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❖ Följande har valts till ungdomsstyrelsen vid LRF Ungdomens årsmöte:
Omval: Maja Johansson, Björn Beckman, Holger Assarsson och Emelie
Areskoug mandattid två år. Fyllnadsval av Emil Månsson, mandattid ett
år. Ordförande Karin Skoog. Vice
ordförande: Maja Johansson.
Sitter kvar till nästa årsmöte: Karin Skoog, Hörby, Cornelia Nilsson,
Köpingebro och Sebastian Remvig,
Eslöv.

Karin
Skoog

Ordförande
LRF Ungdomen
Skåne

För oss som bor på landsbygden

Panelen bestod av, från vänster:Hans Ramel, ordförande, Mattias Espert, moderator och grisföretagare, Stefan Casspe, säkerhetsexpert, Mats Olsson, lantbrukare, Mattias Olsson, Länsförsäkringar och Eva-Gun Westford, Skånepolisen.

Peter och Johan Knutsson med diplom. Siri Erman hade inte möjlighet
att närvara och saknas på bilden.

Hedersutmärkelse
för integration
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❖ Stort grattis Johan Knutsson på
Frillegården, Peter Knutsson från Östergård samt Siri Erman på Lillgårds
som mottagit hedersutmärkelser för
att har välkomnat utrikesfödda och
främjat integrationen i det gröna näringslivet.
Lars Törner, ordförande i Helsingborgs kommungrupp, delade ut hedersutmärkelserna till företagarna i
nordvästra Skåne den 5 november.
Bakom utmärkelsen står LRF-projektet Nya Nätverk som är ett integrationsprojekt i samarbete med
Tillväxtverket.
Siri hade inte möjlighet att närvara
vid utdelningen.

Frågor och svar från
livesänt webbinarium
om olaga intrång
Över 100 anmälda deltagare
följde det livesända webbinariet om intrång och andra
oönskade besök som LRF
Skåne anordnade den 22
oktober. Under seminariet
fick medlemmarna ställa
frågor till en panel.
Enligt polisen har brotten på gårdar den senaste tiden ökat i stor
mängd och bara under en helg hade man nio incidenter i Skåne.
Till seminariet kom frågor som:

Hur ska man agera vid en konfrontation av djurrättsaktivister?
– Prata med varandra och med
folk i bygden och ha uppsikt på
bilar som kör runt och meddela det
som kan vara intressant för andra
att veta, sa Mats Olsson, lantbrukare och aktiv i samverkansfrågor.

Mattias Espert, grisföretagare,
var moderator på seminariet och
tog upp frågan hur man ska göra
om man blir kontaktad av media
eller om media till dyker upp på
gården:
– Säg aldrig ”inga kommentarer”
och slå inte igen dörren framför
journalisten, sa Markus Asp, kommunikatör på LRF Skåne.
Om man får ett intrång i sina
stallar och det dessutom drar med
sig smitta, hur ser det ut med ersättningsfrågan?
– Om man har en försäkring hos
oss så hjälper vi till med det, oavsett hur smittan kommit in, sa Mattias Olsson från Länsförsäkringar.
I panelen deltog också Ewa-Gun
Westford, polisen i region Syd,
Hans Ramel, ordförande LRF Skåne, samt Stefan Casspe, säkerhetskonsult på 2Secure.

Markus Asp

Hallå där …
Ewa-Gun
Westford
Kommungruppen träffade kommunalrådet, fr vänster: Bengt Augustsson, Niklas Larsson (kommunalråd),
Lotte Melin och Sven Henriksson.

Diskussioner om
handlingsplan i Osby
❖ Osby kommungrupp träffade
kommunalrådet Niklas Larsson för att
diskutera hur man kan arbeta fram
en handlingsplan med utgångspunkt
från Landsbygdsstrategin.

presstalesman,
polisen region syd,
var en av paneldeltagarna under
seminariet om intrång.
Vad är dina intryck från seminariet?
– Att man tar det här på stort allvar,
framför allt när det handlar om
omsorgen om företagarna och det
tycker jag är det viktigaste. Vi fick
höra att man kan påverka lagstif-

tarna, om lås och larm samt information från försäkringsbolag. Alla
är överens om att frågorna måste
lyftas upp.
Vad är ditt främsta råd när man
haft intrång på sin gård?
– Att stanna upp, frysa läget och
se vad som har hänt. Man kan ta
en bild för att dokumentera, men
framför allt anmäla händelsen till
polisen. Om det är ett intrång av
djurrättsaktivister ska man se till att
ordet ”djurrätt” är med i anmälan,
för det gör oss alerta och vi hittar
anmälan direkt.

och verkar i de gröna näringarna har omställningen under
coronapandemin kanske inte
varit så stor som för de som bor
och jobbar mer stadsnära.
Vi har många gånger dragit
nytta av pandemin. Försäljningen av svenskt kött och svenska
råvaror har ökat, försäljningen
i våra gårdsbutiker runt om i
landet har ökat drastiskt och
den inhemska turismen har
blomstrat.

Trångt på stranden och trångt på
vägarna dit.

”Vi kan vår
verksamhet bäst
och därför är det
också vi som måste
informera om den.”
Plötsligt ville alla ut på landet

men det blir då också uppenbart
hur långt ifrån landet många
människor lever i dag.
Plötsligt ska alla nyttja allemansrätten, men få vet vad
den faktiskt innebär och vilka
skyldigheter man har när man
nyttjar den.
Plötsligt när värmen slog till
måste mjölkbilen eskorteras av
polis till kustnära gårdar för att
alla ska till stranden och i ivern
att få sola glömde bort att vägarna behöver vara farbara både
för räddningsfordon, mjölkbilar
och traktorer med djurvagnar.
Jobbet vi alla gör med att infor-

mera om vår verksamhet, vår
natur, svensk livsmedelsproduktion, kolbindning och så vidare
är jätteviktigt.
Jag känner många gånger
uppgivenhet inför okunskapen
många har men vi får inte ge
upp. Vi kan vår verksamhet bäst
och därför är det också vi som
måste informera om den. Stå på
er och fortsätt sprid den fakta
som ni har.
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När skyldigheterna
glöms bort

Bekanta namn valdes
om i ungdomsstyrelsen

