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Vi kan vara
stolta över
stämman
Christoffer
Rinman

tillförordnad
regionchef
LRF Mälardalen

Man kan inte annat än att bli

otroligt imponerad av hur den
digifysiska (blir nog ett nytt
modeord för 2020) extrastämman förlöpte mellan den 29
september till den 1 oktober. Så
välgenomtänkt, gedigen och underhållande.
Vi har all anledning av att vara stolta över hur vi inom LRF
organiserar möten och där LRF
i fin tradition är snabbfotat och
anpassar sig efter nya premisser,
till exempel i den nu pågående
pandemins spår.
På åtta platser runt om i
landet samlades vi för den digifysiska stämman och själv var
jag med LRF Mälardalen, LRF
Gotland och organisationsmedlemmar i Solna.

”Det kändes
verkligen som
att man satt ena
stunden i Lund,
andra stunden
i Skellefteå och
tredje stunden
i Brastad.”
Det ska erkännas att vi på plats

i Solna dagen innan var lite undrande över hur det skulle fungera med tekniken. Tänk om det
inte fungerar eller blir avbrott
på något sätt?
Men det fungerade över förväntan och kändes verkligen
som att man satt ena stunden
i Lund, andra stunden i Skellefteå och tredje stunden i Brastad.
En nära och äkta känsla av att
vara där tillsammans, inte minst
på stämmomiddagen, infann sig
även om vi satt många, många
mil ifrån varandra.
Vem hade trott att detta skulle vara möjligt att genomföra
under dessa former för ett år
sedan?
Tekniken har tagit stora
språng framåt de senaste åren
och skapat nya möjligheter för
vår folkrörelse som vi ska ta
vara på för att engagera alla
våra medlemmar runt om i landet.

LRF Mälardalens vice ordförande Catharina Rudolphson såg till att förse landsbygdsminister Jennie Nilsson med LRFs hållbarhetsquiz. Med på bilden är också spannmålsbonden Andreas Eriksson.
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Ministern: ”Vi har gemensamt ansvar
att lyfta bilden av svenskt lantbruk”
Landsbygdsminister Jennie
Nilsson besökte nyligen
spannmålsbonden Andreas
Eriksson på Balingsta prästgård utanför Uppsala. Där
diskuterade hon hållbarhet
och andra framtidsfrågor
med LRF Ungdomen och LRF
Mälardalen.
Elisabeth Hidén, ordförande för
LRF Ungdomen Riks, och Cassandra Telldahl Bjelkelöv, ledamot i
Ungdomens riksstyrelse, pratade
om generationsskifte, attraktionskraft och kompetens- och kapitalförsörjning och många andra viktiga frågor med ministern, som själv
initierade en fortsatt dialog med
LRF Ungdomen genom kontinuerliga möten.
– Det är värdefullt för mig att ve-

ta vad LRF Ungdomen tycker, sa
landsbygdsministern.
Samtalet handlade till stor del
om lantbrukets hållbarhet.
– Vi är den enda branschen som
kan binda kol i våra skogar och jor-

Vill ha fortsatt
dialog med
LRF Ungdomen
dar. Allt man gör ger visserligen ett
avtryck, men livsmedelsproduktionen är grundläggande viktig för alla, det är ett nödvändigt utsläpp. Vi
kan göra produktionen ännu bättre
och där kan ni ge oss verktygen, sa
Elisabeth Hidén.
– All produktion gör klimatavtryck, det som skiljer lantbruket
från annan produktion är att det
också sitter på lösningen i klimatfrågan, instämde landsbygdsminister Jennie Nilsson.
Andreas Eriksson berättade
bland annat om alla frivilliginsatser
och investeringar i ny teknik som
han och många lantbrukare gör för
att minska sin miljöpåverkan.
På frågan om vad landsbygdsmi-

nistern tar med sig från gårdsbesöket svarar hon:

– Engagemanget och framtidstron hos de unga bönderna.
Vad vill du hälsa LRFs medlemmar?

– Vi har ett gemensamt ansvar
och beting att lyfta bilden av
svenskt lantbruk. Det är coolt att
jobba i lantbruket, det handlar
om klimat, miljö och hälsa. Och vi
ska hjälpas åt att få folk att köpa
svenskt, vi gör det här tillsammans.
Efter besöket var ungdomarna
nöjda.
– Vi är glada över att hon vill ha
en fortsatt dialog, då kan vi komma
ner på detaljnivå i olika frågor.
– Det finns ett signalvärde i att
LRF Ungdomen får träffa den viktigaste ministern. Det är bra för
våra medlemmar att veta att man
lyssnar på oss, sa Elisabeth och
Cassandra.
Även Mälardalens vice ordförande Catharina Rudolphson tycker
att det var ett positivt besök.
– Ministern var lyhörd för LRF
Ungdomens inspel och ville också
ha dem som bollplank i fortsatta
samtal, det är väldigt positivt.

Sofia Weimarck

Vill du vara med och hjälpa till i en älgförvaltningsgrupp?
❖ Nu ska nya ledamöter till älgförvaltningsgrupperna utses och du har
chansen att engagera dig och medverka till att områdets älgstam förvaltas på ett bra sätt.
Dagens förvaltningssystem bygger

på att markägare och jägare tillsammans förvaltar älgstammen inom
så kallade älgförvaltningsområden.
Varje område representeras av tre
markägare, varav en ordförande, och
tre jägare. Representanterna väljs på

tre år och nu är det dags att nominera ledamöter för nästa period som
startar 1 januari 2021. Hör av dig till
Eleonore Marcusson, eleonore.marcusson@lrf.se, 010-184 42 35, eller gå
in www.lrf.se/malardalen.

