
sig känd för sitt engagemang med upphandling av offentlig mat.
Vildsvinsfrågan Under början av februari skickades en skrivelse till Länsstyrelsen angående
LRF Ungdomens oro över att vildsvin skall etablera sig på Gotland. Vi redogjorde för våra
farhågor om vad vildsvin kan ställa till med för lantbruket samt yrkade på kraftfulla åtgärder från
Länsstyrelsens sida i form av tvångsjakt.
Trivselkväll på Romabadet Mitt i halva, kalla februari var vi tretton badsugna LRF Ungdomar
som plaskade loss, kastade boll och balanserade på diverse flytande objekt i bassängen. Vi kunde
lära oss att det är svårt att stå på badmadrassen som endast var en tum tjock om man väger över
typ 30 kg (vilket alla gjorde). Det finns också diverse tekniker att äntra en flytande bil, intressant.
Bastun värmde gott och alla lämnade badet fräscha och glada. Några tappra själar fortsatte till
Visby för vidare umgänge och matintag.
LRF Ungdomens Riksstämma hölls den 5-6 mars på Sånga Säby. Ombud från Gotland var
Johan och Johannes. Så gott som hela styrelsen närvarade dock för att ta emot priset som vi fick
för att vi blivit utsedda till årets region. Flertalet motioner avhandlades bl a vår motion från förra
året angående vår önskan att avskaffa kravet på GMO-fritt foder. Stämman beslöt efter lite debatt
att tillstyrka motionen och styrelsen skall nu försöka påverka branschorganisationerna. Efter
stämman stannade Johan, Johannes och Kristian kvar i Stockholm under följande dag för att delta
i en regional konferens om LRF 2015

Studiebesök vid Svante Bendelin den 11 mars samlades 30 talet nyfikna besökare för ett besöka
Svante Bendelins ena gård Frindarve i Garda. Gården har en besättning med 350 ekologiska
mjölkkor som mjölkas i en karusell. Då ladugården i har varit i drift i tio år så passade många av
deltagarna på att fråga vad som fungerat bra i stallet och vad som har varit mindre lyckat. Svante
berättade om sin filosofi vad gäller ekologisk odling. Innan kaffe och korv inmundigades så
gjordes det även ett populärt besök i gårdens maskinhall, där många gröna traktorer kunde
beskådas.
LRF Gotlands Regionstämma hölls den 21 mars på Hemsegården i Hemse. Från LRF
Ungdomen deltog 4 ombud bestående av Johan, Johannes, Ida B och Anton. Under stämman
delade vi ut vandringspriset Guldkammen till Ann och Sten Wikström på Stora Tollby i Fole för
att uppmärksamme deras sätt att genomföra generationsskifte utanför den egna familjen. Vi var
även behjälpliga att dela ut ett diplom till Mats Ekström som varit mycket nära att ta hem priset
Ung Växtkraft som delas ut i samarbete med Länsförsäkringar. Under stämman valdes Johannes
Nyrot in i regionstyrelsen som ungdomsrepresentant.
Studiebesök vid Markus Westberg En kväll i mars samlades vi hos Markus Westberg i Hamra
för att titta närmare på hans lammproduktion på gården. Markus visade upp sina två nybyggda
lammhus och förklarade hur flödet av djur var tänkt att fungera, både vad gällde betesdriften och
under stallsäsongen. Det hela var en mycket imponerande produktion som Markus visade upp,
speciellt den nya våg och sorteringsanläggningen som möjliggjorde att väga och sortera ca 80
lamm i timmen i olika grupper. Kvällen avslutades med varmkorv och en snabb titt i
maskinhallen för att tillgodose dagens behov av maskinporr.
Studiebesök vid sågen i Ardre Ett 20-tal LRF-Ungdomsmedlemmar samlades den 26 mars vid
Lars Olssons såg i Ardre. Lars hälsade alla varmt välkomna och berätta hur verksamheten sett ut
historiskt på platsen och hur den utvecklats till vad den är idag med det nya såghuset med en
begagnad sågbänk från fastlandet. Lars menade på att en av deras specialiteter vid sågen var att
hantera lite udda dimensioner och längder, som exempel nämnde lars att de sågar en del
kyrkspiror som i sig ska vara ett riktigt konststycke att såga fram då de ska vara åttkantiga.
studiebesöket avslutades med korv och diskussion om hur man kan använda och vidareutveckla
det gotländska kärnvirket,
Studiebesök vid Ejmunds Gård Den 9 april var vi vid Ejmunds Gård där vi träffade Odd
Norman i hans verkstad där han började prata om sin gård och hur han byggt upp allt till vad det
är i dag. Efter det så gick vi runt på hans gård och kollade och Odd berättade mer om allt på
gården. När rundturen var klar så bjöds det på hamburgare och läsk i verkstaden. Mycket trevlig
kväll där ca 30 personer deltog.
Temakväll nybyggnation med Länsförsäkringar hade vi den 6 maj i Väte. Vi började med ett
studiebesök hos Kristina Jacobsson och Olof Bendelin på Smide Gård där vi fick se deras
nybyggda robotstall. Efter studiebesöket åkte vi till församlingshemmet i Väte där sedvanlig korv
och kaffe intogs medan vi lyssnade till Länsförsäkringars representanter som berättade om allt
man bör tänka på med bank, försäkring och planering i samband med en nybyggnation. Kvällen
lockade ett 15-tal deltagare.

Fältvandring vid Stora Tollby hade vi den 3 juni där Andreas Wiklund visade runt oss på både
gården och i fält. Vi fick se allt från odling till sortering och paketering. Ann och Sten Wikström
var på plats och berättade om generationsskiftet som skett på Stora Tollby. Ett mycket intressant
studiebesök som tyvärr inte lockade mer än 4 deltagare.
Bondrally genomfördes den 27 juni. Starten gick från Lövsta där deltagarna fick vissa ledtrådar
om den fortsatta färdriktningen. Efter diverse bemannade och obemannade kontroller och
uppgifter så slutade färden vid Skradarve i Grötlingbo där en efterföljande fest hölls på
magasinet. Fem ekipage deltog i rallyt.
Besök från Värmland Den 8 augusti gästades vi av LRF Ungdomen från Värmland som var på
Gotland på Studiebesök. Detta firade vi med en gemensam grillbuffé på Kattlundsgården i
Grötlingbo. Efter maten fortsatte kvällen med gemensamma festligheter.
Studiebesök vid Katarina och Björn Björn hölls den 27 augusti. Vi samlades på gårdsplanen
och Katarina berättade om gården som är mycket gammal och speciell. De båda köpte den 1991
och driver idag ett småskaligt ekologiskt lantbruk där lammuppfödning är huvudproduktionen
och i bakgrunden föder hon upp och tränar vallhundar. Björn tillverkar nyckelharpor i
ladugårdsbyggnaden och renoverar sina älskade speedwaycyklar. Katarina visade upp fina
baggar som skall säljas på auktion. Självklart hämtades de in av en av gårdens utmärkta
vallhundar. Vi spatserade vidare på gårdens ägor och tittade bl a på nysådd vall och lammungar. I
gårdsbutiken förklarades vikten av god ekonomi och att sälja sina egna skinn. Kvällen skymde
och medans deltagarna tog för sig av korv och kaffe så spelade Björn förtrollande musik på sin
nyckelharpa.
Skördefestivalen Den 6-7 september genomfördes Gotlands Skördefestival. LRF Ungdomen
fanns på plats och informerade om vår verksamhet samt anordnade tillsammans med elever från
Lövsta en tävling i körning med minilastare som blev mycket populär.
Studiebesök vid Mats Ekström hade vi den 17 september Mats och Ulf Ekström med personal
guidade runt oss gruppvis och berättade om olika delar av framförallt mjölkproduktionen. Efteråt
samlades vi i ladan där korv och kaffe intogs samtidigt som Mats och Ulf berättade om hela
företagets uppbyggnad och produktion. Det blev en lång och intressant kväll med diskussioner
om både familjen Ekströms företag och det svenska lantbrukets villkor i stort. En givande kväll
som lockade ett 30-tal besökare.
Studiebesök vid familjen Björkqvist Eksta. Den 29 september samlades 35 personer för ett
studiebesök vid Rondarve i Eksta. På gården bedrivs mjölkproduktion. Många av besökarna hade
frågor om gården då den inköptes så sent som i februari i år. Familjen köpte gården, som har ett
befintligt mjölkstall, istället för att bygga nytt. Helhetsrådgivare Nick Nanchalos från Växa
medverkade och pratade om vad han som helhetsrådgivare kan erbjuda. Samvaron avslutades
med korv och kaffe. Detta var en aktivitet som anordnades av Emma Skottling och Oskar
Björkqvist, som vann priset ”årets LRF Ungdomar på Gotland 2013”. Deras pris var att anordna
valfri aktivitet under året.
Afterwork vid gårdsservice hade vi den 3 oktober. Villy och Artur berättade om sin butik och
erbjöd en kväll med specialpriser. Efter en stunds shopping samlades skaran av ett 10-tal LRF
Ungdomar för att inta en god bit smörgåstårta med efterföljande kaffe.

Besök från Halland Den 9-12 oktober gästades vi av 21 glada LRF Ungdomar från Halland.
Detta firade vi med att gemensamt inta en stenugnsbakad pizzabuffé i en flygelbyggnad i Sanda.
Det blev en trevlig kväll där många nya kontakter knöts.
Studiebesök vid Marias Hästeri. Den 24 april anordnade LRF Ungdomen ett studiebesök vid
2014 års vinnare av guldkammen, Marias Hästeri i Grötlingbo. Maria tog emot den tappra skaran
av nyfikna besökare och berättade om sin och maken Stefans verksamhet på gården Skradarve i
Grötlingbo. När det matnyttiga var genomgånget fick alla deltagare chansen att prova på körning
med häst och vagn, som är en av huvud verksamheterna på Marias Hästeri. Efter många snäva
svängar och tvära inbromsningar i ridhuset bjöds det på hamburgare.
Ecodriving En kurs i sparsam körning med traktor hölls på Lövsta den 30 januari. Kursen
innehöll både teoretiska och praktiska moment. Ca 5 personer från LRF Ungdomen deltog.
Motorsågskurs och Jägarexamen, under våren hölls dessa två studiecirklar i samarbete med
studieförbundet vuxen skolan, 20 personer deltog sammanlagt från LRF Ungdomen på dessa
kurser.

