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Bondeledaren
har förordet
Nu summerar vi ett märkligt år, corona-pandemin slog sina klor i oss precis när det
var dags för oss att hålla regionstämma. Vi blev de första som snabbt fick ställa om
till en semi-digital variant på regionstämma, som tack vare ett jättebra förarbete av
vår duktiga personal, gick att genomföra på ett bra sätt.
Det mesta av de fysiska träffar vi brukar medverka vid har till en början ställts in, för
att senare under året genomföras digitalt. Alla har blivit mycket duktiga på detta och
hela organisationen har tagit många utvecklingssteg på en gång. Nu finns det bara
ett uttryck som gäller - håll i och håll ut!
Ur det företagsmässiga perspektivet vill jag hävda att det varit ett okej år för de flesta
av oss. Utmaningar har vi alltid, dels biologiska som barkborrar, salmonella och
fågelinfluensa, dels det myndighetsmässiga som hela tiden tar sig nya uttryck och det
debattmässiga som Uppdrag Granskning, få ta hand om skogen, vårda vatten,
kreaturens eventuella klimatpåverkan.
Vi är det hållbara alternativet som många andra söker efter, men vi måste hela tiden
påminna om detta. Vi har mycket att bidra med inom både livsmedel, energi, fiber
med mera, samtidigt som vi säkert kan bli lite bättre på alltihop.
Alltihop är förhoppningsvis lika värdefullt för er medlemmar och vi är precis lika
beroende av att ha många medlemmar som både ger oss styrka och som sparrar och
leder oss, både personal och förtroendevalda i rätt riktning.
När vi nu möts på digitala årsmöten och snart på digital regionstämma så gäller
fortsatt - Håll i och Håll ut!

Anders Richardsson, ordförande LRF Halland
Telefon 070-8522572, richardssonanders@gmail.com
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Dagordning
LRF Hallands regionstämma
torsdag den 18 mars 2021

Kl. 8.15 Kaffe och fullmäktigeanmälan

Kl. 09.00 Välkomna!

Enligt föredragningslistan
Motionsbehandling i grupper
Hållbarhetsambassadör – Emma Svensson
Landshövding Bittis Bentzler
Utmärkelser

Ca kl. 13.00

Stämman avslutas

4

Föredragningslista
LRF Hallands regionstämma torsdag den 18 mars 2021
1.

Stämman öppnas (kl 09.00)

2.

Val av funktionärer vid stämman
Valberedningens förslag:
Ordförande:

Fredrik Hansson

Kungsbacka

Vice ordförande:
Protokollförare och
föredragande sekreterare

Sofia Warefelt
Varberg
Annika Arnesson (anmälan från regionstyrelsen)

Protokolljusterare:

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

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

Rösträknare:

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

..........................................................
3.

Fastställande av röstlängd

4.

Godkännande av dagordning

5.

Fastställande av föredragningslista och arbetsordning vid stämman

6.

Fråga om stämman har utlysts i stadgeenlig ordning

7.

Styrelsens berättelse över verksamheten 2020

8.

Revisorernas berättelse

9.

Fastställande av resultat- och balansräkning

10.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
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11.

Fastställande av antalet ledamöter i regionstyrelsen

12.

Val av styrelseledamöter
a) Val av styrelseledamöter på 1 år
Valberedningens förslag
Anders Richardsson

Heberg

Falkenberg

omval

Cecilia Bengtsson

Valinge

Varberg

omval

Ulrika Algothsson

Ålstorp

Laholm

omval

Magdalena Petersson

Enslöv

Halmstad

omval

Göran Lagerstedt

Valinge

Varberg

omval

Mathilda Clausén Wingårdh

Laholm

Laholm

omval

Anders Claesson

Klastorp

Varberg

nyval

b) Val på 1 år av regionförbundets ordförande bland styrelsens ledamöter
Förutvarande

Valberedningens förslag

Anders Richardsson, Heberg

13.

omval

Fastställande av arvoden jämte regler för traktamenten och reseersättningar
a) Årsarvoden
Årsarvodet till regionförbundsordföranden fastställs numera av riksförbundsstyrelsen
efter rekommendation av riksförbundets valberedning.
Beträffande övriga styrelseledamöter föreslår valberedningen att styrelsen ska
disponera 1,75 prisbasbelopp att fördela inom sig.
b) Dagarvoden m.m.
Dagarvode utgår till regionstyrelsens ledamöter, revisorer, valberedningens ledamöter
samt övriga uppdrag för regionförbundets räkning.
Tid
Ersättning

1–13 timmar
245 kr/timme

14–24 timmar
3 430 kr

Antalet timmar beräknas som antalet påbörjade timmar. En timma räknas som
påbörjad när mer än 30 minuter passerat. Dagarvode utgår endast för hela timmar.
Telefonsammanträden enligt timarvode.
Nuvarande dagarvode

Valberedningens förslag

Dagarvodet skall anpassas till
riksförbundsstämmans beslut

Oförändrat
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c) Traktamenten och reseersättningar

14.

Tidigare regler

Valberedningens förslag

Enligt LRFs beslut

Oförändrat

Val av revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år
Valberedningens förslag
Martin Hjalmarsson, Idala
Lars Björnberg, Laholm

omval
omval

Personlig suppleant för Martin Hjalmarsson:
Åsa Karlsson, Eldsberga
Personlig suppleant för Lars Björnberg:
Bengt Svensson, Tvååker
15.

omval
omval

a) Fastställande av antal ledamöter samt val av ledamöter av valberedningen
Förutvarande 7 ledamöter:
Laholm

Halmstad

Anders Nilsson

Anders Heurén

Falkenberg

Hylte

Dan Pettersson

Karl Jorlén

Varberg

Kungsbacka

Karin Warefelt

Torbjörn Karlsson

LRF Ungdom
Per Skyggeson

b) Val av ordförande bland valberedningens ledamöter
Förutvarande

Anders Nilsson
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16.

Val av fem fullmäktige jämte suppleanter till riksförbundsstämman med
Lantbrukarnas Riksförbund
Valberedningens förslag på ordinarie
Anders Richardsson

Falkenberg

Mathilda Clausén Wingårdh

Laholm

Ulrika Algothsson

Laholm

Cecilia Bengtsson

Varberg

Robin Arvidsson

Falkenberg

Valberedningens förslag på suppleanter i turordning
1. Magdalena Petersson

Halmstad

2. Anders Claesson

Varberg

3. Helen Johansson

Halmstad

4. Henrik Arnesson

Kungsbacka

5. Erling Nilsson

Hylte

17.

Valberedningen föreslår stämman besluta uppdra åt regionstyrelsen
att utse övrig representation

18.

Behandling av inkomna motioner tillsammans med styrelsens yttrande

19.

Ärenden som riksförbundsstyrelsen eller regionstyrelsen hänskjutit
till regionstämman

20. Övriga frågor
21. Utdelning av utmärkelser m.m.
a) Årets lokalavdelning
b) Silvernål

c) Signe och William Kählers donation

22.

Stämmans avslutande
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Arbetsordning
vid regionstämman den 18 mars 2021
•

Begära ordet. Ordet begärs genom att man räcker upp handen i Teams-mötet alternativt
skriver sitt namn i chatten.

•

Digital stämma Då regionstämman genomförs digitalt finns det några saker att tänka på
som deltagare:
- undvik bakgrundsljud
- stäng av mikrofonen när du inte talar
- stäng av videon om det går trögt eller ljudet hackar
- ha kameran riktad från ljuset i rummet för att synas bättre i bild

•

Förslags- och rösträtt. Fullmäktige har förslags- och rösträtt. Dessutom har styrelsens
ledamöter förslagsrätt i alla frågor utom sådana som gäller den gångna tidens förvaltning
eller personval.

•

Huvudförslag och motförslag. Regionstyrelsens förslag utgör alltid huvudförslaget i en
beslutsproposition som har ställts av ordförande. Då regionstyrelsens föredragande eller
regionordföranden har tillstyrkt ett tilläggs- eller ändringsförslag som är framfört av
fullmäktige, betraktas förslaget som regionstyrelsens.
Regionstyrelsens ursprungliga icke förändrade förslag blir därmed inte kvar som förslag. I
de fall det finns flera motförslag i en votering, ska en omröstning först ske mellan
motförslagen för att få fram ett slutligt motförslag att ställa mot regionstyrelsens
huvudförslag.

•

Motionsbehandling. Endast fullmäktige kan lämna förslag till ändringar och tillägg i
besluts-att-satser. Dessa lämnas skriftligt på två olika sätt:
1. Under gruppdiskussionerna: Nya förslag samt tilläggs lämnas in i möteschatten i det
digitala grupprummet. Förslaget märks med ”Yttrande nr, Förslag,
Fullmäktigenummer, Namn”
2. Under motionsbehandling i plenum: Nya förslag samt tillägg lämnas in via
mötessystemet tecViz Event.
Debatt kring motionerna sker först i digitala grupprum, och senare även i plenum, där
fullmäktige har ytterligare möjlighet att lämna förslag till ändringar i besluts-att-satser.
Beslut om motionerna tas efter behandlingen i plenum.

•

Reservation. En reservation ska lämnas in skriftligt direkt efter beslut.

•

Röstning. Alla frågor behandlas med mötessystemet tecViz Event. Vilket innebär att det
blir votering på alla frågor som behandlas i föredragningslistan. Vid personval tillämpas
sluten omröstning, personval som görs i mötessystemet tecViz Event är anonyma.

•

Sluten omröstning. Används då votering begärts vid personval. Omröstningen sker i
mötessystemet tecViz Event och röstningen är sluten.

•

Tidsbegränsning. Om presidiet anser det nödvändigt kan man införa tidsbegränsning av
inläggen.
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•

Tidsdisposition. Stämmans presidium äger rätt att fritt tidsdisponera inom
dagordningen.

•

Yttranden. Yttranden ska ske i enlighet med LRF:s värdegrund, det vill säga de måste
vara sakliga. Att göra påhopp på en enskild person är inte tillåtet.

•

Yttranderätt. Närvarande medlemmar har yttranderätt. Omedelbar yttranderätt under
debatt tillkommer ledamöter av regionstyrelsen. Valberedningen har yttranderätt i
valberedningsfrågor.

•

Ändringsförslag. Fullmäktige kan bara lägga förslag till ändringar i besluts-att-satser,
inte i yttrandetext. Förslag till ändrade att-satser och tilläggsatt-satser ska lämnas in
skriftligt till presidiet via möteschatten eller mötessystemet tecViz Event.
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Verksamhetsberättelse
LRF Halland
Styrelsen, som utgörs av stämmovalda ledamöter, har under det gångna verksamhetsåret
sammanträtt sju gånger.

Regionstyrelsen 2020

Revisorer
Revisorer har varit Lars Björnberg, Laholm och Martin Hjalmarsson, Frillesås.

Medlemsutveckling
Antalet medlemmar uppgick den 31 december 2020 till 6 441 personer (-145), fördelade på
47 lokalavdelningar i 6 kommuner.
Ansluten areal åker var 2020-12-31 58 310 hektar (-1602 ha) och ansluten areal skog var 97
416 hektar (-1480 ha)
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Ett sammandrag ur LRF Hallands verksamhet 2020
Medlemsavgifter från direktmedlemmarna
till LRF inom LRF Halland (exkl. moms)

Ca 9,5 miljoner kronor, snittavgift per
huvudmedlem 2500 kr/år

Medlemsrabatter (7 % av medlemmarna i
landet)

22,5 miljoner

Utbetalt på baslivsförsäkringen
Baslivsförsäkringens marknadsvärde

1,5 miljoner kronor
Ca 1,7 miljoner kronor

Löpande Medlemsservice, samtalsstöd

Ca 15 ärenden per dag, ca 3000 totalt 2020

Land och Land Lantbruks
prenumerationsvärde (exkl. moms)

Ca 8,5 miljoner kronor

Juridisk vägledning, 30 minuter för ca 100
medlemmar á 1500 kronor/h

75 000 kronor/år

Medverkan i lokal/regional media

486 unika inslag, Retrievermätning (329, år
2019)

Facebookinlägg och räckvidd

Varje månad har vi en räckvidd på våra
Facebooksidor LRF Halland och LRF
Västra Sverige på ca 700 000 läsare på de
ca 30 inlägg vi gör i månaden.

Samlade framgångar 2020 för hela LRF

https://www.lrf.se/om-lrf/vad-vill-vi-vad-gorvi/framgangar-2020/

Årsstämma
Regionförbundets årsstämma hölls den 16 mars 2020 i semidigital form från sex olika platser
i länet, en per kommun där fullmäktige deltog i stämman via uppkoppling på respektive plats.
82 av regionförbundets 104 valda fullmäktige var närvarande. Stämman behandlade 15
motioner från lokalavdelningarna och beslutade att skicka 3 motioner till
riksförbundsstämman samt enligt följande:
Motioner:
Halland 1. Befintlig tätortsnära jordbruksverksamhet
Riksförbundsstämman beslutade :
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att agera för
att redan etablerad jordbruksverksamhet inte ska inskränkas av senare
tillkommande etableringar av bostäder, företag och kommunala
angelägenheter.

Nuläge:
LRFs kommungrupper drar ett tungt lass när det gäller att bevaka den planering och det
byggande som sker i kommunerna för att hindra att en befintlig verksamhet inskränks. Det
förbereds ett bättre stöd till kommungrupperna genom att vi inom LRF koordinerar oss
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ytterligare mellan den lokala, regionala och nationella nivån i dessa och andra frågor
kopplade till den kommunala planeringen.

Halland 2. Att göra upp eld i naturen
Riksförbundsstämman beslutade:
att

avslå motionen att verka för att det ska vara förbjudet att göra upp eld på icke
godkända eller utmärkta grillplatser utan markägarens tillåtelse samt

att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att verka för att berörda myndigheter ska
förbättra sitt förebyggande arbete rörande bränder och förtydliga sin information
rörande eldning i skog och mark under sommarhalvåret.

Nuläge:
LRF deltar i en arbetsgrupp tillsamman med Svensk Friluftsliv och Naturvårdsverket i syfte
att värna allemansrätten, bland annat ska möten med flera aktörer genomföras. Vi kommer
betona vikten av säker lägereld i alla dessa sammanhang. LRF har sedan 2018 besvarat ett
stort antal remisser rörande brand/brandbekämpning och eldning. Bland annat remiss från
MSB angående "Vägledning vid eldningsförbud". Det är ett ganska stort tryck i frågan från ett
flertal myndigheter för tillfället, förhoppningsvis leder detta till en bättre regelefterlevnad.

Halland 3. Markintrång
På Riksförbundsstämman behandlades LRF Hallands motion tillsammans med motion från
Västra Götaland på samma tema.
Riksförbundsstämman beslutade:
att

med bifall till motionernas intentioner uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att fortsatt aktivt påverka beslutsfattare i syfte att
stärka markägarnas rättigheter vid intrång från infrastruktur,

att

avslå yrkandena i motionerna gällande att arbeta för intrångsersättningen enligt
expropriationslagen ändras samt att yrkandet i motionen från LRF Halland
gällande Lantmäteriets roll anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen
anfört.

Nuläge:
LRF har deltagit i möten med Vattenfall och SSAB och har uppvaktat
Energimarknadsinspektionen. LRF lyfter även dessa frågor i Lantmäteriets mark- och
fastighetsråd. Vidare har LRF har genomfört flertalet möten med representanter från
Sveriges riksdag för att öka trycket mot regeringen om förslaget att samhällsekonomisk
analys ska genomföras inför kraftledningsutbyggnad.
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Skrivelser:
Följande skrivelser skickades från LRF Hallands regionstämma 2020. Svaren på dessa finne
ni här: https://www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/halland/arsmoten-stamma-remisser-skrivelser-ochprotokoll/remisser-skrivelser-och-uttalanden/
1.
2.
3.
4.

Vildsvinsskadornas effekter på jordbrukarens rätt till stöd
Fästingar
Stånds och andra giftiga växter
Skogsförsäkring

5. Växtodlingsregler
6. Slaktdjursbesiktning
Årets lokalavdelning blev Kungsäters LRF-avdelning
LRFs silvernål tilldelades Folke Hantoft, Laholm och Bengt Andersson,
Kungsbacka. Silvernålarna delas ut i samband med lokalavdelningarnas
ordförandeträff i september 2020.
Kählers donation gavs till Linda Pilcher, Halmstad. Donationen delas ut och
uppmärksammas i samband med regionstämman 2021.

Medarbetare
Sedan 1 januari 2018 ingår det fristående regionförbundet LRF Halland i personalsamarbetet
LRF Västra Sverige med Västra Götaland och Värmland.
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Utgångspunkten i vårt arbete är de tunga äganderättsliga och näringspolitiska frågorna där
den enskilde medlemmen inte kan göra skillnad på egen hand.
Kommunikationen pågår ständigt genom digitala veckobrev till medlemmarna, debattartiklar,
pressmeddelanden, pressträffar, Facebook, Instagram, Twitter men förstås även de
personliga mötena, även om det under pågående pandemi under 2020 även övergått till att
ske mer i digital form. LRF Hallands gröna sida i Land Lantbruk har under 2020 utkommit
regelbundet under året med olika vinklar och frågor i fokus. Målet är att göra läsvärda artiklar
och notiser från hela vårt område, lyfta fram kreativitet och framgångsrika företag på olika
nivåer men också lyfta frågor som äganderätt och intrångsfrågor och kommungruppernas
och ungdomarnas arbete. Bland krönikörerna kan man finna människor med olika bakgrund,
som bjuder på sina tankar kring landsbygden med dess möjligheter och utmaningar.
Vi har jobbat med god myndighetsutövning både med länsstyrelsen och med flera kommuner
via kommungrupperna.
Vi har deltagit i bärighetsgruppen och i en hel del annat arbete hos Trafikverket som rör våra
medlemmars verksamheter och möjligheter att driva företag på landsbygden.
Arbetet med det halländska livsmedelsprogrammet har äntligen kompletterats med en
fokusgrupp som tydligt möter primärjordbruket.
LRF Halland har också haft dialogdagar med såväl hela länsledningen som riksdagsbänken
ute på gårdar.
LRF antog i början av 2020 Hållbarhetsmål, för att sprida dessa skapades en
Hållbarhetskampanj där regionerna genom ambassadörer ska sprida kunskap om detta
arbete till medlemmar, politiker och beslutsfattare samt allmänheten.
I Halland har Emma Svensson verkat som Hållbarhetsambassadör.
Prioriterade områden – LRF Hallands regionstyrelse har under 2020 arbetat utefter sex
prioriterade områden
Organiserat påverkansarbete i kommunerna
Kommungrupperna har en viktig roll i påverkansorganisationen LRF. Så det är av största
vikt att vi har aktiva och fungerande kommungrupper i LRF Halland. Läs mer om
kommungruppernas arbetet längre ner i verksamhetsberättelsen.
Skog och Vilt
I Halland har vi ett gott samarbete i det Regionala Skogsprogrammet där vi vid olika tillfällen
även lyft problematiken med nuvarande viltstammar.
När Skogsutredningen som släpptes under 2020 har LRF analyserat och till vissa delar
kritiserat. Genom sociala medier debattartiklar och skrivelser så har vi förklarat vår syn på
äganderätten, flexibla skyddsformer, naturvård i skogen och tolkningen av internationella
åtaganden.
Naturturism är något som under året 2020 växt sig stort, där har LRF Halland deltagit för att
bevaka markägarperspektivet och som exempel så har LRF under 2020 deltagit i MTB
nätverket i Halland som är ett nätverk under uppbyggnad. Vi arbetar där för en tidig dialog
mellan markägare och de som vill använda våra marker för olika typer av cykling.
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Företagsutveckling
Under 2020 sjösattes arbetet Gröna möten som kommer att göra ny och innovativ kunskap
tillgänglig för jordbrukare och andra företagare i livsmedelskedjan på ett nytt och spännande
sätt. LRF deltar som främsta privata finansiär.
Fler medlemmar
Medlemsvärvning är en ständigt aktuell fråga. Genom att vi är fler blir vi också starkare
tillsammans. Exempel på aktiviteter 2020 för att värva fler medlemmar
• 500 kr till lokalavdelningen för värvad medlem
• Erbjuda deltagare på aktiviteter (icke-medlemmar) ett medlemskap.
• Sociala medier, genom att sprida budskap och erbjudanden från LRF och

skapa CAT (Call To Action) så har vi genom att samla in Leads (namn och
kontaktuppgifter) fått underlag att ringa och värva medlemmar på.
• Lars-Anders Knutsson, Halland tillsammans med Torbjörn Axelsson, Värmland
och Håkan Persson, Västra Götaland har under året arbetat med regional TM.
LRF Halland arbetar kontinuerligt med att hälsa nya medlemmar välkomna och kontaktar de
medlemmar som varit med en tid för att prata om hur de upplever sitt medlemskap.
Vatten
Vatten är en prioriterad fråga för oss, i princip varje år. År 2020 inleddes med
översvämningar och breddning av reningsverk, som uppmärksammades.
Därutöver har vi aktivt tagit del i utvecklingen inom LEVA-projektet i mellersta Halland, bland
annat med bildandet av TURs vattenråd och ett flertal åtgärder, främst med minskat
näringsläckage är på gång.
Visavi vår Länsstyrelse har vi bevakat hur det går med förslaget till ett jättestort
vattenskydds-område längs med Ätran. Under året har vi också dragit igång ett stort arbete
inför den sista cykeln inom Vatten-direktivet som är initierat av EU. Där vill vi att så många
som möjligt engagerar sig och bidrar med sin kunskap längs de vattendrag som man bor,
lever och verkar vid.
LRF Ungdomen
Grundtanken med detta prioriterade område var att lyfta våra LRF Ungdomar än mer, vår
framtid. Mer om LRF Ungdomens arbete kan ni se längre ned i verksamhetsberättelsen.
Gemensamma fokusområden LRF Västra Sverige
I november 2020 startade regionstyrelserna i Västra Sverige (Halland, Västra Götaland ett
gemensamt arbete för att ta fram gemensamma fokusområden. Med ett gemensamt fokus
har vi tillsammans mer kraft att göra skillnad. Områdena som togs fram och där arbetet
kommer att fortsätta under 2021 är följande:
Djurrättsextremism, Fossilfri konkurrenskraft, Kommunal miljötillsyn, Medlem och Skog.
Organisationen
En förutsättning för att kunna driva påverkansarbete och göra skillnad för den enskilda
medlemmen i äganderättsliga och näringspolitiska frågor är en stark organisation
med engagerade förtroendevalda.
Ordförandeträff Lokalavdelningar
I september 2020 gick årets första ordförandeträff av stapeln hos årets
lokalavdelning Kungsäters LRF. Lennart Nilsson, LRFs riksförbundsstyrelse deltog. Årets
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andra ordförandeträff genomförde i digital form i december med besök av Mikaela Johnsson,
LRFs riksförbundsstyrelse.
Kommungruppskonferens Västra Sverige
I oktober samlades representanter från kommungrupperna runt om i hela Västra Sverige på
Vann i Brastad. För utbildning, inspiration samt verktyg att ta med i sitt kommungruppsarbete
med speciellt fokus på LRFs påverkanssatsning ”Vecka 47”. Med bland föreläsarna var bland
annat Per Frankelius och Peter Borring samt Christel Cederberg.
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LRF Ungdomen
Våra engagerade LRF Ungdomar i Halland har under året anordnat aktiviteter i både digitalt
och fysiskt. Bland annat så har man anordnat:
-

Byggkväll på Munkagård
Grönsaksträff på Kärrets Grönsaker tillsammans med Tvååkers LRF
CAP-information med Lennart Nilsson, LRFs riksförbundsstyrelse
Skogskurs
Ekonomi & företagarkurs tillsammans med Falkenbergs Sparbank och Ludvig & CO,
med ca 30 deltagare.
Digital träff kring ogräs tillsammans med Jordbruksverket

LRF Ungdomen i Halland har även synts i debatten! När Falkenbergs kommun tog beslut om
att exploatera på åkermark syntes våra ungdomar både Hallands Nyheter samt hördes på
Radio Halland i sin kampanj som syftade till att se byggnation på åkermark ur ett annat
perspektiv.
När pandemin slog till syntes man i debatten på sociala medier kring Sveriges förmåga att
säkra sin livsmedelsförsörjning när krisen kommer. Ett inlägg på Facebook av Emma
Svensson som lyfte just dessa utmaningar fick en fantastiskt genomslag och delades vidare
1200 gånger.
LRF Ungdomen Halland driver en egen Facebook-sida med 1060 följare. Men syns även i
LRF Västra Sveriges olika kanaler så som Nyhetsbrev, Gröna sidorna, Facebook och på
Instagram.
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LRF Hallands
kommungrupper 2020
Kungsbacka
Översiktsplan Kungsbacka
Ny översiktsplan för Kungsbacka kommer att få stora konsekvenser för vissa av LRF
medlemmarna i Kungsbacka. Därför var LRFs kommungrupp angelägna att visa upp hur den
nya Översiktsplanen kan komma att påverka lantbrukarnas vardag. Men också vilka
konsekvenser översiktsplanen kan komma att få för de enskilda företagen.
Kommungruppen skulle egentligen bjuda med sina politiker på en resa runt om i kommunen,
men eftersom det inte gick att genomföra i år så valde de ett annat sätt. I stället för att
politikerna fick besöka gårdarna på plats, lät man istället spela in filmer från 3 gårdar som
man sedan visade upp på ett digitalt möte där politiker deltog från Kommunstyrelsens
arbetsutskott
.

Varberg
Vi startade året med att bjuda in de politiska partierna till var sitt möte tyvärr fick vi bara till ett
parti innan pandemin slog till och det var Moderaterna, på detta möte tog vi upp vikten av
svenska produkter i de lokala köken och även de problem vi upplever med Miljö o Hälsa när
de skall vara remissinstans till Länsstyrelsen vid tillståndsprövning.
Under året har vi besökt lantbruksföretag tillsammans med kommunledningen, politiker från
kommunstyrelsen och tjänstemän från näringslivskontoret. De företag vi besökt i år är
Källängs Kontrollhönseri och Warefelts Lantbruk. På dessa möten diskuteras aktuella ämnen
och 2020 har det varit vikten av att använda svenska livsmedel i de offentliga köken ur ett
antibiotikaperspektiv. Vi har också tagit upp att vid bebyggande och allt mer hårdgjorda ytor
är det viktigt att ytvattenavrinningen är löst så det inte förorsakar översvämningar på
åkermark.
Under våren träffade vi delar av tjänstemännen från Miljö o Hälsokontoret i Varberg för en
dialog om tillståndsprövningarna, under året har vi haft fortsatt dialog med dem då vi
fortfarande får till oss att medlemmar som vill utöka känner sig motarbetade av
handläggarna.
Kommungruppen finns även representerad i Varbergs kommuns näringslivsdialoggrupp, där
behandlas övergripande frågor för att skapa ett ännu bättre företagsklimat i kommunen.
Under hösten bjöd vi in Länsstyrelsens veterinärenhet, de berättade hur kontrollerna går till
och hur lantbrukarna kan förbereda sig så att kontrollerna ska gå så smidigt som möjligt. Vi
fick också information om vad som gäller för läkemedel på gård.
Vi har en representant från kommungruppen i den grupp som arbetar med påverkansarbete
med intrång som den nya planerade kraftledningen tar i anspråk.
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Vatten
Vattenansvariga tillsammans med personal från LRF har under året haft möten med Vivab
om ersättningar till markägare vid intrång. Under hösten påbörjade denna grupp ett arbete
med hur det nya vattendirektivet påverkar lantbruksföretagen och ett remissvar på de krav på
åtgärder som åläggs lantbruksföretagen, ett viktigt arbete som fortsätter under våren.
Skrivelser och debattartiklar som vi gjort under 2020
Skrivelser:
•
•

Skrivelse till kommunstyrelsen angående omlastningsstation för
Svensk Lantbrukstjänst kadaverhämtning.

Debattartiklar:
•

Spelar det någon roll var maten kommer ifrån och Bebyggelse på åkermark

Hållbarhetsvecka 47
Som ett påverkansarbete om hållbarhet bjöd vi in kommunfullmäktige till ett företagsbesök
med detta tema i vecka 47, många hade anmält sitt deltagande men detta fick vi tyvärr
ställas in på grund av pandemin. Vår förhoppning är att detta skall kunna genomföras under
våren 2021.

Hylte
Naturturism
Genom regionen och från kommunens sida finns planer på olika satsningar kring naturturism
i Hylte kommun. Kommungruppen har på olika sätt bevakat frågan under året. Vi är positiva
till satsningar som bidrar till landsbygdsutvecklingen. Det vi påtalat är att det är av stor vikt att
man i tidigt skede involverar alla berörda markägare. Vid etablering av leder och t ex
cykelstråk skall alltid skriftliga avtal upprättas.
Bredband
Bredbandsutbyggnaden har varit i fokus även under 2020. Det har gått långsamt och i vissa
fall har avtalen varit tveksamma. För juridiska frågor finns nu LRFs juridiska vägledning
tillgängligt för alla medlemmar.
https://www.lrf.se/medlemsformaner/foretagarmedlem/juridisk-vagledning/
Kraftledningen Horred-Breared
Under året har LRF fortsatt arbetet med att bevaka utbyggnaden av 400 kV-ledningen.
Svenska kraftnät backade på den från början planerade breddningen och det som nu är i
fokus är framförallt julgransstolparna som ska ersättas. Arbetet kommer fortsätta under 2021.
Munkagård
Kommungruppen har vid flera tillfällen påtalat för kommunledningen att Örnaskolans åk 8
måste få möjlighet att besöka Munkagård. Vid mötet med kommunledningen under hösten
deltog Julia Bengtsson, nyutexaminerad från Munkagård, hon lyfte tydligt fram vikten av att
elever ges möjlighet att bekanta sig med utbildningarna inom de gröna näringarna. En ung
röst verkade ha god inverkan. Vi hoppas nu på ändrad inställning från Örnaskolan under
2021.
20

Vattenskyddsområden nedre Ätran
Ett stort vattenskyddsområde planeras runt Ätran, en liten del av Hylte kommun hamnar
inom den sekundära skyddszonen. Den föreslagna sekundära skyddszonen är ovanligt stor
bara Vättern har ett större skyddsområde. HaV har i ett yttrande uttryckt tveksamhet till
behovet av ett så stort område. LRF har på olika plan försökt att påverka både länsstyrelsen
och ViVab. Nu under våren är ärendet ute på remiss i kommunerna och LRF i Hylte kommer
att ta upp frågan med kommunledningen. Samt skriva ett gemensamt yttrande med LRF
Halland.
Vilt
Viltförvaltningen är i ständigt fokus. Under sensommaren observerades varg vid ett flertal
tillfällen i kommunen med stor oro bland djurägare som följd. Efter flera attacker på får i norra
Halland och genom ett starkt lobbyarbete från LRF Halland beviljades senare skyddsjakt.
Den ökade kronviltsstammen oroar många markägare. Fler förvaltningsområden behöver
bildas för att få stopp på utvecklingen.
Kommungruppen medverkade i skrivningen av LRF:s gemensamma remissvar på
regeringens viltutfodringsproposition. Flera medlemmar har också skrivit egna remissvar om
detta.
Möte med kommunen v 47
En nära kontakt och dialog med kommunledningen och de olika kontoren är ett ständigt
fokus. Minst en gång om året ses vi för att diskutera aktuella frågor. I vecka 47 träffade
kommungruppen kommunledningen, Ronny Löfqvist kommunstyrelsens ordförande, Anna
Roos vice ordförande, Emma Gröndahl, kommunchef och Katarina Paulsson,
samhällsbyggnadschef.
Frågor som diskuterades var bland annat naturturism och den kommande remissen för
vattendirektivets åtgärdsprogram. Det diskuterades också vad kommunen kan göra för
fortsatt utveckling för det gröna näringarna i kommunen. För ett levande och attraktiv
landsbygd så krävs ett aktivt och lönsamt lantbruk.
Hylte näringsliv
Kommungruppen har deltagit på kommunens näringslivsfrukostar, ett bra sätt att lyfta fram
våra frågor och också öka samarbetet med andra företagare i kommunen.
Lev din dröm
LRFs kommungrupp hade i början av året kontakt med kommunen om satsningen som ska
matcha näringslividkare med obebodda fastigheter. Vi ser ett fortsatt samarbete under
kommande år.
Nya nätverk
Kommungruppen har medverkat i LRF:s satsning "Nya Nätverk" som syftar till att
sammanföra företagare med personer som står långt från arbetsmarknaden och därmed
skapa fler jobb i de gröna näringarna.
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Falkenberg
Vatten, kraftledning & naturturism!
Falkenbergs kommungrupp med 14 ledamöter har under 2020 träffats vid 5 tillfällen för
kommungruppsmöten under ledning av ordförande Ulrika Persson.
Naturturism
Ett aktuellt ämne i Falkenbergs kommun är naturturism, något som under 2020 växt
explosionsartat. Naturturismen ger företagarna fantastiska möjligheter men det ökade trycket
innebär samtidigt utmaningar för markägare i välbesökta naturreservat. Där har LRF en viktig
roll att bevaka och se till markägarnas bästa.
Under året har Falkenbergs kommungrupp träffat Susanne Thorsson och Kristjan Fannar
från Destination Falkenberg för dialog och diskussion hur de ser utvecklingen inom
naturturismen de kommande åren.
Kommungruppen fanns även representerat när Destination Falkenberg bjöd in till
informationsträff om Naturturism i Ullared. Inbjudna till träffen var Länsstyrelsen, LRF, Södra
Skogsägarna, Svea Skog, Svenska Kyrkan, Skogsstyrelsen, Region Halland och
Falkenbergs kommun.
Kraftledningen Horred – Breared
Svenska kraftnäts projektering av förnyelsearbetet för kraftledningen på sträckan Horred –
Breared är en aktuell fråga för kommungruppen.
Som en del i påverkansarbetet och LRFs satsning ”Vecka 47” så bjöd kommungruppen in
kommunstyrelsens arbetsutskott för att diskutera just kraftledningsfrågan. Träffen
genomförde digitalt men med en bra dialog med intresserade och engagerade politiker som
lovad att ta frågan vidare med övriga berörda kommuner samt att från sitt håll trycka på
riksdagspolitiker samt Svenska Kraftnät.
Vatten
Vatten är ett ständigt aktuellt ämne i kommunen. Göran Gustafsson deltog på
”Hållbarhetsdag för Ätran samt att kommungruppen även deltagit i vattendragsvandring
utmed Vinån.
Vatten kommer att vara ett fortsatt aktuellt ämne under 2021 då det nya vattendirektivet är på
remiss och alla kommungrupper uppmanas titta över sina vattendrag i Viss.
Övrigt
Genom LRFs projekt Nya Nätverk som arbetar för att intresserade lantbrukare ska föras
samman med nyanlända som söker praktik och senare eventuell anställning bjöds det in till
en informationsträff. Sex lantbrukare deltog.
Kommungruppen och Svenska kyrkan träffades på Glostorp i deras ärende att köpa upp
lantbruksfastigheter och konkurrerar med lantbruksföretagare vid fastighetsköp och att de
även ”hindrar” unga lantbrukare att köpa fastigheter genom att vara med och trissa upp
priser.
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Halmstad
Stort arbete med ny översiktsplan i Halmstad kommun
En översiktsplan kan ha stor påverkan för landsbygdens och de gröna näringarnas
utvecklingsmöjligheter i en kommun.
Under 2020 såg vi över översiktsplanen för Halmstad kommun. Planen siktar på år 2050 och
man räknar då med en ökning till 150 000 invånare i kommunen. Totalt planeras det för 23
000 nya bostäder. Enligt miljökonsekvensbeskrivningen kommer fullt utbyggt
planförslag innebära att ungefär 3% dvs över 600 hektar av åkermarken i Halmstad kommun
försvinner.
Generellt kan man uppfatta planen som att det är staden och vissa utpekade orter som ska
stå för tillväxten, medan de ”gröna kilarna” ska bevaras och finnas till för staden genom
att leverera nyttor i form av till exempel friluftsliv och kulturmiljövärden.
LRFs kommungrupp i Halmstad lämnade i början av 2021 in ett yttrande på den nya
översiktsplanen.
Halmstad kommungrupp ifrågasatte höjda taxor
Halmstad kommun aviserade att man höjer taxorna för tillsyn av lantbruk på mellan femtio
och hundra procent. Det är många lantbrukare som reagerat och kommungruppen har tagit
tag i frågan bland annat genom en skrivelse till politiker, kommunledning och berörd
enhetschef. Beslutet om taxorna togs av fullmäktige i juni 2020 och bygger på SKRs koncept
om behovsstyrd taxa.
- Just att den ska vara behovsstyrd gör ju att en sån kraftig höjning måste ifrågasättas säger
Helen Johansson, ordförande Halmstad kommungrupp.
I en jämförelse med andra kommuner i Halland visar det sig att Halmstad redan innan den
här höjningen låg högt med sina taxor.

Laholm
Kraftledning
Informationsmöte i Knäred om den nya kraftledningen. Svenska kraftnät genom förde en
informationskväll som delar av kommungruppen deltog på.
Hitta vilse
Hitta vilse, en aktivitet med Brandförsvaret och Polisen, skulle ha hållits på Våxtorps
marknadsplats men tyvärr inställt pga. Covid-19.
Fiber
IP-Only och fibergrävning. Grävningsarbetena fortsätter och klagomålen har minskat sen
deras omstart och anlitande utav nya entreprenörer. Vi kommer fortsätta bevaka IP-Only tills
arbetet är färdigt.
Elever besökte mjölkgård
I oktober tog vi ut knappt 100 elever och lärare från årskurs 7 på Veinge skolan till en
mjölkgård. De fick under några timmar lära sig lite om jordbruk, hantera kalvar som skulle
vägas, köra minilastar, äta bullar och dricka mjölk.
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I november fick vi möjlighet att prata med årskurs 8 på Veingeskolan om den gröna näringen.
Dock fick de ske digitalt. Denna möjlighet gavs då den inställda praon istället ersattes med
att näringslivet blev inbjudna till skolan.
Familjehemsenheten i Laholms kommun
Träff och information från Familjehemsenheten i Laholms kommun vid kommungruppens
möte i augusti. Många av barnen mår bra av att träffa djur och kommunen letar alltid efter
familjer som vill ta emot barn/ ungdomar för kortare eller längre tid.
Väg 24
Möte med Trafikverket ang. avsmalningar av väg 24 söder om Våxtorps rondellen. Vi berätta
om de problem som vi upplever genom samhället efter ombyggnaden av vägen. Vi erbjöd
oss att träffa Trafikverket på plats. Vi vill också ha säkra gång och cykelvägar men om vi går
upp på dessa betong stöd så riskerar vi däckexplosioner p.ga fel belastning på däcken vilket
kan leda till att människor skadas.
Cykeldestination
Cykeldestination i Våxtorp är en förstudie som undersöker förutsättningar för olika typer av
cykling i och runt Våxtorp. Det finns redan en del och cyklister gör nu en del skador på skog,
grödor, vägar mm. Viktigt att alla parter är med från början och att avtal skrivs. Det finns
avtalsmallar som LRF varit med och tagit fram på www.turistapaannansmark.se
Vattendirektivet fas 3
Tredje fasen i vattendirektivet kommer beröra både jordbruk och skogen samt många andra
som har verksamhet som kan påverka vattendrag. Det rör sig om drygt 55 miljoner i
kostnader för lantbruket i Laholm fram till 2027. Det är åtgärder som våtmarker, vårplöjning,
fånggröda mm.
Jobb Laholm
Vi har haft möte med Jobb Laholm vars uppgift är att hjälpa de som står en bit från
arbetsmarknaden att få arbete. De letar alltid arbeten det finns olika lösningar för olika
personer hör gärna av er till Jobb Laholm om ni behöver arbetskraft.
Träff med Laholms kommun
Vi har träffat Destination Laholm, delar av näringslivsenheten, regionens naturturist resurs
och pratat om vad man behöver tänka på när man vill utveckla Laholm och ha fler turister på
landsbygden. Vi pratade om allt från vad säger allemansrätten, skräp, slitage på vägar,
felparkerade bil, intrång i skogen, foton i rapsfält och mycket annat.
I december träffa vi kommunchefen, biträdande kommunchefen och blivande chef för
samhällsbyggnads avdelningen samt näringslivschefen. Vi pratade om kommunens
kommande organisation, hur vi kommer med tidigare i kommande översiktsplaner, väg 24,
vattendirektivet och lite annat.

24

Resultat och
balansräkning
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Revisorernas berättelse
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Motioner & Yttrande
Yttrande Motion
Lokalavd.
1.Bristande kunskap i skolan om svenskt
Spannarp LRF
1
jordbruks miljöpåverkan
Köinge-Okome-Svartrå
2.Plaståtervinning i jordbruket
2
LRF
3.LRFs lokalavdelningar och
Knäred-Hishult3
kommungrupper 2022
Mästocka LRF
4.Motionsrätt för kommungrupperna
Karup LRF
3
13.Stadgar för LRFs kommungrupper
Veinge-Laholm LRF
3
5.Vi måste öka utbudet på svenska
Skrea LRF
4
vegetabilier
8.Lantbruket i Halland kan producera mer
Träslöv LRF
4
vegetabiliskt protein!
6.Likabheandling kommuner emellan i
Årstad m omnejd LRF
5
livsmedelsstrategis anda
7.Inför bygglovskrav för solceller på
Morup-Stafsinge LRF
6
jordbruksmark
9.Att konkurrensutsätta delar av
Årstad m omnejd LRF
7
Lantmäteriets tjänster
10.Flytta Riksförbundsstämmans datum så
Förlanda-Gällinge-Idala
8
att mer aktiva jordbrukare kan delta!
11.Våra institutioner är till för oss!
LRF Ungdomen
9
12.Forskning för verkligheten
LRF Ungdomen
10
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1

Motion 1 Spannarps LRF

Bristande kunskap i skolan om svenskt jordbruks
miljöpåverkan
1. Spannarp LRF
Motionen berör bristande kunskap i skolan om svenskt jordbruks miljöpåverkan.
Spannarps LRF förvånas över hur den snedvridna klimatdebatt och information i massmedia
och samhället är i stort.
Där svenskt lantbruk målas upp som en av de största klimatbovarna på denna jord. När
svensk livsmedelsproduktion i själva verket är klimat neutralt och vi dessutom har möjlighet
att lagra in CO2 i kolsänkor. Vår förhoppning är att Jordbruksverket, SLU och
Livsmedelsverket fortsätter sin bevakning av läromedelinnehållandelantbrukets fakta, där
även LRF bör ingå.
Information och kunskap om hur solljuset genom fotosyntesen påverkar det gröna bladet att
binda CO2 är nästan obefintlig, det som i sin tur gör att alla levande organismer och
växlighet kan existera, detta måste nå ut till alla barn och ungdomar samt media och den
breda allmänheten. Dom är framtiden.
Vi menar med denna motion att LRF centralt med det allra snabbaste gör en stor satsning i
skolan och massmedia som måste vändas i sin inställning med positivare syn på svenskt
lantbruk som icke miljöbov.
Spannarps LRF vill
att

LRF utbildar regionala skolambassadörer som i varje kommun tillsammans
med våra etablerade hållbarhetsambassadörer informerar högstadie-gymnasieoch lärarhögskolor om hållbarheten och klimat/miljö nyttan med svensk
livsmedelsproduktion.

att

LRF centralt tar fram undervisning material med källfakta förslagsvis på Per
Frankelius forskning vid Linköpings universitet om lantbrukets förmåga att binda
CO2 i mark och växtlighet genom fotosyntesen.

att

Arbetet kontinuerligt rapporteras till och följs upp av Regionstyrelserna. Arbetet
ska också ingå som en del i LRFs hållbarhetsarbete.

att

Motionen godkänns och skickas vidare till LRF Hallands Region stämma.

att

LRF Hallands Regionstämma bifaller motionen och sänder den vidare till
Riksförbundsstämman.
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1

Regionstyrelsens yttrande motion nr 1

Bristande kunskap i skolan
Motionens innehåll
Spannarps LRF-avdelning har inkommit med en motion som berör bristande kunskap i
skolan om svenskt jordbruks miljöpåverkan. Man menar att debatten är snedvriden och
att kunskapen måste öka hos barn och ungdomar samt den breda allmänheten. För att
uppnå denna kunskap föreslås regionala skolambassadörer, ett material framtaget av LRF
riks samt att detta arbete ska följas upp av regionstyrelserna och ingå som en del
i LRFs hållbarhetssatsning.
Regionstyrelsens ställningstagande och förslag
Styrelsen delar motionärens oro till viss del, eftersom just den mediala debatten ofta förs till
nackdel för oss. Vår bedömning är dock att denna drivs av krafter som vi inte påverkar med
vederhäftighet utan den är till stora delar känslostyrd. Vi kan inte från LRFs sida med fog
kontra debatten med samma angreppssätt eftersom det med stor sannolikhet inte gynnar oss
långsiktigt. Vi behöver vara fortsatt spelbara för politiken och att ständigt falla tillbaka i
försvarsläge ser vi inte som en framkomlig väg.
Det är absolut sant att fotosyntesen är viktig men kunskapen om kolbindning
i jordbruks- mark är fortfarande mycket bristfällig. Att hävda att svenskt jordbruk är
klimatneutralt är forskarna inte överens om per idag.
LRF jobbar redan med denna fråga på många olika plan. Våra hållbarhetsambassadörer
kommer under 2021 ha huvudfokus på konsument och Hållbarhetskampanjen och har också
inlett ett samarbete med Bonden i skolan. Styrelsen anser att det är viktigt att
hållbarhetsambassadörerna verkligen tar plats i detta arbete under 2021 och redovisar sitt
arbete bland annat i vårt nyhetsbrev. Det finns även en hel del material för de
kommungrupper som önskar jobba med detta och hållbarhetsambassadörerna hjälper gärna
till i detta arbete.

Regionstyrelsen föreslår stämman besluta
att

anse motionen besvarad med vad styrelsen anfört.
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Motion 2 Köinge-Okome-Svartrå LRF

2
Plaståtervinning i jordbruket
2. Köinge-Okome-Svartrå LRF
Vi bönder konsumerar årligen stora mängder ensilageplast i våra företag. Plasten
väcker också en del irritation hos allmänheten som har synpunkter på att den
använda plasten skräpar runt och förfular i landskapet.
För att hålla rent och snyggt omkring oss är vi därför en del bönder i bygden som
skaffat containrar där vi slänger vår plast, vilken sedan går till förbränning. Detta
känns inte som en helt igenom klimatsmart hantering av plasten. Hanteringen att vid
ett par tillfällen per år transportera in all sin plast (som då först ska förvaras
någonstans hemma på gården) till Falkenberg för att där lägga upp den på en stor
öppen yta känns inte så klimatsmart den heller.

Med LRFs delägarskap i KRS, Kretslopp & Recycling i Sverige AB, anser jag att LRF
skulle kunna jobba för en mer klimatsmart hantering för att få in en större andel plast
till återvinning, samtidigt som bonden kan bli av med sin plast löpande hemifrån
gården.

Därför yrkar jag:
att

LRF ska jobba för att mer plast går till återvinning

att

LRF ska jobba för en smidig plaståtervinningsmodell på gårdsnivå
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Regionstyrelsens yttrande motion nr 2

2
Plaståtervinning i jordbruket
Motionens innehåll
Köinge-Okome-Svartrå lokalavdelning har inkommit med en motion som berör de stora
mängder ensilageplast som jordbruket årligen. Motionären belyser irritationen bland
allmänheten genom när plasten skräpar runt och förfular och svårigheterna när SVEP Retur
endast samlar in plast två gånger per år. Volymerna använd plast som lagras på gårdarna
blir ohanterligt stora med så få uppsamlingstillfällen som nu sker via SVEP retur. Motionären
beskriver att plasten hanteras utanför Svep-systemet och förbränns istället.
Regionstyrelsens ställningstagande och förslag
Regionstyrelsen är väl medvetna om plastproblematiken. Branschen har gemensamt bildat
Svensk Ensilageplast Retur AB för att hantera plaståtervinningen. Vi delar motionärens
synpunkter om att insamling vid två tillfällen på gemensam plats inte är tillräckligt för att möta
våra medlemmars starka vilja om att hålla rent och snyggt på gårdarna.
Vi är väl medvetna om att man kan få extra gårdshämtning av plast för en extra avgift om
2500kr men den kostnaden upplevs av våra medlemmar som hög.
Dessutom höjs avgifterna till SVEP från och med 1 januari 2021. Orsakerna anges vara att
bolaget får in mer plast än tidigare och lägre priser på återvunnen plast.
Vi får till LRF Halland in många synpunkter på plastinsamlingarna. De har rullat på en lång
tid med ungefär liknande upplägg.
Styrelsen i Halland anser att det är dags för en översyn av kostnadseffektiviteten och
användarvänligheten i plastinsamlingen och en ny uppdaterad insamlingsmodell med
gårdshämtning.

Regionstyrelsen föreslår stämman besluta
att

regionstyrelsen ges i uppdrag att författa en motion i ämnet som skickas till
riksförbundsstämman
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3

Motion 3 Knäred-Hishult-Mästocka LRF
Motion 4 Karup LRF
Motion 13 Veinge-Laholm LRF

LRFs lokalavdelningar och kommungrupper 2022
3. Knäred-Hishult-Mästocka LRF
Under en tid har frågan diskuterats av oss i lokalavdelningen och kommungruppen
om lokalavdelningarnas och kommungruppernas roll i LRF. Lokalavdelningens roll
har i vissa fall minskats ner till att vara en social verksamhet med aktiviteter för
medlemmarna och man börjar få svårt att hitta medlemmar som vill ta rollen som
förtroendevald. Lokalavdelningens roll har avtagit i och med att resurserna flyttades
från lokalavdelningarna för att istället satsas i kommungrupperna. De strategiska
och näringspolitiska frågorna har tagits över av kommungruppen.
Vår tanke är att en lokalavdelning utan stadgar blir en aktiv arbetsgrupp som kan
jobba med landsbygdsfrågor utan en lokalavdelningsstyrelse.
Tanken är i så fall att flytta de stadgebundna arbetsuppgifterna från lokalavdelningen
till kommungruppen för att underlätta i lokalavdelningarna och låta kommungruppen
arbetamed de näringspolitiska frågorna i kommunen.
Vi yrka ratt regionstyrelsen Halland får i uppdrag att ta fram förslag tilländrade stadgar
för lokalavdelningar och kommungrupper till nästkommande regionstämma 2022 så:
att

kommungruppen blir stadgebundenmed årsmöte.

att

kommungruppen får motionsrätt till regionstämman.

att

möjligheten finns att lägga lokalavdelningen vilande för de
lokalavdelningar som känner detta behov.

att

kommungruppens årsmöte utser fullmäktigetill regionstämman istället
för lokalavdelningen, där lokalavdelningar har lagts vilande.

att

en vilande lokalavdelning kan verka som vanligt men utan
stadgar(arbetsgrupp inom kommungruppen).

att

kommungruppensårsmöte utser medlemmar till arbetsgruppen som
jobbar i den vilande lokalavdelningens ställe.

att

kommungruppen får förvalta den vilande lokalavdelningens kassa så
länge lokalavdelningen är vilande och att medlen öronmärks för den
lokalavdelningens medlemmar.

att

en vilande lokalavdelning har möjlighet att få medel vid en
medlemsaktivitet och medlemspeng för att kunna hålla igång
verksamheten.
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att

lokalavdelningsmedlem som vill återuppväcka lokalavdelningen kan
begära det hos regionstyrelsen.

att

vid återuppväckt lokalavdelning återgår kassans behållning till
lokalavdelningen.

Motionsrätt för kommungrupperna
4. Karup LRF
Vi ser ett behov utav att kommungrupperna kan skicka in motioner till regionstämman
utan att gå omvägen via lokalavdelningen. Vi ser då även behovet att motionären i
kommungruppen kan deltaga på regionstämman med rösträtt. Vi yrkar att
regionstyrelsen i LRF Halland får i uppdrag att ta fram förslag till ändrade stadgar till
nästkommande regionstämma 2022 så:
att

kommungruppen får motionsrätt till regionstämman.

att

kommungruppen får sända ledamöter till regionstämman.

Stadgar för LRFs kommungrupper
13. Veinge-Laholm LRF
LRF:s lokala opinion och påverkansarbete bedrivs idag av kommungrupperna. Detta
arbete styrs av en arbetsordning fastställd av riksförbundsstyrelsen 2014. Idag utser
lokalavdelningarnas årsmöte de representanter som ska ingå i kommungruppen.
Detta system kan medföra att vissa näringsgrenar blir mycket välrepresenterade i en
kommungrupp medan andragrenarhelt kan sakna representation.
För att öka medlemmarnas demokratiska direktinflytande över näringspolitiken i sin
kommun yrkar jag:
att

LRF:s kommungrupp blir stadgebunden.

att

sammansättningen i kommungruppens styrelse ska avspegla
kommunens yrkesverksamma landsbygdsförtagare.

att

alla medlemmar i tex. Laholm kommun kallas till ett årsmöte där
styrelseledamöter och presidiet för kommungruppen väljs. Årsmötet
skall även utse en valberedning som förbereder val införkommande
årsmöte. Denna valberedning ska bestå av en representant från varje
lokalavdelning i kommunen.

att

motionen skickas vidare till LRF Hallands regionstämma.
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3

Regionstyrelsens yttrande motion nr 3,4,13

Ny tid för LRFs lokala organisationsstruktur
Motionens innehåll
I en motion från Knäred-Hishult-Mästocka LRF-avdelning vill man förändra LRFs
organisationsstruktur så lokalavdelningar blir en nivå utan stadgar och istället en aktiv
arbetsgrupp som kan jobba med landsbygdsfrågor utan en formellt vald
lokalavdelningsstyrelse och att då samtidigt flytta de stadgebundna arbetsuppgifterna från
lokalavdelningen till kommungruppen.
I en motion från Karups LRF-avdelning vill man att kommungruppen får motionsrätt till
regionstämman samt att kommungruppen får sända ledamöter till regionstämman.
I en motion från Veinge-Laholms LRF-avdelning vill man att LRF:s kommungrupp blir
stadgebunden samt att sammansättningen i kommungruppens styrelse ska avspegla
kommunens yrkesverksamma landsbygdsförtagare och att alla medlemmar i kommunen
kallas till ett årsmöte där styrelseledamöter och presidiet för kommungruppen väljs.
Motionären vill även att årsmötet skall utse en valberedning som förbereder val
införkommande årsmöte och att denna valberedning ska bestå av en representant från varje
lokalavdelning i kommunen.
Regionstyrelsens ställningstagande och förslag
Regionstyrelsen hälsar med glädje att vi nu har fått igång en diskussion om att stärka de
organisatoriska frågorna runt våra kommungrupper. Med de erfarenheter vi ser i Västra
Götaland så vill regionstyrelsen gärna öppna den möjligheten även i Halland. Bland annat
kan man nu se en ökad blandning av olika åldrar hos dem som engagerar sig i en
kommungrupp i VG idag jämfört med innan man tog steget till ett årsmöte för alla
medlemmar per kommungrupp som utser en styrelse för gruppen.
Inom regionstyrelsen ser vi inget motsägelsefullt mellan detta utvecklingssteg och våra
lokalavdelningars status. Det är helt fritt att på egen hand driva och sköta en avdelning precis
som idag. Men vi anser att tiden, precis som motionärerna pekar på, nu är inne att öppna
möjligheten för att stadgebundna kommungrupper bland annat ska kunna motionera till
regionstämman. Vi ser att mer och mer av vårt näringslivsmässiga påverkansarbete görs och
behövs på kommunnivå för ökad medlemsnytta. Då behöver kommungruppens roll
bli än tydligare i vårt LRF.
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Regionstyrelsen föreslår stämman besluta
att

ge regionstyrelsen i uppdrag att under året utreda vilka stadgeförändringar som
behöver göras för att göra det möjligt för kommungrupperna att bli formella och
återkomma med ett beslutsförslag till regionstämman 2022.

att

parallellt formulera hur detta kan påverka lokalavdelningarna och i dialog med
lokalavdelningarna och kommungrupperna visa på lösningar för detta både för
dem som vill fortsätta att vara aktiva och för dem som väljer att bli vilande samt

att

motionerna i övrigt anses besvarade

.
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Motion 5 Skrea LRF

4

Motion 8 Träslöv LRF

Vi måste öka utbudet på svenska vegetabilier
5. Skrea LRF
Sverige måste öka sin självförsörjning på mat. Vi upplever att mycket av de vegetabilier som
konsumeras är importerade. Vad kan vi odla och förädla i Sverige och vad vill
konsumenterna ha. Så att vi kan få mer svensk märkta vegetabilier, vi är rätt dåliga på det
idag. Många sammansatta produkter kan inte svensk märkas typ yoghurt.
För miljön skull måste vi öka det vegetabiliska och det är alltid en landsbygd som producerar
mat så varför inte en svensk landsbygd. Vi upplever det som att detta hamnar mellan
stolarna på LRF växtodling och LRF trädgård. LRF är inte bara kor utan är till för hela gröna
näringen och vegetariskt är något som ligger i tiden.
Vi yrkar
att

LRF hjälper oss medlemmar och industrin med att undersöka och utveckla vad
vi kan satsa på för att öka svensk produktion av vegetabilier till konsument.

Lantbruket i Halland kan producera mer vegetabiliskt
protein!
8. Träslöv LRF
En rörelse i konsumtionen mellan animaliskt- och vegetabiliskt-protein pågår i Sverige.
Konsumtionen av det vegetabiliska proteinet ökar. En för stor andel av det vegetabiliska
proteinet importeras då vi i Sverige mycket väl kan producera detta själva.
Vi i Sverige behöver utveckla fler vägar in på denna marknad!
För att vi skall lyckas behövs infrastruktur, logistik, industri och en fungerande marknad med
flera valmöjligheter som odlare. En blandning mellan storskalighet och småskalighet hjälper
odlaren att välja tänkbara grödor och tänkbara försäljningsalternativ.
LRF kan utreda, samla information, bygga nätverk och driva projekt som ökar
medlemmarnas möjligheter att komma in på denna marknad.
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Regionstyrelsens yttrande motion nr 5, 8

4

Utbud och produktion av vegetabilier
Motionens innehåll
Från Skrea och Träslövs LRF-avdelningar har det inkommit motioner om att vi behöver öka
produktionen och utbudet av vegetabilier som kan odlas i Sverige. Konsumtionen av
vegetabilier ökar och vi behöver tillgodose denna ökade marknad med svenska råvaror. I
dagsläget saknas industri och infrastruktur för detta. Man önskar att LRF ska utreda och
utveckla medlemmarnas möjlighet att ta marknadsandelar inom detta segment och bygga
nätverk för exempelvis industrin.
Regionstyrelsens ställningstagande och förslag
Regionstyrelsen tycker dessa motioner är glädjande då de är helt rätt i tiden. Vi vill kunna
hämta hem så mycket som möjligt av marknaden i alla råvaruled. Vi vill få till en ökad
livsmedelsproduktion och det innebär att vi behöver anpassa oss till vad marknaden
efterfrågar. Det är dock av vikt att vi är transparenta så vi inte ställer medlemmar mot
varandra.
Idag är marknaden stark på vegetabiliesidan och vi måste följa konsumenternas efterfrågan.
Vi har tilltro till marknaden och att denna löser även delar som industri och logistik, men i det
proteinskifte som nu sker behöver vi vara på tå så vi inte blir omsprungna av andra
leverantörer och att primärproduktionen därmed hamnar i andra länder. LRF kan inte ta
ansvar för detta men vi kan bjuda in de olika aktörerna och vara spindeln i nätet för att kunna
skapa långsiktig ekonomisk vinning för våra medlemmar i myllan.

Regionstyrelsen föreslår stämman besluta
att

regionstyrelsen tillsammans med kommungrupperna och Gröna möten får i
uppdrag att bjuda in de olika halländska aktörerna inom råvaruindustrin att
samtala med intresserade medlemmar,

att

skicka en skrivelse till riksförbundsstyrelsen så att dessa möten även kan ske
nationellt samt

att

motionerna i övrigt anses besvarade.
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Motion 6 Årstad med omnejd LRF

5
Likabehandling kommuner emellan
i livsmedelsstrategins anda
6. Årstad med omnejd LRF
Denna gång är det Falkenbergs Kommun som övertolkar miljöfarlig verksamhet. Nästa gång
någon annan som kommer på egna koncept för hur tillsyn och regler ska tolkas och
efterlevas på våra lantbruk. På detta sätt jobbas det motvalls mot den nationella
livsmedelsstrategin. LRF jobbar redan nu för att det ska bli bättre men verkar inte komma
fram.
Vi vill därför
att

Man jobbar trycker på hårdare för att dessa frågor styrs centralt så alla blir lika
inför lag

att

Kommuner tas ifrån kontroller som man inte verkar ha kompetens för

att

LRF centralt jobbar för att ta bort stämpeln miljöfarlig verksamhet på lantbruk
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Regionstyrelsens yttrande motion nr 6

5

Likabehandling kommuner emellan i
livsmedelsstrategins anda
Motionens innehåll
Motionen tar upp problematiken kring att den kommunala miljötillsynen varierar i kompentens
och kvalitet genom att handläggare i olika kommuner gör olika tolkningar av samma
regelverk. Det leder i vissa fall till att livsmedelsstrategin motarbetas.
För att komma till rätta med detta föreslås att kommunerna ska fråntas tillsynen och att den
istället ska centraliseras.
Vidare föreslås att LRF ska arbeta för att begreppet miljöfarlig verksamhet inte ska
användas för lantbruk.
Regionstyrelsens ställningstagande och förslag
Regionstyrelsen delar uppfattningen att miljötillsynen i vissa kommuner brister genom att
handläggarna saknar grundläggande lantbrukskunskap och har dålig förståelse
för lantbrukets förutsättningar. Kompetensen hos handläggarna avgörs inte av vem som har
huvudmannaskapet för tillsynen utan ansvaret ligger på ledningen att se till att personalen
har rätt kompetens. Denna utmaning behöver lösas på kommunal nivå genom ett
skarpare påverkansarbete av LRFs kommungrupper. Vi behöver driva
frågan dels mot förvaltningen, dels mot politiken, både inom miljö och
näringsliv. Under 2021 har vi inom samarbetet mellan regionförbunden i LRF i Västra
Sverige stort fokus på den kommunala miljötillsynen och kommer genom det stötta de
kommungrupper som upplever problem med tillsyn, handläggning, tillsynstider och taxor.
När det gäller frågan om att lantbruket inte ska klassas som miljöfarlig verksamhet så har
detta varit en återkommande fråga som senast behandlades på riksförbundsstämman hösten
2020. Där framkom att en förändring av begreppet i sig inte utgör den avgörande
skillnaden eftersom det enbart anger att miljöbalkens regler för miljöfarlig verksamhet ska
tillämpas – inte att verksamheten utgör en fara för miljö eller människor.
Vi arbetar vidare med detta med full intensitet framåt och bistår naturligtvis alla
kommungrupper med det stöd de behöver i frågan.

Regionstyrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen anses besvarad med vad styrelsen anfört.
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6

Motion 7 Morup-Stafsinge LRF

Inför bygglovskrav för solceller på jordbruksmark
7. Morup-Stafsinge LRF
Jag ser det som ett allt större problem att åkermark används till annat än odling.
Jordbruksmark är en av våra viktigaste resurser för att kunna verka på landsbygden. Den är
dessutom livsviktig för vår livsmedelsförsörjning och bör därför i möjligaste mån skyddas
ifrån exploatering.
Jag upplever att vi som verkar på landsbygden idag måste konkurrera emot andra intressen,
exempelvis olika typer av byggnation. Idag krävs till exempel inget bygglov för att anlägga en
solcellspark på jordbruksmark.
Jag förstår mycket väl att produktion av fossilfri energi är viktigt inför framtiden men anser
också att vi måste försöka göra det på ett så hållbart sätt som möjligt. Det är därför viktigt att
tänka igenom placeringen av projekt av den här typen noggrant. Om bygglov hade krävts tror
jag att man i större utsträckning hade förhindrat att solcellsparker hade hamnat på god
jordbruksmark, för att mark som en gång tagits ur bruk blir sällan återställd.
Därför yrkar jag
att

Motionen skickas vidare till LRF Hallands regionstämma. -LRF jobbar för att
införa bygglovskrav för solceller på jordbruksmark.

40

Regionstyrelsens yttrande motion nr 7

Rubrik

6

Inför bygglovskrav för solceller på jordbruksmark
Motionens innehåll
Motionen från Morup-Stafsinge LRF-avdelning vill bevara åkermarken från att bebyggas med
solcellsparker genom att det ska krävas bygglov för denna typ av byggnation.

Regionstyrelsens ställningstagande och förslag
Regionstyrelsen anser att det vore olyckligt att det blir bygglov för solcellsanläggningar på
åkermark av flera anledningar. Det är viktigt att vi bevarar den åkermark som finns för att vi
ska kunna använda den till att producera livsmedel. I den av Riksdagen
tagna livsmedelsstrategin är det klart uttalat att livsmedelsproduktionen i landet ska öka.
Det kommer även i framtiden bli viktigt att bevara den åkermark som kanske inte är den
bästa för livsmedelsproduktion för att producera andra varor till ex biogas eller
andra energilösningar vars grödor passar på något sämre marker. ‘
Det vore även olyckligt om vi börjar kräva bygglov för solcellsparker som har en relativt kort
livslängd och där man kan återställa marken till åker. Ett krav på bygglov skulle kunna
innebära att vi i framtiden behöver söka bygglov för ladugårdar och andra
ekonomibyggnader på våra gårdar. Vi ser redan problem för lantbruksfastigheter att få bygga
ett andra bostadshus på sin fastighet.
Regionstyrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionen.
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Motion 9 Årstad med omnejd LRF

7
Konkurrensutsätta delar av lantmäteriets tjänster
9. Årstad med omnejd LRF
Bakgrund:
Redan 2005 har regeringen uppmanat till ökat dialog mellan lantmäteriet och den
privata sektorn.
2018 har lantmäteriet omsatt ca 1,95 miljarder, där 70procent av intäkterna kom från
avgifter och andra ersättningar, medan resterande anslag kom från staten. Trots att
Lantmäteriet har gått genom förändringar, berörde dessa framför allt övergripande
organisatoriska förändringar.
Även om det inte är menat, så skapar den monopolliknande ställningen som
lantmäteriet har en ineffektiv och sämre kundorienterad service. Landsbygden med
dess mångfald av bebyggelse och företag är under en snabb förändring, mindre
fastigheter bildas samtidigt som nya företag och nyboende etableras. Avstyckning,
fastighetsbildning eller förrättningsärende ställer krav på snabba beslutsprocesser.
Hanteringstider bör effektiviseras och kostnaderna anpassas. En delvis
konkurrensutsättning av Lantmäteriets tjänster kan stimulera till att lokala företag, nya
så väl som gamla, kan erbjuda och genomföra dessa arbetsuppdrag effektivare och
billigare.
Som en statlig myndighetsorganisation ska Lantmäteriet ägna sig åt kontroll och
datainsamling och låta privata utförare erbjuda de tjänster som inte hör till
myndighetsutövning. En ökad konkurrens kommer att skapa en dynamik där både
lantmäteriet och de privata aktörer stimulerar varandra till bättre service.
LRF organisationen har en viktig roll i att utveckla, stimulera och underlätta
företagandet och boende, etablering på landsbygden, därför yrkar jag:
att

LRF att undersöker och formulerar och ger förslag om hur Lantmäteriet
kan öka dialogen med landsbygdens företag.

att

möjliggöra för privata utförare att ta över de uppgifter som inte är av
myndighetsutövande karaktär.
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Regionstyrelsens yttrande motion nr 9

7
Konkurrensutsätt delar av Lantmäteriet
Motionens innehåll
Till regionstämman har inkommit en motion från Årstads LRF-avdelning rörande hur
Lantmäteriet fungerar idag med yrkande kring att delar av Lantmäteriets uppgifter bör
konkurrensutsättas.
Regionstyrelsens ställningstagande och förslag
Styrelsen vill betona att lantmäteri är en viktig verksamhet för utveckling på landsbygden. Det
är, precis som motionären lyfter, därför viktigt att inte Lantmäteriets handläggningstider av
fastighetsbildningsärenden är för utdragna samt att handläggningen i övrigt är rättssäker och
effektiv.
Frågan om Lantmäteriets höga kostnader, monopolställning för allt som rör fastighetsbildning
samt ineffektiviteten i handläggningen har berörts på flera riksförbundsstämmor de senaste
tio åren.
LRFs förbundsstyrelse konstaterade i ett svar på en motion från LRF Dalarna till
riksförbundsstämman 2016 att ”det faktum att det inte skett några egentliga förbättringar
innebär att argumenten för en konkurrensutsättning stärkts.” Regionstyrelsen är på intet sätt
nöjd med hur Lantmäteriets handläggningstider och kostnader utvecklats sedan dess.
Statskontoret konstaterade 2017 när man studerade det delade ansvaret mellan
Lantmäteriet och de 39 kommunala lantmäterimyndigheterna att ”Lantmäteriets åtgärder för
att förkorta handläggningstiderna har ännu inte gett någon effekt. Åtgärderna har varit
nödvändiga för att hantera bristen på personal och relevanta för att behandla fastighetsägare
mer lika, men har inte varit tillräckligt kraftfullt inriktade på en snabbare handläggning.
Myndigheten har också har haft utmaningar i styrningen av åtgärderna.”
När det är som det nu är torde det vara befogat att ånyo kräva att Lantmäteriets monopol i
den del som rör fastighetsbildningen upphör för att därigenom skapa konkurrens som
möjliggör kortare handläggningstider och fler alternativ för kunden.
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Lantmäteriet är en självfinansierad verksamhet som alltför sällan granskas och ifrågasätts.
LRF måste medverka till att få till stånd en genomgående översyn av lantmäteriets
samhällsuppdrag. Lantmäteriets monopol är ganska omfattande och om fler aktörer släpptes
in på marknaden skulle rimligen kostnaderna för lantmäterijobb kunna sjunka med flera
tiotals procent.
Vi ifrågasätter inte myndighetsuppgiften att registrera i fastighetsboken, men Lantmäteriet
har också monopol på allt fältarbete. Det var kanske rimligt förr när det var avancerad
teknik.
Lantmäteriets verksamhet skulle kunna skötas smidigare. Det är inte nödvändigt att ha ett
timpris på 1500 kronor för fältarbete. De flesta är överens om att verksamheten överarbetas
och att både tid och pengar kan sparas. I ärenden där det finns en tvist blir
myndighetsfunktionen viktigare och större. Men i 95 procent av alla lantmäteriärenden är alla
berörda parter överens.
Regionstyrelsen föreslår stämman besluta
att

en motion tillställs riksförbundsstämman med grund i motionen, styrelsens
yttrande och regionstämmans diskussioner.
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Motion 10 Förlanda-Gällinge-Idala LRF

8
Flytta Riksförbundsstämmans datum så att mer aktiva
jordbrukare kan delta!
10. Förlanda-Gällinge-Idala LRF
Möjlighetens vindar blåser! tack vare pandemin så har vi sett att det som kan verka omöjligt
och krångligt, går att ändra utan problem! Så länge det finns ett Framåt och problemlösnings
tänkande så gick det utan större problem att hålla igång de olika LRF:s stämmor digitalt. Till
och med Riksförbunds stämman gick att genomföra på ett nytt sätt. Att ändra på riksförbunds
stämmans datum har varit uppe tidigare. 2017 så kom det upp som en övrig fråga, och året
efter 2018 kom det en motion i ämnet: att datumet borde flyttas med tanke på att det ligger
under en av de mest hektiska tider på jordbruks säsongen, sådd i norr. grässkörd i stora
delar av Sverige.
Vill vi nu ha mer "aktiva" jordbrukare och yngre till att kunna delta på riksförbunds stämman,
både fysiskt som förtroendevald. Eller digitalt som intresserad medlem, i vår organisations
högsta beslutande organ. Så kan inte stämman ligga i slutet på maj och pågå i två dagar
som det gör i dagsläget. Resultatet blir att de som kan medverka på stämman, är de som
inte längre är aktiva i jordbruket eller har anställda som kan sköta det dagliga på gården.
vilket framförallt exkluderar de yngre som antingen är anställda eller är nystartade och inte
får ledigt under en av de mest hektiska perioder under sommaren. Hade man istället vridit på
LRF:s årsmötes säsong så att riksförbund stämman förslagsvis hamnat i februari/mars så
hade det möjliggjort för många mer att kunna delta fysiskt och digitalt på stämman.
Regionstämman samt kommungrupp och lokalavdelningarnas årsmöte läggs istället i slutet
av året. Allt detta är möjligt och vore ett strategiskt beslut som skulle förbättra och
demokratisera LRF som organisation framåt.
Vi yrkar
att

Man byter datum på LRF:s Riksförbundstämma.

att

Motionen går vidare till regionstämman i Halland för diskussion

att

Man frågar Medlemmarna vad man kan göra för att få fler deltagare/åhörare
och mer demokratiska stämmor i LRF.
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Regionstyrelsens yttrande motion nr 10

8
Flytta datumet för LRFs riksförbundsstämma
Motionens innehåll
I en motion från Förlanda-Idala-Gällinge LRF-avdelning lyfter man att datumet
för LRFs riksförbundsstämma måste flyttas från som nu två dagar mitt i grässkörd i slutet på
maj till februari-mars om vi vill att "aktiva" jordbrukare och yngre ska kunna delta på
riksförbundsstämman, både fysiskt som förtroendevalda och digitalt som intresserade
medlemmar.

Regionstyrelsens ställningstagande och förslag
LRFs förbundsstämma behandlade, som motionären beskriver, en liknande motion 2018 där
motionären yrkade att ändra räkenskapsåret för att möjliggöra denna förändring.
Förbundsstyrelsen konstaterade att det är möjligt att ändra räkenskapsår från kalenderår till
brutet, men att det kräver särskilda skäl och Skatteverkets tillstånd. Samtliga bolag i en
koncern måste ha samma räkenskapsår. I Skatteverkets broschyr ”Omläggning av
räkenskapsår" framgår att företag som sedan en längre tid tillämpar kalenderår som
räkenskapsår bör normalt inte anses ha behov av annan bokslutstidpunkt, om inte nya
omständigheter har tillkommit, som till exempel ändrad verksamhetsinriktning eller större
verksamhet.
Givet ovanstående var förbundsstämmans bedömning 2018 att LRF inte skulle få godkänt av
Skatteverket för att gå över till brutet räkenskapsår. Av den anledningen gjordes aldrig någon
sakmässig avvägning av för- och nackdelar med motionärens yrkande.
Om vi då utgår ifrån att behålla nuvarande räkenskapsår kan LRFs regionförbunds ideell
förenings resultat vara klart tidigast ca 31 januari och därefter ska revision ske och
handlingarna till regionstämman ska enligt stadgarna vara ute två veckor innan så tidigare än
15 februari är det svårt att få till regionstämmor. Sedan behöver förbundsstyrelsen i alla fall
två veckor för behandling av inkomna motioner och sedan ska handlingarna vara ute två
veckor före riksförbundsstämman så en stämma skulle nog kunna hållas tidigast runt den 10
april och då har vi ofta full fart i vårbruket i Halland. Det ser inte regionstyrelsen
sammantaget som ett bättre alternativ än nuvarande läge.
Regionstyrelsen föreslår stämman besluta
att

anse motionen besvarad med vad styrelsen anfört.

46

Motion 11 LRF Ungdomen

9
Våra institutioner är till för oss!
11. LRF Ungdomen

Kompetensutveckling är ett ämne vi ständigt tar upp inom den gröna sektorn. Vi vill att
yrkesverksamma ska kunna fortsätta utveckla sin kunskap under tiden de utvecklar sina
företag eller sina anställningar. Detta är även ett uttalat mål i landsbygdsprogrammet.
I OECDs rapport ”Innovation, agricultural productivity and sustainability in Sweden” skriver
man: “There are few options for agricultural or horticultural entrepreneurs or food producers
who want to continue building their skills”. Man skriver även att det är hög efterfrågan för
kompetensutveckling hos unga bönder och djurproducenter.
När man söker på fristående kurser hos SLU som är lämpliga för yrkesverksamma får man
upp 12 sökträffar. Söker man däremot på alla fristående kurser på grundnivå får man 231
träffar. Problemet är bara att de flesta av dessa kurserna kräver att man har läst ett antal
högskolepoäng inom vissa specifika ämnen tidigare.
Idag leds kompetensutvecklingen i våra gröna företag till stor del av rådgivarföretag, LRF,
våra kooperationer, länsstyrelser med flera. Detta är givetvis bra, men för den enskilde kan
det vara svårt att navigera i denna djungel av seminarier och utbildningar. En kurs hos SLU i
till exempel växtodling, grovfoderodling eller någon typ av djurproduktion ger en bättre
helhetsbild och mer fördjupad kunskap inom området än enskilda utbildningsdagar.
Som yrkesverksam idag behöver man ständigt söka ny kunskap, oavsett om man har gått en
högskoleutbildning tidigare eller inte. Här borde SLU vara spindeln i nätet, den självklara
platsen att vända sig till för att utveckla sin kompetens som yrkesverksam inom den gröna
sektorn.
Därför yrkar vi att
att

LRF för en dialog med våra institutioner för att stärka SLUs roll som
kompetensutvecklare för yrkesverksamma inom den gröna sektorn.

att

LRF arbetar för att SLU ska erbjuda fler kurser för yrkesverksamma. - LRF
arbetar för att SLU ska erbjuda fler kurser på grundnivå med grundläggande
behörighet som enda förkunskapskrav för att yrkesverksamma ska kunna ta del
av dessa.

att

Motionen skickas vidare till LRF Hallands stämma.

att

Motionen skickas vidare till LRF Ungdomens riksstämma.
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Regionstyrelsens yttrande motion nr 11

9
Våra institutioner är till för oss
Motionens innehåll
Motionen från LRF Ungdomen Halland lyfter behovet av kompetenshöjning genom hela
karriären och att den utbildningsmarknad som finns behöver kompletteras med kurser på
universitet.
Regionstyrelsens ställningstagande och förslag
Styrelsen delar motionärens uppfattning om att det idag finns många möjligheter att fortbilda
sig inom näringen genom aktörer utanför högskolesektorn. Som motionären påpekar är
upplägget för dessa ofta anpassat för verksamma företagare som leder till att utbildningarna
kännetecknas av korta, tillfälliga insatser spridda över landet.
Fler möjligheter till utbildning kan vara fördelaktigt för både unga och äldre in de gröna
näringarna, som är i behov att fortbildning på det sätt som en högskola erbjuder. Förslaget
från LRF Ungdomen ligger i linje med en politisk vilja om att högskolor allt mer ska verka för
det livslånga lärandet, det vill säga lärande i livets alla faser.
Styrelsen vill dock poängtera att ett för stort fokus på högskolekurser riskerar att utestänga
många medlemmar och aktiva i de gröna näringarna, genom de förkunskapskrav och
behörigheter som ställs på grundläggande behörighet (examen från ett
högskoleförberedande program från gymnasiet, eller yrkesexamen med godkänt betyg i ett
antal kompletterande ämnen).
Styrelsen anser att den som söker kunskap ska ha möjlighet att ta del av den, vilket vi menar
innebär att färre förkunskapskrav och fler kurser i ett format som passar yrkesverksamma är
relevanta frågor att diskutera i en dialog, och att dialogen i första hand bör starta med ett
samtal om gemensamma behov och viljor mellan LRF Ungdomen och SLU.
Regionstyrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens första att-sats föreslå i en skrivelse till LRF Ungdomen
riks att föra en dialog med våra institutioner för att stärka SLUs roll som
kompetensutvecklare för yrkesverksamma inom den gröna sektorn,

att

dialogen ska utgå från önskan om att behörighetskrav reduceras och att SLU
erbjuder fler kurser anpassade för yrkesverksamma samt

att

motionen i övrigt anses besvarad.
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Motion 12 LRF Ungdomen

10
Forskning för verkligheten
12. LRF Ungdomen

Det forskas på många viktiga områden inom den gröna sektorn idag. Dock
nårforskningsresultaten inte alltid hela vägen fram till de som faktiskt driver de gröna
företagen.
I OECDs rapport ”Innovation, agricultural productivity and sustainability in Sweden” beskrivs
att våra institutioner har för dålig kontakt med den praktiska verksamheten inom de gröna
näringarna. Dessa institutioner har hög rankning, men det finns mer att önska när det
kommer till att möta den gröna sektorns faktiska behov. Samma slutsats framgår i en rapport
som jordbruksverket har tagit fram om kompetensutveckling inom lantbruket.
En viktig faktor till detta är att det inte finns någon centralaktör som sammanställer och
tillgängliggör kunskap till branschen. Att lantbruket och rådgivning är uppdaterad med nya
och användbara fakta och insikter är viktigt för det svenska lantbrukets konkurrenskraft. Det
innebär också en ökad trygghet för den enskilde lantbrukaren att kunna grunda sina
strategiska beslut utifrån trovärdig och aktuell information.
Även Lantbrukspodden diskuterar i avsnittet ”Klyftan mellan akademin och bonden”
problematiken och beskriver att” forskare skriver för andra forskare, medan det är företag
och enskilda lantbrukare som sedan själva leder utvecklingen”. Vi vill se att länken mellan
forskningen och de gröna näringarna stärks, och att kunskapen som framgår av forskningen
lättare ska nå ut i verksamheterna.
Därför yrkar vi att
att

LRF jobbar för att länken mellan forskning och de gröna företagen stärks.

att

Motionen skickas vidare till LRF Hallands stämma.
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Regionstyrelsens yttrande motion nr 12

10
Forskning för verkligheten
Motionens innehåll
I motionen från LRF Ungdomen Halland ges en bakgrund till varför det är angeläget att
aktuell forskning hålls tillgänglig för de gröna företagen och inte enbart för andra forskare och
institutioner. Motionären yrkar att LRF jobbar för att länken mellan forskning och de gröna
företagen stärks
Regionstyrelsens ställningstagande och förslag
Regionstyrelsen delar till fullo motionärens bedömning av hur viktigt det är för det gröna
näringslivets utveckling att vägarna till ny kunskap och forskning hålls kort. I en del branscher
där företagen är stora sker detta ”av sig självt” genom att företagen har egna FoUavdelningar. I vår bransch, med övervägande små företag, blir detta dock en viktig fråga
för branschens företagarorganisation.
LRF Halland har, tillsammans med Region Halland, LRF VG och VG-regionen därför
engagerat sig i projektet Gröna möten. Det är en satsning som har just det syfte som uttrycks
i motionens yrkande, d.v.s. att korta vägen mellan forskning och försök å ena sidan och
företagen å andra. Projektet har sin bas i fysiska möten. Det är en styrka men har samtidigt
blivit en utmaning i projektets upptakt som i stort sammanfaller med perioden med Covid 19.
Vi har dock stora förväntningar på att projektet ska finna sina former och kunna göra en
påtaglig skillnad för halländska företag när det fullt ut kommer igång.
Mer om projektet hittas på https://gronamoten.agrovast.se/
Regionstyrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen härmed ska anses besvarad.
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