Verksamhetsberättelse
LRF Halland 2018
År 2018 kommer vi för alltid att komma ihåg som året med den hemska torkan. Aldrig i
mannaminne har vi drabbats av något motsvarande. Vårt län var ett av de mest drabbade, i
synnerhet de sydligaste delarna men i stort sett alla påverkades, och påverkas fortfarande. Den
akuta fasen kommer att hålla på tills vi bärgar en ny skörd och de indirekta effekterna kommer vi
att känna av i flera år.
Som organisation sägs det ibland att LRF är bäst i motgång. I år är vi prövade. Vi har haft en
kontinuerlig dialog med myndigheter och branscher både på riksnivå och regional och
kommunal nivå. Mycket har handlat om dispenser, att lämna rapporter om dagsaktuellt läge och
om att bry sig om varandra.
Vi har aldrig förut varit så mycket i media, enligt de mätningar som gjorts nu efteråt.
Vi har fått och haft opinionen med oss. Jag vill hävda att folk börjar förstå att det är inte självklart
att det finns en livsmedelsproduktion värd namnet kvar i landet oavsett vad som händer och hur
man som konsument agerar.
Rent strukturellt kommer det också att bli effekter. De insatser som många djurproducenter
behövde göra i somras är inte rimligt att göra över tid varje år.
Vatten kommer att bli en återkommande fråga i allt vårt företagande framöver, i fält, stall och i
skogen. Både i perspektivet för lite och för mycket.
En annan fråga som fått mycket publicitet i slutet av året och nu, in i det nya året är hoten mot
oss som djurhållare. Vi åtnjuter stort förtroende hos allmänhet och beslutsfattare men samhället
måste bli mycket tydligare i avståndstagandet från ett fåtal aggressiva odågor!
För framtiden så behöver vi också bli ännu tydligare i vårt klimat-arbete. Många pratar idag om
klimatet ur flera olika perspektiv, men vi jobbar med det dagligen. I stallet, på fältet och i skogen.
All odling på kort och lång sikt, läs i skogen, innebär påverkan med det är också i dessa
processer som mycket av naturens motkrafter finns. Vilken fantastisk ynnest för oss alla i de
gröna näringarna, men det skall naturligtvis vara både lönsamt och uppskattat!
Anders Richardsson
regionordförande LRF Halland

Tillsammans gör vi skillnad!
LRF Halland hade 6697 medlemmar vid 2018 års slut, fördelade på 47 lokalavdelningar i sex
kommuner. 5 614 av våra medlemmar är företagarmedlemmar och vi fick 289 nya medlemmar. I
Sverige totalt hade LRF 139 880 medlemmar vid årsskiftet.
Ca 360 personer (inklusive valberedningar) är förtroendevalda inom LRF Halland, på olika nivåer
från lokalavdelningar till regionförbund.

Lokalavdelningar & Medlemmar
Fler medlemmar – LRF Halland införde en värvningspremie
För att fortsätta vara en stark påverkansorganisation så behöver vi fortsätta värva fler
medlemmar. Under 2018 införde LRF Halland en värvningspremie, där varje ny medlem som
värvas får lokalavdelningen 500 kr.
Framtidens folkrörelse!
Under 2018 startades arbetet med att forma den nya folkrörelsen. Genom dialog är tanken
att vi tillsammans ska forma ett LRF som en ännu starkare folkrörelse och med utrymme för
nya sorters engagemang. Men även att vi framåt fortsätter att vara en stark
företagarorganisation som kan påverka beslutsfattarna.
Samköpskvällar lockar många
Under året har medlemskvällar med LRF Samköp genomförts,
bland annat på Swedol i Halmstad. Medlemmar möjligheten att
handla med rabatt, umgås och prata med representanter från
LRFs regionstyrelse och LRF Samköp.

Kommungrupper
Hallands sex kommungrupper Kungsbacka, Varberg, Hylte,
Falkenberg, Halmstad och Laholm har under året arbetat med påverkan mot kommuner och
träffat både politiker och tjänstemän. Det har genomförts politikerutfrågningar i samband med
valet och pratats svensk mat på konsumentaktiviteter och skördefester.
Mer om verksamheten i respektive kommungrupp kan ni läsa i ”Tillbakablick 2018” för
respektive kommungrupp som beskriver verksamheten 2018.

LRF Ungdomen
LRF Ungdomen Hallands styrelse har under 2018 varit:
Sofie Warefelt, ordförande, Tvååker
Emma Svensson, Långås
Martin Nilsson, Gällared
Ellen Torstensson, Falkenberg
Peter Andersson, Frillesås
Annika Hägglund, Slöinge
Linda Hedström, Båstad
LRF Ungdomarna är aktiva och har under året genomfört flera olika aktiviteter för sina
medlemmar. Mer om dessa återberättas i LRF Ungdomens egna verksamhetsberättelse.

LRF Ungdomens kampanj sommaren 2018, Lantbruket är en MILJÖVIKTIG verksamhet.

Regionstyrelsen
Har under 2018 bestått av totalt 7 ledamöter.
Anders Richardsson, Heberg, Falkenberg ordförande
Cecilia Bengtsson, Valinge, Varberg vice ordförande
Erika Ingemarsson, Sibbarp, Varberg
Johanna Ivarsson, Köinge, Falkenberg
Magdalena Petersson, Enslöv, Halmstad
Peter Andersson, Idala, Kungsbacka
Ulrika Algothsson, Ålstorp, Laholm

Magdalena Petersson och Erika Ingemarsson valdes in i
regionstyrelsen vid regionstämman 2018.

LRF Hallands och LRF Ungdomen Hallands styrelse gjorde 2018 ett besök i riksdagshuset.
Kristina Yngwe, riksdagsledamot och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet,
berättade där om aktuella frågor och visade runt. Styrelsen träffade även halländska
ledamoten Ola Johansson, som berättade om läget inför beslutet om ny lag för vattenkraft
och vattenverksamhet.

Livsmedelsstrategin tema på årets regionstämma
Ett hundratal fullmäktige och gäster samlades på Munkagårdsgymnasiet i Tvååker när LRF
Halland höll regionstämma fredag 23 mars. Arbetet med livsmedelsstrategin var i fokus och
togs upp i talen av regionordförande Anders Richardsson och gästtalare Åsa Odell från
riksförbundsstyrelsen. Totalt 18 motioner diskuterades i motionernas speakers corner och tre
gick vidare till riksförbundsstämman.
Magdalena Petersson och Erika Ingemarsson valdes in i regionstyrelsen och Carl Jonson
och Anna-Karin Hamilton avtackades för sitt engagemang och arbete i regionstyrelsen.

Nyvalda regionstyrelsen 2018, fr vänster: Magdalena
Petersson, Erika Ingemarsson, Anders Richardsson,
Cecilia Bengtsson, Peter Andersson, Ulrika Algothsson.
Saknas gör Johanna Ivarsson.

Diskussioner vid motionernas speakers corner.

Efter regionstämman bjöds LRFs medlemmar in
till Öströö fårfarm för att fira LRF som fyllde 100 år under 2017. Cirka 180 personer
närvarade vid festligheterna där det bjöds på halländsk buffé, kåserier av LRF-profiler och
tillbakablickar från tidigare regionordförande.

Medlemmarna firade LRF 100 år på Öströö fårfarm
med halländsk buffé och underhållning.

Torkan
En stor del av 2018 kom att präglas utav torkan, en del utav det som gjordes under 2018.
Stöd i brand och torka – stödtelefon
I den extrema situationen så öppnades en telefonlinje för att kunna svara på frågor, lotsa till
samverkanspartners, omsorgsgrupper och för att lyssna och stötta i den tuffa situationen.
Stormötet om torkan
Cirka 200 personer samlades på Munkagårdsgymnasiet när LRF och Länsstyrelsen bjöd in
till stormöte. Det informerades om vad som gjorts samt vad som kommer att göras för att
lindra torkans konsekvenser, det gav även tillfälle att ställa sina frågor och knyta kontakter.

Trivselkvällar i Laholm
LRFs kommungrupp i Laholm tillsammans med Laholms kommun, Handelsbanken och
Laholms Sparbank, anordnade två välbesökta trivselkvällar som tillsammans lockade över
270 personer. Föredrag av Rune ”Löparlarsson” och uppträde av komikern Thomas
Pettersson blandades med information från LRF, kommunen, Familjecentralen, Vallberga
Lantmän m.fl.
Omsorgsgruppen
I samband med torkan gick LRFs omsorgsgrupp in i ett intensivt arbete för att stötta
medlemmar och förmedla kontakter. Varje månad från sommaren och året ut så har
omsorgsgruppen haft återkommande avstämningar och tät dialog med rådgivare ochbanker.

Påverkan
Länsledningen fick lära om lantbrukets förutsättningar
Årligen bjuder LRF in länsledningen till en resa för att visa hur lantbruket påverkas av
myndigheters och politikers beslut. Årets resa gick till Falkenbergs kommun där
landshövding Lena Sommestad med följe samtalade om bristen på grönsaksodlare,
vattenskyddsområden, torkan och startstöd.
Produktion av nötkött och ökade volymer,
hur förvaltar vi detta bäst framöver?
Över 120 personer träffades på
Munkagårdsgymnasiet för att diskutera hur den
ökade efterfrågan på nötkött bäst ska förvaltas.
Hela köttbranschen var på plats, förutom
uppfödare även slakterier, ICA, LRF Kött och ett
grossistföretag. Träffen arrangerades utav LRF
Halland, LRF Västra Götaland, Hallands
Nötköttsproducenter och Sjuhärads
Nöttköttsföretagare.

Startar samarbete med Länsstyrelsen för att underlätta kontroller
Länsstyrelsen kontroller skapar ofta oro och osäkerhet hos lantbrukare. Men i år har
Länsstyrelsen och LRF tagit ett första steg i ett samarbete där båda parter hjälps åt
att öka kunskapen om kontroller.

Livsmedelsstrategin
Inom Livsmedelsprogrammet Halland är LRF involverade i samtliga arbetsgrupper:
•
•
•
•

Från vara eller tjänst till konsument
Samverkan – mötesplatser i nya och etablerade former
Offentlig sektor som kund och lokala producenter som leverantörer
Kompetensförsörjning

LRF är en del av gruppen ”Livsmedel Halland”, i gruppen finns representanter från de
halländska kommunerna och grossister, under 2018 har ca sex möten genomförts.
En produkt av gruppens samarbete resulterade i ett seminarium ”Från Halländsk jord
till offentligt bord”.

Skog
Skogens år inom LRF Halland, totalt fyra inspirationsträffar anordnades under året för
skogsintresserade medlemmar med tanke att förmedla nya kunskaper.
Samarbete mellan skogsägare och jägare – Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, och SLU
medverkade och det diskuterades blanda annat skador på tall och andelen tall i de
halländska skogarna.
Mångfaldsskogsbruk – Hur man skapar en mångfald av trädslag i produktionsskogen, det
delade bröderna Mats och Bo Helge med sig av på årets andra inspirationsträff
Skog, vilt och foderskapande åtgärder – Thomas Ohlsson och Håkan Johansson från
Svenska Jägarförbundet samt Mats Carlén från Skogsstyrelsen medverkade på LRFs
skogsträff i Tönnersjö.
Skog och äganderätt – Var temat på årets sista skogsträff. Medverkade gjorde Sven Erik
Hammar, ordförande i LRF skogsägardelegation och vice ordförande i LRFs
riksförbundsstyrelse och även LRFs äganderättsexpert Erik Evestam.

Träff hos bröderna Helge med temat
Mångfaldsskogsbruk.

Foderskapande åtgärder diskuterades på träffen i
Tönnersjö tillsammans med Svenska Jägarförbundet och
Skogsstyrelsen.

Äganderätt i fokus vid möte med riksdagspolitiker
En lång rad viktiga budskap från familjeskogsbruket till politiken framfördes till länets
riksdagspolitiker när LRF Halland och Södra bjöd in till
exkursion hos Lennart och Elisabeth Bengtsson i Bonnagård i
Öinge. För politikerna blev det tydligt vad biotopskydd,
artskyddsförordning med flera regler innebär i praktiken för en
skogsägare.

”Se över begreppet nyckelbiotop”
– Krav från LRF ordförande
Återställ nyckelbiotops begreppet till sin ursprungliga form.
Hindra inte skogsägares rätt att bruka sin mark med mindre
än att inskränkningen resulterar i lagenlig ersättning.
Återställ förtroendet för skogspolitikens portalparagraf:
Frihet under ansvar! Dessa krav ställde LRFs tre
ordförande i Halland, Västra Götaland och Värmland i ett
gemensamt uttalande i samband med LRFs riksstämma.

Vatten

Anders Richardsson, LRF Halland, Sofia Karlsson,
LRF Västra Götaland, Patrik Olsson, LRF Värmland.

Hylte
Genom insatser och yttranden av kommungruppen i Hylte kommun samt LRF:s vattenexpert
Christer Jansson drogs alla förslag på skärpta restriktioner i vattenskyddsområden tillbaka.
Detta bland annat eftersom kommunen inte hade vattendomar för de tänkta täkterna
Halmstad
LRF har stöttat medlemmar i Halmstad med att delta på möten och skrivit yttrande på
remissen för vattenskyddsområdet Fotstad-Prästgården. Tillsammans med Halmstad- och
Laholms kommungrupp har LRF sedan fört diskussioner med LBVA och många av LRF:s
synpunkterna som inkom på remissen gick LBVA LRF till mötes och ändrade föreskrifterna.
Båstad-Laholm
LRF har tillsammans med Laholms kommungrupp stöttat medlemmar inom
vattenskyddsområdet samt svarat på remissen och fört diskussioner med NSV och
miljöchefen i Båstad kommun.
Falkenberg
LRF har tillsammans med Falkenbergs kommungrupp svarat på remissen angående
vattenskyddsområde för Ätran nedre, samt anordnat ett stort medlemsmöte där
representanter ifrån Vivab och politiker deltog. Hela vattenskyddsområdet drogs tillbaka efter
synpunkterna som kom fram på mötet samt ifrån yttrandet och hårt arbete ifrån
kommungruppen över lång tid.
Nya vattenlagstiftningen
LRF har nationellt uppvaktat rikspolitiker och har varit med i synpunkterna kring den nya
lagen som började gälla 1 januari 2019. Detta innebär bl.a. att större hänsyn tas till de lokala
förutsättningarna för att ha kvar dammar och ej enbart efter hänsyn till fiskarna.

Lennart Nilsson – ordförande för LRF Entreprenad
Lennart Nilsson från Harplinge sitter i LRFs riksförbundsstyrelse, är
ny ordförande i LRFs nya branschavdelning LRF Entreprenad.

Val 2018
År 2018 var ett valår och över hela Sverige arbetade LRF för att sätta valtemat jobbet,
maten och klimatet på politikernas agenda. I Halland genomförde fem av sex
kommungrupper politikerutfrågningar eller dialogmöten och regionstyrelsen träffade länets
riksdagspolitiker.

Vi utvecklar Halland genom lärande
Framtidens unga ledare – Lavatars 2.0
Under början av 2018 genomförde 20 ungdomar LRF Hallands och Studieförbundet
Vuxenskolans framtidssatsning för unga ledare. En utbildning som ger en bra grund för
förtroendeuppdrag och god koll på ledarskap och företagande.

Gruppen som genomfört utbildningen
Framtidens unga ledare – Lavatars 2.0
2018.

Politik och fokus – teman på Lantbruksdagen 2018
Den 29 november anordnades årets Lantbruksdag tillsammans
med Länsförsäkringar Halland och LRF Konsult och deltagarna
som samlats i Sparbankshallen i Varberg fick lyssna till Marcus
Oscarsson, politisk kommentator på TV4 och Christina Bengtsson,
världsmästare i skytte som gav en lektion i tankekontroll.

SYV:are lärde sig om jobb i de gröna näringarna
Studie- och yrkesvägledarna i Varberg och Falkenbergs kommuner besökte Agrocenter i
Falkenberg där LRF, Hushållningssällskapet Halland, Växa Sverige, Arla och Landshypotek
berättade om arbeten inom jord- och skogsbruk. Sofia Warefelt, ordförande LRF Ungdomen
och Peter Andersson, LRFs regionstyrelse pratade om vikten av att få fler unga människor
att välja gröna jobb.
40-veckorsutbildning – LRF Halland har i flera år jobbat för att en grundläggande 40veckorsutbildning i lantbruk ska kunna erbjudas vuxna hallänningar. 2018 var året den
startade!

Personalgrupp LRF Västra Sverige
Från den 1 januari 2018 ingår LRF Hallands regionkontor i den operativa personalgruppen
LRF Västra Sverige, ett samarbete där personalen är gemensam för LRF Halland, LRF
Västra Götaland och LRF Värmland. Samarbetet gör att medlemmar och förtroendevalda i
Halland får större tillgång till en större personalgrupp med bredare kompetens. Vilka som
arbetar i LRF Västra Sverige hittar ni på:
https://www.lrf.se/om-lrf/kontakta-oss/regionkontor/halland/

