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❖ Stort grattis till
Anita Persson, företagsutvecklare, LRF
Skåne, som tilldelats
Landsbygdsstipendiet 2020 av KSLA,
Kungliga Skogs- och
Lantbruksakademien.
Stipendiet delas ut i slutet av januari, och motiveringen lyder:
”Anita Persson har ett mångårigt
och stort engagemang för hållbar
livsmedelsproduktion. Hon har genom sin initiativkraft och sin förmåga
att skapa nätverk med såväl universitet och myndigheter som olika
livsmedelskluster, ökat intresset för
de gröna näringarna och bidragit till
en positiv utveckling för många lantbruksföretag och därmed också för
en levande landsbygd.”

LRF Skåne och ordförande Hans
Ramel bjöd ut nya landsbygdsdirektören Åsa Lindberg, till höger,
på studiebesök. Anna Kristoffersson, LRFs hållbarhetsambassadör,
visade upp sin gård och därefter
fördes diskussion kring förutsättningar för livsmedelsproduktion.
Vi besökte också Håkan Tuvesson
på Granepig i Hurva.

Alnarpskonferens om
ekonomi och jordhälsa
❖ Alnarpskonferensen den 27 januari 2021 fokuserar på jordhälsans betydelse för lönsamheten. Välkomna
till en digital djupdykning – allt börjar
och slutar med tillståndet i jorden!
Konferensen hålls digitalt via
Zoom. Läs mer på SLUs kalender.

Helén
Rosengren
regionchef
LRF Skåne

Region Skåne ville kalla danska grödor för närproducerade när de såldes i Skåne
men fick tänka om ett påtryckningar från LRF Skåne.
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Som vanligt – men
ändå så annorlunda
Ingenting har varit sig likt
– ändå kan LRF Skånes ordförande Hans Ramel i sin
årssummering konstatera
att det mesta rullat på som
vanligt.

Dagligen arbetas det med att skapa
medlemsnytta genom att påverka
politiker och beslutsfattare inom
frågor som bland annat handlar
om näringspolitik, äganderätt,
livsmedel, skog och vilt, Cap, samt
lokal mat. LRF Skåne arbetar även
med att skapa opinion för det hållbara i skog och lantbruket.
– Visste du förresten att vi har
fyra hållbarhetsambassadörer?
Eller att min styrelsekollega Ann
Marke leder arbetet med den skånska skogsstrategin, där förutom
LRF, även länsstyrelsen, SLU, Skogforsk och Södra ingår, säger Hans
Ramel, ordförande.
Du kan läsa mer om strategin på
www.skanskskogsstrategi.se.
Så här sammanfattar Hans Ramel

pandemiåret 2020:
– Vi har fortsatt vårt samarbete
med Region Skåne och länsstyrelsen i Skåne när det gäller ”Landsbygdsföretagarens gårdsplan”. Syftet är att underlätta för den enskilde företagaren. Projektet är kopplat
till den skånska livsmedelsstrategin
som blev klar 2017.
– Arbetet med de äganderättsliga
frågorna har alltid hög prioritet
och under året har vi bland annat

hunnit med ett antal samråd om
höghastighetsjärnvägen, drivit
principmål om mineralbrytning på
Österlen och i nordvästra Skåne
redde vi ut en del komplikationer
kring ett industribygge där en enskild medlem kom i kläm, för att
nämna ett par exempel.
– Dagligen hanterar vi olika ägan-

derättsliga ärenden åt våra medlemmar. Tidigt i höstas fick vi
också ett antal vargangrepp i Skåne. LRF Skåne sökte omgående
skyddsjakt som beviljades av länsstyrelsen.
– Under året har vi i samarbete
med Studieförbundet Vuxenskolan
genomfört ett stort antal studiecirklar om dikesunderhåll. Det är
glädjande att många av er medlemmar har visat intresse. Så 2021
fortsätter vi med dessa.
– Men, oavsett hur mycket vi an-

stränger oss så är LRF ingenting
utan medlemmar. Så du som medlem ska veta att just ditt medlemskap gör skillnad för dig och alla
andra medlemmar. Det märktes
inte minst när vi i slutet av förra
året blev tvungna arbeta med frågan om vad som är närproducerat,
eftersom Region Skåne ville räkna
in Danmark i detta. När vi trycker
på en förändring gäller det att ha
många medlemmar i ryggen. Den
här gången lyckades vi få till en förändring och regionen har tänkt om,
avslutar Hans Ramel.

Claes Kullman
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Se till så att ditt
fordon syns i mörkret

❖ Nu när mörkret ligger tätt är det

av största vikt att synas i trafiken. Kontrollera så att lamporna
fungerar, både bak och fram.

Kom ihåg att slå på belysningen på
dina lantbruksfordon och redskap,
och att lamporna är väl synliga.

Har haft ett stort antal studiecirklar
om dikesunderhåll. FOTO: ANNA NILSSON

Beviljades skyddsjakt efter ett antal
vargangrepp.
FOTO: GÖTE ERIKSSON

Vi går in i ett nytt år med nya

förhoppningar och förväntningar samtidigt som vi är kvar i en
pandemi. Vi ställer vårt hopp till
de vaccinationer som nu startat
och ser fram emot att kunna
träffas vid olika fysiska möten så
snabbt som möjligt.
Till dess kommer vi att fortsätta att anordna ett antal digitala möten som vi hoppas att ni
vill och kan delta i.
Vår årsmötessäsong kommer
också att vara digital, men låt
det inte hindra er från att delta
– för fram era synpunkter och
skriv gärna en motion om en
fråga som ligger er varmt om
hjärtat.

”Vårt opinions- och
påverkansarbete
ska ge stor synlighet
i media och
många kontakter
med myndigheter
och politiker.”
Vi går in i det nya året med

målsättningen att fler ska se det
gröna näringslivet som en del av
lösningen för ett hållbart samhälle. Vi fokuserar bland annat
på att stärka förutsättningarna
för en grön omställning och
ökad produktion, där de prioriterade områdena är jordbrukspolitik (Cap), vatten, vilt, fossilfritt och forskning.
Dessutom kommer vi att
arbeta med äganderätt och att
stärka LRFs genomslagskraft
och kommungruppernas förutsättningar att bedriva ett aktivt
påverkansarbete. Vårt opinionsoch påverkansarbete ska ge stor
synlighet i media och många
kontakter med myndigheter och
politiker.
För att få framgång i vårt
arbete behöver vi arbeta gemensamt i hela organisationen, från
lokalavdelningen till riksförbundet. Vi måste också samarbeta
med andra aktörer såväl inom
vår bransch som utanför.
Vi ska vara stolta, för vi bedriver samhällsviktig verksamhet.
Gott nytt 2021.

Medlemsinformation från LRF. I Land Lantbruk varje vecka!

Samarbete
är nyckeln till
framgång

Landsbygdsstipendiet
till Anita Persson

