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Följ LRF Skåne på Facebook

Följ LRF Skåne på Instagram – sök på lrfskane

ledamot LRF Skåne
och ordförande
i styrgruppen för
skånsk skogsstrategi

Det finns ett kinesiskt ordspråk

Skånes riksdagspolitiker är enade i frågan om landsbygdsprogrammet, från vänster: Hanna Gunnarsson (V), Elin Gustafsson (S), Ann-Charlotte Hammar Jonsson (M), Ulrika Heindorff, Emma Berginger (MP), Martin Krokstorp, Niklas Karlsson
(S) Fredrik Krokstorp, Anna Wallentheim (S), Lars Törner, ordförande Helsingborgs kommungrupp, Sofia Nilsson (C), Hans
Ramel, ordförande LRF Skåne och Helen Rosengren, regionchef LRF Skåne.

Skånska politiker
eniga om ersättning
för minskat Cap-stöd

LRF Skåne bjöd de skånska
riksdagspolitikerna till
Krokstorps gård i Påarp för
att diskutera vilka konsekvenser en neddragning av
landsbygdsprogrammet i
Cap skulle få för skånska
livsmedelsproducenter.
Budgetförhandlingarna i EU kan
leda till att den svenska hållbara
livsmedelsproduktionen äventyras.
Mycket tyder på att fördelningen
till pelare 1 i Cap kommer att minska med cirka tio procent, medan
det för pelare 2 kan bli upp till
30 procents neddragning i landsbygdsprogrammet.
– Vi har ett av världens mest håll-

bara jordbruk, men vi måste ha
med oss de tre hållbarhetsaspekterna miljö, ekonomi och social
hållbarhet. Och samhället måste
förstå att vi även producerar klimatnytta, genom att binda koldioxid, när vi producerar livsmedel,
säger Martin Krokstorp.
Martin Krokstorp är nionde generationen på Krokstorps gård och

bedriver jordbruket enligt principen Conservation Agriculture. Det
innebär att bearbetning av jorden
minimeras, att åkrarna är gröna
så stor del av året som möjligt och
att stort fokus läggs på en optimal
växtföljd.
De åtta politikerna som deltog

under dagen tyckte samtliga att
det var viktigt att de svenska bönderna får den ersättning som krävs
för att utveckla ett hållbart jordbruk.
– Det var en mycket trevlig träff
och det är alltid roligt att komma
ut och besöka olika delar av samhället, inte minst jordbruket, säger
Niklas Karlsson (S), som är vice
ordförande i försvarsutskottet.

Markus Asp

FAKTA/ Cap
❖ Cap, EUs gemensamma jordbruksoch landsbygdspolitik (Common agricultural policy) är gemensam för alla
medlemsländer. Jordbruks och landsbygdspolitiken delas in i två områden
som kallas pelare. Direktstöd och
marknadsåtgärder ligger i pelare 1 och
landsbygdsutveckling ligger i pelare 2.

Nya kursdatum Mer mat fler jobb
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 årdsråd/ledningsråd: LRFs regionkontor i Höör 9/11 och 7/12. Kurstillfälle på
distans: 25/11.
lM
 arknadsföring: 27–28/10. Plats inte bestämt. Kurstillfälle på distans: 20 /11.
lM
 edarbetardag/ledarskap: 16/11. Plats inte bestämt.
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Hallå där …
Tina
Ikonomidou

ny företagarcoach,
regionansvarig för
LRF-projektet
Nya nätverk
Vad är Nya nätverk?
– Det är en insats där vi stödjer
företagare inom den gröna
näringen. Vi stöttar dem i att
etablera nya nätverk och komma
samman med kommun och arbetsförmedling för att underlätta
vid rekrytering och få information
om de stöd som finns. Vi är även
ett bollplank.
Vad ska man kontakta er om?
– Vi vänder oss till företag som
funderar på att anställa eller behöver anställa. .
Hur är det att vara ny på jobbet?
– Det känns riktigt bra. Det är en
viktig framtidsnäring och jag vill
vara del i att skapa värde för våra
medlemmar.

Minska användningen
av diflufenikan
❖ De tre senaste åren har Säkert
växtskydd drivit en kampanj för att
informera om ämnet diflufenikan
(DFF), en viktig substans som ingår
i flera ogräsmedel men som hittas i
för höga halter i vattendrag i södra
Sverige. Nu är det viktigare än någonsin att halterna i vattendragen
sjunker, så att DFF långsiktigt får
finnas kvar som ett alternativ i
ogräsbekämpningen.
Läs om hur du kan minska läckage av DFF till vattendrag på www.
sakertvaxtskydd.se.

som lyder ”Den som planterat
ett träd har inte levt förgäves”.
På lanseringseventet för
skånsk skogsstrategi den 25
augusti planterades ett alldeles
speciellt träd, en ask, som en
symbol för sambanden mellan
strategins fyra huvudområden:
innovation, produktion, miljö,
och rekreation.
Askplantan är resultatet av ett
samarbete mellan SLU Alnarp
och Skogforsk som har lett fram
till en ask som är resistent mot
askskottsjukan.
Denna innovation är till gagn
för såväl produktion, miljö
och rekreation vilket i sin tur
kopplas till företagsutveckling,
arbetstillfällen, biologisk mångfald, hälsa, friluftsliv, klimatnytta och mycket annat i en grön
framtid.

”På lanseringseventet planterades
ett alldeles speciellt
träd, en ask som
är resistent mot
askskottsjukan.”
Styrgruppen

för den skånska skogsstrategin
är stolt och
glad över
att utifrån
det nationella
Skogsprogrammet kunna presentera en regional
skogsstrategi som
kommer att vara fortsatt utvecklingsbar, genom framåtriktade insatser och framför allt
genom hemsidan www.skanskskogsstrategi.se
När det nu är dags att komma
i gång med några av de aktiviteter som beslutats hoppas vi att
många av de som bidragit med
sina tankar i den stora öppna
processen att ta fram den skånska skogsstrategin också vill
delta i genomförandet.
Det är lätt att tala om för någon annan vad som behöver göras men det som ger resultat på
sikt är det vi gör tillsammans.

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

Ann Marke

Medlemsinformation
från LRF. från
Här berättar
om vad
LRF tyckervarje
och gör,
centralt och regionalt. Frågor? Kontakta din region!
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Skåne har
fått sin egen
skogsstrategi

