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Persson
företagsutvecklare
LRF Skåne

Ystads kommun har tecknat

ett nytt ramavtal, där grytbitar
kommer från EU och leverkorv
från Danmark.
Offentliga upphandlingar
regleras i EU-direktiv. Enligt
reglerna får det inte förekomma
lojalitet mot det egna landets
leverantörer. Därför väljs det
billigaste utländska alternativet.
Men kriterierna kan i stället
skrivas så att det blir lättare att
välja närproducerat.
Det behövs en ständig kunskapsöverföring och kommungrupperna är en stor tillgång i
arbetet.
Ystads kommun har tappat
förståelsen för vad den svenska
livsmedelsproduktionen betyder för samhället. Politiker behöver ändra besluten i budgeten
så att vi kommer bort från ”måltid under 10:an”.

”Branschen behöver
hitta vägar som
gör det lättare att
lämna anbud.”
Grannkommunen Tomelilla

strävar hela tiden efter att få in
så mycket närproducerade råvaror som det bara går. Genom
dialog jobbar de med livsmedelsföretagen för att komma
fram till alternativ som håller i
EU-direktiv.
Här jobbas med hållbarhet,
maträtter och matsvinn. Kommungruppen blir inbjuden till
kommunen för att hjälpa till
att hitta företag som kan lämna
anbud. Det är en glädje att följa
arbetet.
Utmaningen är att våra medlemmar/företagare ska våga
lämna anbud. LRF behöver
tillsammans med branschen
hitta vägar som gör det lättare
att lämna anbud på en del av sin
produktion till offentliga kök. I
dag finns det hinder för detta.
Tomelilla kommer under en
vecka i höst att visa politiker
och invånare att det går att servera endast svensk mat om man
vill. Kommungruppen deltar då
på skolor och äldreboende för
att prata om våra friska djur och
våra miljövänliga odlingar. Barnen är grunden.
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Medlemsinformation från LRF. Här berättar vi om vad LRF tycker och gör, centralt och regionalt. Frågor? Kontakta din region!

Varför gör inte
Ystad som
Tomelilla?

Följ LRF Skåne på Facebook

Fyra tunga frågor som
engagerar LRF Skåne
Vargattacker, utbyggnad
av kraftledningar och
höghastighetsbanan är
några av många frågor
som LRF Skåne arbetar
med just nu.

”De skador som
vildsvinen åstadkommer gör att
många lägger av
med sitt jordbruk.”

För många lantbrukare är viltskador ett stort problem som LRF i
sitt påverkansarbete jobbar för att
minimera.
Jan Hultgren, äganderättsexpert
på LRF Skåne reder ut det vad man
har på agendan just nu.
– Framför allt har viltfrågorna
och de kostnader som viltskadorna
för med sig kommit i fokus. Det
handlar om vildsvin, kronhjort, dovhjort, gäss, tranor men även den
varg som härjat i Skåne på senaste
tiden.
– Vi arbetar för att försöka få
ner vildsvinsstammen eftersom de
skador som grisarna åstadkommer
gör att många lägger av med sitt
jordbruk.

mötesfria så kallade 2+1-vägar på
till exempel väg 23 och väg 11
mellan Anklam och Tomelilla.
Vi har haft samråd med Trafikverket och vår utgångspunkt
i våra samtal är att vägarna ska vara
tillräckligt breda för att lantbruket
ska kunna nyttja dem. Maskinerna kräver stort utrymme och
Trafikverket har faktiskt lyssnat
på LRF om att det ska finnas fler
vänstersvängar samt fler av- och
påfarter.

Hur går arbetet med mineralbrytningen?

– Det vi vill se är att politiken
ser över minerallagen och en
översyn av hur alunskiffer får lov
att brytas. Vi tycker att man ska
lägga in livsmedelsproduktion som
ett väsentligt samhällsintresse i
sina bedömningar, precis som man
gör när man ska bygga på åkermark.
Det anläggs många nya vägar
i Skåne. Vilka är utmaningarna?

– Trafikverket vill gärna anlägga

Vad är status på Svenska
Kraftnäts utbyggnad längs västkusten?

– Tanken är att Svenska Kraftnät
ska förstärka nuvarande kraftnät
och det ska dras en 400- kilovoltsledning från Herrljunga genom
Halland och ner till Sege i Malmö. Vi arbetar för att dragningen
ska följa befintligt elnät men där
finns en problematik. Det finns
något som heter vingelmån, vilket
kortfattat innebär att det finns
utrymme för ledningen att dras
med stor marginal på bredden från
nuvarande sträckning. Det innebär
fler markintrång som vi anser är
onödiga och ska undvikas, avslutar
Jan Hultgren.

Markus Asp

Hallå där …
Claes Kullman
ansvarig för
LRF Skånes
kommungrupper

Vad handlar
vecka 47 om?
– Vecka 47 är den vecka på året
då alla LRFs kommungrupper
i hela Sverige genomför olika
aktiviteter riktade till politiker
och tjänstemän. Precis som i fjol
är årets tema hållbarhet, så det
finns en koppling till hållbarhetsstrategin och hållbarhetsarbetet.
Har ni börjat med planeringen?
– Ja, för bara några dagar sedan
hade vi ett uppstartmöte med
de skånska kommungrupperna
inför de gemensamma aktiviteterna vecka 47. I år kan det
krävas lite extra kreativitet med
tanke på den situation som
råder i samhället på grund av
coronapandemin, men jag är
övertygad om att de kommer
lösa detta på ett bra sätt. Jag hör
redan att det planeras att delta
på kommunaktiviteter med mera för att visa upp vårt hållbara
lantbruk både för politiker och
konsumenter.

LRF Seniorer
❖ Våra sedvanliga aktiviteter har
tyvärr inte kunnat genomföras detta år på grund av coronapandemin.
Vi räknar med att återkomma så
snart det känns säkert att arrangera något igen. Vi önskar alla LRF
Seniorer allt gott!
Bertil Gunnarsson

