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Magdalena Petersson

Vice Ordförande

Robert Larsson
Ulrika Bertilsson
Jenny Nilsson

Regionchef LRF Västra Sverige
Protokollförare
§92

Övriga

§ 86

LRF Ungdomen
Ordförande, deltog digitalt
Deltog digitalt
Deltog digitalt

Öppnande

Cecilia Bengtsson hälsar välkomna och förklarar mötet för öppnat.
§ 87

Föredragningslista

Föredragningslistan (bilaga 1) godkändes med följande tillägg:
Övriga frågor:
-VIVAB - LEVA
-Solceller och biotopskydd
-På gång i LRF Ungdomen
§ 88

Uppföljning protokoll

Inga beslut att följa upp från föregående protokoll.

Postadress
LRF Halland
Torsholmsvägen 3
311 50 Falkenberg

Besöksadress
Torsholmsvägen 3
Falkenberg

Telefon
010-184 40 00

E-post
halland@lrf.se
Hemsida
www.lrf.se/halland
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§ 89

Justering och godkännande av protokoll

Efter att länk till protokollet finns uppladdat i Teams har regionstyrelsen fem dagar på
sig att lämna in synpunkter. Därefter anses protokollet vara justerat.
Protokoll från 2021-11-16 godkändes och lades till handlingarna. (Bilaga 2)
§ 90

Verksamhetsprioriteringar

⇒ En attraktiv medlemsorganisation
Medlem
Medlemsantalet är fortsatt sjunkande. Halland tappar -1,4% jämfört med hela Sverige
som tappar totalt -2,0%.
Omsorg
Två möten har genomförts med omsorgsansvariga i kommungrupperna.
⇒ Skog, mark och vilt
Skog
Adventskalender för att visa upp en mångfald av västsvenska skogsägare rullar just nu i
LRFs kanaler på sociala medier.
TV4 Halland planerar besöka Mathilda Clausén Wingårdh för att göra ett reportage om
viltbetesskador.
Vilt
Reaktioner har dykt upp i samband med önskemål från jägarna om extra tilldelning av
älgar under älgjakten nekades. LRF Halland tar med frågan vid kommande diskussioner
med länsledningen.
⇒ Vatten
Påverkansarbetet vad gäller överprövning av vattendirektivet ligger just nu på riksnivå
inom LRF. Palle Borgström, riksförbundsordförande träffar landsbygdsministern i
denna vecka.
⇒ Fossilfrihet
Grönt Näringslivsindex är presenterat och med anledning av detta samt det förslag på
grönt krispaket som LRF gått ut med så har LRF synts i mycket i media senaste
dagarna. Bland annat Cecilia Bengtsson med en stor artikel i Aftonbladet.
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§ 91

Verksamhetsplanering 2022

Vid styrelsemötet den 16 november togs förslag fram på prioriterade områden inför
2022. Därefter har respektive ansvarig tagit fram förslag på effekter man önskar uppnå
samt förslag på aktiviteter, dessa diskuterade regionstyrelsen och
Regionstyrelsen beslutade
att

arbeta utefter framtagna prioriteringar och aktiviteter under år 2022.
(Bilaga 3)

Man var överens om följande arbetssätt för uppföljning av verksamhetsprioriteringarna:
- Verksamhetsprioriteringarna finns som stående punkt på föredragningslistan
- Respektive ansvarig rapporterar inför styrelsemöten vad som är genomfört.
- Under styrelsemötet fokus på effekterna samt vad som behöver göras framåt.
§ 92

Remiss på Helena Jonssons fossilfriutredning

Den utredning kring fossilfrihet som presenterades under sommaren är nu ute på remiss.
Utredningen presenterar sex konkreta förslag varav tre av dem har direkt påverkan på
LRFs medlemmar (markerade i listan nedan).
- Ett jordbruksavdrag införs.
- En biopremie för rena biodrivmedel införs.
- Den återbetalning av dieselskatt som jord-, skogs- och vattenbruket kan ansöka
om fasas ut.
- Jordbruksverkets instruktion förtydligas och den årliga uppföljningen av
livsmedelsstrategin kompletteras.
- Den befintliga klimatpremien utvidgas.
- Det befintliga gödselgasstödet och biogasstödet utökas och förlängs.
I Halland står Falkenbergs kommun med som remissinstans. Jenny Nilsson har bjudit in
till ett digitalt möte för de kommungrupper där kommunerna ska besvara remissen.
LRFs remissvar
Ludwig & co har presenterat beräkningar på ett antal olika exempelgårdar för LRF att
ha som ingång i hur förslagen kan komma att påverka våra medlemmar.
LRF kommer att besvara remissen och den kommer då först att internremissas i
regionerna mellan den 17/12 – 17/1. Ett förslag från regionstyrelsen är att man i
samverkansgruppen Fossilfri konkurrenskraft bjuder in till ett digitalt diskussionsmöte
där alla är välkomna att delta i diskussionerna.
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§ 93

Övriga frågor

Ny samverkansgrupp LRF Västra Sverige -Biologisk mångfald
Utifrån det arbetspass som genomfördes på styrelseresan den 7 november så har man
landat i att bilda en ny samverkansgrupp för Västra Sverige inför 2022. Gruppen ska ha
fokus Biologisk mångfald. Anders Richardsson är utsedd att leda gruppen och ska nu
definiera roll och inriktning. Ulrika Algothsson anmäler sitt intresse att ingå.
Övriga grupper samverkansgrupper inför 2022 är: Organisationsutveckling, Skog,
Medlem, Fossilfri konkurrenskraft.
Vivab – LEVA
Kommunekologen i Falkenberg vill att LRF ska driva mot VIVAB, vattenbolaget i
Varberg/ Falkenberg, en fråga om vatten till djur. Berörda djurägare och kommunen har
fått nej om att bidra till att djur på naturbetesmarker har tillgång till vatten. Svaret från
VIVAB är att djur inte ingår i deras uppdrag.
Regionstyrelsen beslutade
att
ge Robert Larsson, regionchef i uppdrag att göra en skrivelse och be
VIVAB om utförligare svar i enlighet med uppdrag och gällande
lagstiftning.
Solceller och biotopskydd
Regionstyrelsen diskuterade fråga som uppkommit i samband med att stenrösen flyttas i
samband med att solcellsparker byggs. Är det godkänt att göra vid byggnation av
solceller men ej för lantbrukare. Stämmer detta och är vi i så fall lika inför lagen.
På gång i LRF Ungdomen
Linus Börjesson berättade om vad som är på gång inom LRF Ungdomen i Halland. Just
nu planeras ett studiebesök på Lantmännens foderfabrik i Falkenberg för medlemmarna
den 13 december. Man har även i utlottning fått två platser till Kooperativt Forum i
januari.
§ 94
Avslut
Cecilia Bengtsson tackar och förklarar dagens möte för avslutat. Nästa möte är planerat
till den 17 januari 2022 i samband med detta bjuds representant in för att prata
beredskap och krissituationer. Även en representant per kommungrupp bjuds in till detta
styrelsemöte.
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Ulrika Bertilsson
Protokollförare
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Vice ordförande LRF Halland

