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som var en av LRF
Mälardalens elva
fullmäktige i Solna
på riksförbundsstämman, i år en blandning av fysiskt möte och videomöte.
Hur var årets stämma? Hur
funkade den här digifysiska
varianten?
– Det funkade kanon. Det enda
som var tråkigt var att man inte
träffade alla fysiskt och kunde
resonera i pauser och på kvällen.
Med dagens teknik så var detta ett
mycket bra alternativ.
Vilka frågor på stämman
intresserade dig mest?
– Motionerna om kolbindning,
barn- och ungdomskommunikation och djurrättsaktivister.
Vilken fråga blev det mest
debatt om?
– Om en del viltmotioner, bland
annat den om jakt från motordrivet fordon, vilket mest handlade
om hur man skulle formulera sig
så ingen åker och skjuter hejvilt
från bilar och fyrhjulingar. Sen blev
det mycket känslor runt djurrättsaktivistmotionerna från Dalarna
och Gotland.
Något annat?
– Det var två bra dagar med intressanta diskussioner och jag
tror riksförbundsstyrelsen har
fått många saker som de nu ska
fördela sina resurser på. För mig
är verkligen barn- och ungdomskommunikationen otroligt viktig.
Fungerar den, så blir det inte så
svårt för oss i framtiden att få
gehör för viktiga frågor såsom
viltskador och vägarbeten. Framför allt kanske vi lyckats hejda
aktivisternas framfart, om vi är de
som berättar sanningen.

Under hösten har LRF
Mälardalen och Mellanskog
tillsammans arrangerat två
dialogmöten med politiker
för att diskutera viktiga
frågor för skogsbruket.
Temat på det första mötet var produktionsskogsbruk, klimatnytta
och biologisk mångfald. Mötet
hölls på Stora Bäckby gård utanför
Västerås, dit kom sex riksdagsledamöter och en EU-parlamentariker
från fem olika partier.
Politikerna visades runt på en
slinga i skogen där ägaren Thomas
Claesson berättade om skogsbestånd i olika faser och de olika vägval man står inför som skogsägare.
Gunnar Lindén från LRF Skogsägarna berättade om hur skogsägares insatser och val i många avseenden lett till bättre förutsättningar
för den biologiska mångfalden och
att Sverige och svenska skogsägare
gör mer för mångfalden än vad
myndigheterna ofta ger sken av.
Även Rolf Björheden, professor
på SkogForsk, deltog i mötet och
förklarade bland annat varför det
är så viktigt att bruka skogarna för
att bekämpa klimatförändringarna.
Det andra dialogmötet handlade

om att jord- och skogsbrukets
transporter måste kunna köras på
alla delar av vägnätet.
Det fick politiker från kommun,
region och riksdag hör om när de
besökte Johan Lindgren på Backa
Gård i Vallentuna.
Ulrika Honauer, nationell av-

delningschef för vägunderhåll på
Trafikverket, inledde dagen med en
presentation.
Hon berättade att det finns behov av ytterligare åtgärder i storleksordningen 3 miljarder per år
för att det statliga vägnätet inte ska
försämras snabbare än vad som
kan åtgärdas. Det är resurser som
Trafikverket inte har och därför
syns försämringar på både hög- och
lågtrafikerade vägar nu. Ofta prioriteras vägar som har mer trafik,
vilket innebär att underhåll på det
finmaskiga vägnätet på landsbygden får stå tillbaka i vissa fall.
Ann-Britt Asplund, logistikansvarig på Mellanskog, tog vid
och berättade om hur vägar med
lägre bärighetsklass påverkar
skogstransporter negativt.
Politikerna bjöds också på en åk-

tur bakom en virkesbil lastad efter
rådande förhållanden på bärighetsklass 2, vilket innebär att bilen bara
är lastad till 60 procent i jämförelse
med bärighetsklass 1. Under åkturen visades dåligt underhållna länsvägar och en korsning där samtliga
avfarter var nedklassade.
– Det var viktigt för oss att med
konkreta exempel visa på behovet
av transporter och ett fungerande
vägnät. Vår förhoppning är att både
politiken och Trafikverket nu tar
med sig det i arbetet med en ny infrastrukturplan. Vi kan inte längre
prioritera ned landsbygdens vägar,
säger LRF Mälardalens ordförande
Per Pettersson.
Gunnar Lindén
och Cecilia Reje

Sofia Weimarck

LRF Mälardalens
motioner på stämman
❖ LRF Mälardalen hade tre motioner
med på stämman, de handlade om
vägunderhåll och problem med trafiksäkerhetshöjande åtgärder, frågan
om att jordbruk klassas som miljöfarlig verksamhet i miljöbalken och att
det bör ändras samt en motion om
att utveckla LRFs läromedel Bonden
i skolan. Läs hur det gick för motionerna på www.lrf.se/malardalen.

Hallå där …
Gustav Arnell

projektledare för LRFs
projekt Mer svenskt
kött på restaurang
och som till vardags
även är kock i företaget Vi kan mat.
Berätta om projektet.
– För att möta gästernas efterfrågan på svenskt kött på restauranger drar vi i branschorganisationen
LRF Kött i gång en satsning som
heter ”Mer svenskt kött på restaurang”. Projektet är tvåårigt och
finansieras av Jordbruksverket.
Under hösten inleder vi arbetet
med kostnadsfria inspirationsföreläsningar, där både köttproducenter och restaurangbranschen
möts för att lära sig mer och knyta
kontakter.
Vad är målet med projektet?
– Vi vill öka kunskapen om kött
hos både restaurangbranschen
och producenterna. Branschen
behöver lära sig att använda hela
djuret och producenterna behöver bli bättre på att paketera
köttet utifrån vad restaurangerna
efterfrågar. Målet är att öka efterfrågan på svenskt kött rejält och
LRF är den perfekta partnern för
att knyta ihop restaurangbranschen med våra köttproducerande medlemmar. Vi vill även att
projektet ska resultera i ökade
affärer mellan producenter och
restauranger.
Vilken är målgruppen?
– Projektet vänder sig till både
köttproducenter av nöt, lamm,
gris, fågel och kanin och restaurangbranschen i hela landet.
Vilka aktiviteter erbjuds?
– Efter inspirationsträffarna kommer vi att erbjuda utbildningar för
att bygga upp kompetensen om
fördelarna med svenskt kött. Under en serie med tillfällen kommer
restaurangbranschen att fokusera
på bland annat vilka mervärden
svensk köttråvara tillför, hur en
attraktiv matsedel skapas och hur
detta kan användas i marknadsföringssyfte. För köttproducenterna
ligger fokus på distribution, direktförsäljning, byggande av varumärke och hållbara affärer.
Anna Lindgren

Henrik Pettersson, ägare för Långhundra Transport, berättar om problemen
med vägar som inte håller tillräcklig bärighet.
FOTO: CECILIA REJE

För mer information om projektet i
Mälardalen kontakta Anna Lindgren:
anna.lindgren@lrf.se, 010-184 42 04.

Samråd för nya åtgärdsprogram i vattendirektivet

Dags för årsmöte i din lokalavdelning

❖ Den 1 november börjar Vattenmyndighetens samråd för nya åtgärdsprogram till vattendirektivets sista
cykel, som löper från 2022 till 2027.
Målet med direktivet är att alla vattenförekomster i EU ska ha så kallad god

❖ Nu är årsmötessäsongen i gång i
LRF Mälardalens 101 lokalavdelningar.
Ta chansen att välja styrelse och att
påverka både avdelningens och övriga LRFs verksamhet. På årsmötet har
du möjlighet att lämna in en motion,

ekologisk status. Från LRF upplever vi
att förståelsen för våra näringar har
ökat. Genom projektet Leva (Lokalt
engagemang för vatten) har vi fått
lokala vattensamordnare som kan
stötta markägare.

alltså ett förslag, om vad LRF ska
jobba med. Information om hur du
skriver en motion och mycket annat
matnyttigt hittar du på www.lrf.se/
arsmote. Kallelsen till årsmötet i din
lokalavdelning får du med posten.

Medlemsinformation från LRF. Här berättar vi om vad LRF tycker och gör, centralt och regionalt. Frågor? Kontakta din region!
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Politiker fick lära mer om
skogsbruk och transporter
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