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Att träffas
i verkligheten
är oslagbart
Jarl Holmström och Maria Hofvendahl Svensson, vice ordf, regionstyrelsen.
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LRF och polisen arbetar
mot olaga intrång
❖ LRF Skåne och Riks träffade polisen i Skåne för att få en gemensam
bild av situationen med intrång samt
planera för framtida samverkan.
Polisen i Skåne har en god bild av
läget och arbetar med ett mer modifierat arbetssätt än tidigare. Blir du
som medlem utsatt för intrång, så
kom ihåg att alltid anmäla intrång.
Även misstänkt intrång. Se till att
djurrätt kommer med i beskrivningen (maila diarienummer till annika.
sallvik@lrf.se).
Aktivera er grannsamverkan. Samverkansarbetet med polisen för att
agera mot aktivism fortsätter, vid
frågor kontakta Annika Sällvik.

Ett speciellt år är snart till ända.

Även om många av oss i de gröna näringarna har kunnat driva
våra verksamheter utan större
störningar, så har det varit ett
grått år när vi inte får träffas
och umgås. Avståndet mellan
stad och land är redan stort, och
växer ytterligare under pandemin. Skolbesök på gårdar har
fått ställas in, liksom massor
med möten mellan beslutsfattare och bönder. Möten där vi kan
berätta om vår verklighet.

”Så jag hoppas att
2021 blir året då
vi kan mötas igen,
sträcka ut en hand
utan rädsla och
öka förståelsen.”
Ovanligt mycket folk har för-

visso gett sig ut i skog och mark.
Det är positivt att människor
kommer närmare naturen, men
många uppvisar häpnadsväckande liten kunskap om sina omgivningar och äganderätten.
Allemansrätt borde byta
namn till Allemanskyldigheter. Det stående skämtet är att
stadsbor tror att äggen kommer
från Ica. Tyvärr är det inget
skämt längre. Och det gäller inte
bara stadsbor. Även en del som
flyttat ut till landet irriteras av
att produktion av livsmedel och
skogsråvara kan låta, lukta och
påverka landskapet. Man säger
sig vilja ha en levande landsbygd, men vill inte låta landsbygdsföretag utvecklas.
Det är oerhört viktigt att vi får

i gång möten mellan människor
så snart det är säkert. Visst finns
det jättefina digitala initiativ,
men att träffas i verkligheten,
att klättra in i en traktor, att möta djuren och att känna dofterna
på gården är oslagbart.
De flesta människor vill väl
och alla vill kunna äta sig mätta
även i framtiden. Det som behövs är insikterna om helheten
som uppstår i det mänskliga
mötet. Så jag hoppas att 2021
blir året då vi kan mötas igen,
sträcka ut en hand utan rädsla
och öka förståelsen.

Grödar odlade på Jylland i Danmark eller i Småland skulle kallas närproducerade
när de såldes i Skåne. Tyckte regionpolitikerna. Men det satte LRF Skåne stopp
för.
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Därproducerat är
inte närproducerat
LRF fick regionpolitiker att ändra beslut
Regionpolitikerna var
på väg att gå emot både
Region Skånes och den
nationella livsmedelsstrategin när Danmark skulle
inkluderas i definitionen
av närproducerat.
Efter ett intensivt påverkansarbete
från LRF Skåne och andra branschföreträdare insåg politikerna sitt
misstag.
Den 12 november beslutade styrelsen i Region Skåne att definiera
närproducerat som ”livsmedel som
har sitt ursprung och är förädlat i
följande regioner: Region Skåne,
Region Jönköpings län, Region
Kronoberg, Region Kalmar län,
Region Blekinge, Region Östergötland, Region Halland, Västra Götalandsregionen samt hela Danmark.
– LRF Skåne samlade snabbt ihop

ett möte med branschrådet där ett
stort antal organisationer ingår för
att samtala om hur vi skulle få politikerna att ta tillbaka definitionen,

säger Hans Ramel, ordförande för
LRF Skåne.
– Vi kontaktade de ansvariga
politikerna direkt och framförde
våra argument. Vi gick även ut med
en gemensam debattartikel efter
att politikerna dragit tillbaka beslutet för att lyfta fram att vi gärna
hjälper till i det fortsatta arbetet.
Politikerna underskattade signalvärdet när de kallade dansk mat
för närproducerad, vilket upprörde
många av våra medlemmar, säger
Hans Ramel.
Många förvånas över att politikerna drog tillbaka definitionen, vad
tror du låg bakom det?

– Vi har en god dialog med politikerna och jag tror att de insåg
rätt fort att detta blev fel. Som
företagarorganisation för de gröna
näringarna har vi en stark gemensam röst som våra 16 000 skånska
medlemmar står bakom. Det väger
tungt. Sen var det positivt att de
tongivande politikerna kunde lägga
prestigen åt sidan och ändra på beslutet, avslutar Hans Ramel.

Markus Asp

Det hände i Skåne
under vecka 47
❖ Magnus Gustafsson, ordförande
kommungruppen i Örkelljunga, träffade Niklas Bengtsson, (SD) och Tomas
Nilsson, (C), ordförande Naturvårdsgruppen, i Wallins skog – ett projekt
som kommunen och naturvårdsgruppen jobbar med.

❖ Kommungruppen i Skurup och
ordförande Emelie Nilsson (bilden)
skickade vecka 47 ut information
till politikerna i kommunen med tre
hållbarhetsfrågor om maten, klimatet
och skogen, samt en förhoppning om
att kunna ses inom en snar framtid.
❖ Ängelholms kommungrupp, i
samarbete med Den Goda Jorden,
skickade brev om: Varför är det viktigt
att inte bygga på åkermark? till 85
fullmäktige och ersättare. Det handlar om att kommunen vill bygga ett
logistikcenter på 60 ha åkermark.

En tillönskan om en God Jul och ett Gott Nytt År från LRF Skåne.

