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Stå upp för
det enskilda
ägandet!
Anders
Rolfsson
ledamot
LRF Skåne

Man kan säga att äganderätten

aldrig får bli omodern att försvara. Vi måste ständigt slå vakt
om lantbrukets möjligheter och
utmaningar. Frågorna som ligger framför oss är många – vargen, höghastighetsbanan, byggande på åkermark, allemansrätten och byggandet av nya
vägar för att nämna några.
LRF Skåne kommer att ha ett
särskilt fokus på brukande- och
äganderätt 2021. Vi är inne i en
period där markanvändning blir
en allt viktigare fråga att hantera och de konsekvenser det får
för den enskilde företagaren och
markägaren. För att få gehör
hos politiker, myndigheter och
samhälle kommer det att krävas
engagemang och resurser att
försvara ägande- och brukanderätten och att berätta vad som
händer om man inte gör det.

”Det statliga
ansvarstagandet
är en utmaning
för oss skogsoch livsmedelsföretagare.”
Det är många aktörer som har

åsikter om just ägande. Därför
måste vi stå upp för det enskilda
ägandet som är en av LRFs
grundpelare. Det bygger på ansvar, frihet och förtroende för
att uppnå goda relationer till
myndigheter och politiker och
övriga samhället. Men det stannar inte där. Det kommer in nya
personer som ständigt behöver
uppvaktas med kunskap om
ägande och brukande.
Det statliga ansvarstagandet
är en utmaning för oss skogsoch livsmedelsföretagare. Staten har en livsmedelsstrategi att
leva upp till men upplevs inte
agera i den riktningen. Det planerade fängelsebygget på högklassig åkermark i Trelleborg är
ett exempel där LRF med andra
branschaktörer försöker påverka politiker och myndigheter att
tänka om och göra rätt.
Att stå upp för ägande- och
brukanderätt är grunden för ett
aktivt företagande i de gröna
näringarna.

Höghastighetsbanan
Hässleholm–Höör

Byggandet
på jordbruksmark

Linderödsåsens
vargrevir

LRFs PrioViltskadegrupp

Friluftslivets år 2021/
allemansrätt

Fem frågor om äganderätten
som ska prioriteras under 2021
LRF Skåne har i nuläget
fem prioriterade frågor
kring äganderätt.
Det gäller höghastighetsjärnvägen, stambanan Hässleholm–Höör, samt byggande på jordbruksmark och
inom viltfrågor gäller det
vargrevir i Skåne och LRFs
Prio-Viltskadegrupp samt
friluftsliv/allemansrätt.
Jan Hultgren, verksamhetsutvecklare,
LRF Skåne, berättar
att just nu genomförs det tredje samrådet kring höghastighetsjärnvägen,
Jan Hultgren
där synpunkter och
yttranden ska vara hos Trafikverket den 16 mars.
– LRF Skåne har träffat berörda

kommungrupper för att diskutera
den fortsatta handläggningen av
höghastighetsjärnvägen och ett
möte hölls med kommungrupper
och lokalavdelningar med Trafikverket och ledamot från riksdagens
Trafikutskott.
Målsättningen är att LRF Skånes

yttrande ska finnas tillgängligt för
medlemmar i god tid före den 16
mars – se hemsidan. Trafikverket
kommer att ta fram färre lokaliseringar till samrådet här efter.
– Det är viktigt att vi på alla nivåer påverkar beslutsfattare, uppmanar Jan.
Det är inte bara järnvägen som

äter jordbruksmark, utan även
bland annat ett planerat fängelse i
Trelleborg på 50 ha och ett logistikcenter i Varalöv, Ängelholm, där
drygt 18 ha åkermark tas ur produktion. För att bygga på åkermark
ska det finnas ett allmänt intresse,
men LRF Skåne menar att även
livsmedelsproduktion ska ses som
ett allmänt intresse.
– Här är det viktigt att kommunerna tar sitt ansvar, menar Jan,
och att man förlägger byggandet
på annan mark än jordbruksmark
som är avsett för livsmedelsproduktion. Det finns en nationell och
en regional livsmedelsstrategi som
kommunerna ska ta hänsyn till när
det gäller byggande.
LRF har beslutat att arbetet med

viltskador är ett prioriterat område.

– En prio-viltskadegrupp har
bildats med representanter från
LRF riks och LRFs regioner, säger
Jan. Målsättningen för gruppens
arbete är att minska viltskadorna.
Ett vargrevir har bildats i Skåne
– Linderödsåsens vargrevir – som
sträcker sig från Hörby och ner till
Brösarp och till Fyledalen i Tomelilla.
– LRF Skåne och Skånes Fårintressenter kommer att hålla ett
möte med länsstyrelsen i Skåne i
frågan, informerar Jan.
Friluftslivets år 2021 innebär att

aktiviteter kommer att genomföras
av länsstyrelsen och kommunerna
i Skåne.
– Frågan är än mer aktuell med
tanke på pandemin, fler människor
rör sig nu i den skånska naturen
och det har inträffat störningar både vad gäller nedskräpning och vad
allemansrätten innebär. LRF Skåne
har ett samarbete med länsstyrelsen, Region Skåne och friluftslivsoch naturorganisationer med syfte
att informera om allemansrätten
rättigheter, men också de viktiga
skyldigheterna, avslutar Jan Hultgren.

Monica W-Borg

Stort intresse
för skadegörare

Programmet till
regionstämman 2021

❖ Det webbinarie om skadegörare, med fokus på råttor, som LRF
Skåne bjöd in till i februari lockade
hela 110 deltagare.
Johanna Een, LRFs expert i ämnet, berättade vad lagen säger
och vad LRF gör för att bidra med
nytta för våra medlemmar och
deras företag. Joachim Söder från
LF Skåne berättade om deras
satsning på just bekämpning av
skadegörare.

❖ LRF Skåne håller årets regionstämma, digitalt, torsdag den 25
mars, kl 13.00.
Programmet:
Anneli Hulthén, landshövding,
medverkar.
Utdelningar av utmärkelser.
Stämmoförhandlingar.
Stämmohandlingarna hittar du på
LRF Skånes hemsida från och med
den 8 mars.
Välkommen.

FOTO: ANITA PERSSON

FOTO: ISTOCK, FREDRIK SANDBERG/TT, GÖTE ERIKSSON/TT,
GUNNAR ANDERSSON OCH ANN LINDÉN

SKÅNE

LAN D LANTBRUK N R 11 · 12 MARS 2021

