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MÄLARDALEN
Medlemsinformation från LRF. Här berättar vi om vad LRF tycker och gör, centralt och regionalt. Frågor? Kontakta din region!

Kom till mötet
och gör din
stämma hörd
Per
Pettersson

ordförande
LRF Mälardalen

I år gästas vår stämma av Jord-

bruksverkets generaldirektör
och regionens tre landshövdingar som tillsammans med ett regionråd från varje län samtalar
och diskuterar aktuella frågor.
Dessutom kommer LRFs Anna
Karin Hatt.
Passa på att ställa frågor till
dem om du är på stämman!
Alla prominenta gäster till
trots är det medlemmarnas och
fullmäktiges stämma. Det är ni
som bestämmer vilken verksamhet LRF ska ha och det går att
påverka.
Från en enskild medlem på
ladugårdsbacken via lokalavdelningen och regionstämman hela
vägen upp till riksförbundsstämman och ett beslut där som
styr vad LRF ska göra.
I demokratisk anda kan alla
medlemmar påverka om man
får majoriteten med sig i besluten. Det ser vi exempel på varje
år.

”Stämman är årets
höjdpunkt för
regionförbundet och
du som fullmäktig
är huvudperson.”
Stämman är årets höjdpunkt

för regionförbundet och du som
fullmäktig är huvudperson. Det
är ju ni som utgör stämman och
som fattar besluten.
Därför vill jag poängtera hur
viktigt och värdefullt det är att
du som är vald fullmäktig deltar
på stämman och representerar
din lokalavdelning och medlemmarna i den.
På onsdag den 18 mars ska vi
behandla tolv motioner och en
skrivelse, välja styrelse och göra
andra val. Var med och påverka,
kom och gör din och din avdelnings röst hörd!
Väl mött i Enköping.
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Projekt ska skapa möten med
förtroende, respekt och förståelse
Tillämpning av regler, kundservice och bemötande vid
kontroller är viktiga frågor
för lantbrukare och livsmedelsföretagare.
Länsstyrelsen i
Stockholms län och
LRF Mälardalen driver tillsammans projektet ”Ökat kundfokus, förenkling
och samsyn kring
Kristina
regler och kontroll” Nigell
med sikte på stärkt företagande, gott djurskydd och hög
livsmedelssäkerhet i länet.
När tjänstemän från en myndig-

het ska kontrollera att lantbrukare
följer de regler som gäller för till
exempel djurskydd, ersättningar
eller kemikaliehantering är det
viktigt att mötet präglas av förtroende, respekt och förståelse för
varandras situation.
– Vi tror att ett ökat förtroende
mellan företagare och myndighe-

ter kan bidra till högre regeluppfyllnad, smidigare kontroller och
ett bättre företagsklimat i länet.
Nu tar vi tillsammans tag i saken,
säger projektledare Kristina Nigell
på Länsstyrelsen i Stockholm.
Satsningen är en del i arbetet
med Stockholms läns livsmedelsstrategi som Länsst yrelsen
Stockholm, Region Stockholm och
LRF Mälardalen tagit fram tillsammans.
Målet är att det ska vara tydligt

för alla parter vad reglerna vid
varje kontroll innebär och att
bedömningarna inom och mellan
myndigheter är så samstämmiga
som möjligt. Projektet vill utveckla
servicen till företagen, arbeta för
att reglerna är lätta att följa och
skapa ömsesidig respekt och förståelse.
– Vi har ett kontroll- och regelsystem i Sverige som bidrar till en
hög kvalitet på våra livsmedel och
vår djurhållning. Det är viktigt att
vi värnar om att det fortsätter att

vara så, men kontrollerna får inte
bli en tröskel som stjälper de företag som sysslar med livsmedelsproduktion, säger Kristina Nigell.
Projektet syftar till att det ska

bli lättare att starta och utveckla
framgångsrika lantbruks- och
livsmedelsföretag för att bidra till
ökad livsmedelsproduktion och
hållbarhet i länet.
Genom projektet vill man också
arbeta för att villkor och regler ska
vara samstämmiga och lätta att
följa.
– De allra flesta företagare vill
göra rätt, och vi vill bli bättre på
att ge stöd och hjälp att göra det.
I länsstyrelsens uppdrag ingår
det att se till att regler och villkor
följs, samtidigt som vi ska främja
företagandet och möta medborgarnas och företagens förväntan
på snabb, rättssäker och god
service, avslutar Kristina Nigell.
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Hallå där …
Henrik
Carlsson

Sorunda-Ösmo LRF,
som skickat en skrivelse till LRF Mälardalens
stämma om att livsmedelsproduktion inte ska
klassas som miljöfarlig verksamhet.
Varför har ni skrivit den?
– Om Sverige på riktigt har för avsikt att förverkliga sin livsmedelsstrategi så behöver vi få förutsättningar för att lyckas. Grunden ska
inte vara att jordbruk klassas som
miljöfarligt. Det skulle underlätta
mycket för mindre och medelstora
gårdar, framför allt administrativt,

och innebära minskade kostnader. Stora verksamheter bör
klassas som alla andra företag och
värderas efter risk utifrån det.
Varför är frågan viktig?
– Den är viktigt ur två perspektiv.
Det ena är synen på jord- och
skogsbruk från allmänheten och
myndigheter – om vi klassas
som livsmedelsföretag i stället
för som miljöfarlig verksamhet,
så kommer fler att se positivt på
produktionen.
– Det andra är att minska de
administrativa kostnaderna för
jordbruket. Vi är väl den enda
verksamheten som har tre tillsynsmyndigheter för samma verksam-

het – Jordbruksverket, Länsstyrelsen och kommunen. Det måste
räcka med en och det bör vara
Jordbruksverket så att samma
krav gäller i hela landet. Det skulle
också minska kostnaderna.
Vilken förändring vill ni se?
– Vi vill att alla ska se att jordbruket är en naturlig del i omställningen till ett hållbart samhälle och att
jord- och skogsbruk är en del av
lösningen, inte problemet.
Vad hoppas ni ska bli följden av
skrivelsen?
– Att klassningen ”miljöfarlig verksamhet” för jord- och skogsbruk
tas bort i miljöbalken.
Sofia Weimarck

