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Ett förtroende kommer inte

Annika Sällvik, som ansvarar för djuromsorgsfrågorna på LRF Skåne.

Utökat samarbete med polisen
och tuffare tag mot djursjukdomar
Skånska lantbruk har det
senaste året drabbats av
salmonella, fågelinfluensa
samt fårklövsjukdomen
Codd. Samtidigt är intrång
på gårdar ett ständigt
dilemma, vilket gjort att
LRF Skåne ökat sitt arbete
i djuromsorgs- och smittskyddsfrågorna.
Under våren och vintern har LRF
Skåne tillsammans med Jordbruksverket och SVA haft informativa
webbinarier om aktuella utbrott av
djursjukdomar tillsammans med
andra regioner.
– Det har engagerat medlemmar
och icke-medlemmar över hela
södra Sverige, säger verksamhetsutvecklare Annika Sällvik, som
ansvarar för djuromsorgsfrågorna
på LRF Skåne.
Ni har nyligen haft möte med polisen, vad handlade det om?

– Vi har fått till ett utökat sam-

arbete och förbättrade kontaktvägar med polis och kommunpolis.
Det gör vi för att öka medvetenheten om djurhållarens situation.
Målet är att minska risken för intrång, säger Annika Sällvik.
– Att sprida kunskap om aktuella smittsamma sjukdomar och förebyggande åtgärder är viktigt för
att hålla våra lantbruksdjur friska.
Oönskade besök i stall med djur
kan medföra att smitta kommer in,
så därför är det viktigt att fortsätta
att skydda djuren mot personer
som inte har i stallet att göra, säger
Anna Forslid, veterinär på LRF.
På grund av pandemin har färre

djurskyddskontroller gjorts av
länsstyrelsen i Skåne, men dialogen mellan LRF och länsstyrelsen fortsätter på ett konstruktivt
sätt. Senast på ett möte som
bland annat handlade om att få
till en mer jämn bedömning.
– Dialogen gör att vi tidigare
kan upptäcka medlemmar som

Mer kunskap om häst
i tre viktiga punkter
❖ LRF Skåne, HIR Skåne och Skånesemin, som tillsammans bildar
Hästråd, arrangerade nyligen ett
webbinarium om framgångsfaktorer
för säker hästverksamhet. Närmare
50 personer deltog och under en
intensiv timme fyllde man på med
kunskap om tre viktiga punkter:
l Hästen är ett djur med flock- och
flyktbeteende, så välj häst och anläggning efter verksamheten.
l Håll koll på regelverket för arbetsgivare. När arbete ersätts, även om
det inte är med pengar, blir du arbetsgivare och då gäller också det
regelverket.
l Se över dina försäkringar. Utgå
från vad din verksamhet innefattar
och var den bedrivs. Prata med ditt
bolag så att du är rätt försäkrad.

behöver peppning eller rådgivning
och därmed minska risken för förelägganden och djurförbud. Känner
du eller vet någon som behöver
peppning eller få goda råd, så kontakta en bondekompis, avslutar
Annika Sällvik.
Vad ska man göra om man tror att
man haft intrång?

– Man ska anmäla till polisen
och i anmälan ska ordet djurrätt
finnas med.


Markus Asp

Hjälp oss att få ut
information till dig

❖ Om du inte har lämnat in din
e-postadress till oss är du välkommen
att göra detta på skane@lrf.se. Uppge ditt
medlemsnummer eller namn och adress.
Vi skickar ut digitala nyhetsbrev varje
vecka, och ibland även direkt e-post
med information som kan vara
både viktig och intressant
för dig som medlem att
ta del av.
Tack för din hjälp.

SVT på besök hos skånska lantbrukarbarn
❖ Nyligen uppmärksammades LRF
Kickers i SVTs program Lilla Aktuellt,
där de fick berätta om sitt nätverk.
LRF Kickers i Skåne består av lantbrukarbarn i åldern 13–16, som vill
bygga stolthet och berätta om lantbruk för andra ungdomar. LRF Kickers

startades av fem ungdomar i Skåne,
men intresset har vuxit och i dag är
ett 20-tal ungdomar engagerade. LRF
Kickers har en intern Snapchatgrupp
och har skapat ett öppet Instagramkonto, följ dem på instagram.com/
lrf_kickers.

av sig själv. Det byggs upp och
kan växa sig starkt så att det tål
hårda törnar. Sveriges bönder
har bevisat år efter år att deras
förtroende hos konsumenterna
är högt. Trots att en liten, men
väldigt aktiv grupp extremister/
aktivister, angriper branschen
på flera olagliga och obehagliga
sätt kämpar bönderna på och
efterfrågan på svenskt kött och
svenska livsmedel ökar.
Även förtroendet för LRF är
högt och dialogen med myndigheter och politiker är god och
tät. De efterfrågar våra åsikter
och vår kunskap och det vilar på
ett förtroende som byggts upp
under åren.

”Valberedningar
på alla nivåer gör
ett väldigt viktigt
arbete när de ska
föreslå kandidater
till nya uppdrag
för att behålla det
höga förtroendet
för organisationen.”
Valberedningar på alla nivåer

gör ett väldigt viktigt arbete när
de ska föreslå kandidater till
nya uppdrag för att behålla det
höga förtroendet för organisationen. LRF har bra utbildningar för valberedningar som jag
kan rekommendera.
En myndighet som vill förbättra sitt förtroende är polisen.
LRF Skåne och LRF Sydost
har inlett ett samarbete med
polisen för att tillsammans bekämpa intrång och brottslighet
på gårdarna. Vi har påbörjat
arbetet och i maj har våra kommungrupper sitt första informationsmöte med polisen.
En kris kan drabba oss alla.
Sjukdom, olyckor, brottslighet,
smittor, med mera‚ kommer
alltid plötsligt och utan förvarning. Då är det bra att veta att
det finns hjälp att få. Omsorgsgrupperna stöttar och skapar
trygghet när medlemmen behöver det. Det är vi tillsammans
som skapar förtroendet för LRF.
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Det gäller att
bygga upp
ett förtroende

