28

SKÅNE

lrf.se/skane
010-184 40 00 · skane@lrf.se

Medlemsinformation från LRF. Här berättar vi om vad LRF tycker och gör, centralt och regionalt. Frågor? Kontakta din region!

Vem kunde tro
att det skulle
bli så stort?
Karin
Skoog

ordförande
LRF Ungdomen,
Skåne

För er som är aktiva på sociala

medier har inlägget angående
fotografering i rapsfält troligtvis
inte undgått någon.
Det uppmärksammades både
i tidningar, radio och på rikstäckande nyheter. Inte kunde
väl vi tro att det skulle få sådant
genomslag.
För många är det en självklarhet att inte gå ut på en åker, men
för andra är det inte lika självklart. Där behöver vi alla hjälpa
till att påminna och utbilda de
som inte vet eller förstår.
De flesta människor i Sverige känner till allemansrätten,
men inte lika många känner
till att den också innefattar en
hel del skyldigheter. Här har
vi alla ett arbete att göra och
LRF Ungdomen Skåne kommer
tillsammans med LRF Skåne
fortsätta att belysa och utbilda
människor om detta.

”För att vi ska
få folk att förstå
och visa mer respekt
så måste vi berätta
anledningen och
vad det gör för
skada på vår mark
och vad det kan
innebära för oss.”
Men kanske även du kan göra

något? Kanske kan du skriva
något på Facebook och berätta
varför det inte är lämpligt med
ett visst beteende i skog och
mark, skriv en insändare, sätt
upp en skylt på din mark med
mera.
För att vi ska få folk att förstå
och visa mer respekt så måste vi
berätta anledningen och vad det
gör för skada på vår mark och
vad det kan innebära för oss.
Vi kan inte bara skälla och
säga att de inte får utan allt är
lättare att förstå om man får veta varför.
Det fina med det blir också att
vi sprider mer kunskap om jordoch skogsbruk och vår fina livsmedelsproduktion som vi har i
Skåne och resten av landet.

Följ LRF Skåne på Facebook

Följ LRF Skåne på Instagram – sök på lrfskane

Följ med på en
digital fältdag
med LRF Skåne
– Den 21 juni sänder vi LRF
Skåne live, säger Claes Kullman, medlems- och företagsutvecklare på LRF Skåne
och ansvarig för eventet.
Varför gör LRF Skåne detta?

– Eftersom Borgeby Fältdagar
blev inställt även i år bjuder vi
på en digital fältdag. Vi skapar en
möjlighet att lyssna på ett antal
intressanta föreläsare under en hel
eftermiddag om ämnen som berör
lantbrukets lönsamhet, fortsätter
Claes.
– På kvällen blir det härligt matprat. Ewa-Gun Westford, kanske
mest känd från sitt arbete som kommunikatör vid polisen i Skåne, har
stort intresse för den skånska maten och leder tittarna genom kvällen. Med oss har vi också kockarna
Anders Tegnér och Ralf Pedersen.
– Vi kör i gång klockan 12.50 och
avslutar eftermiddagen runt klockan 16.30. Sedan öppnar vi igen
klockan 19.00 för alla som vill hänga
med oss runt grillen och då är temat ”Mat-prat – en hyllning till den
skånska maten.”
– Uppkopplingslänken är densamma till alla föredrag och det går bra
att koppla in och ur
sig efter vilka föreläsningar man vill lyssna
på. Däremot är det
en separat uppkoppling för Mat-pratet på Claes
kvällen. Alla deltagare Kullman
får bägge länkarna
med info om vilken
som ska användas.
Medlemmar från
norr till söder är välkomna att delta. Är
man inte medlem går Ewa-Gun
Westford
det också bra.

Kockarna Ralf Pedersen och Anders Tegnér är med och mat-pratar på kvällen.

Martin
Andersson

Hans
Berggren

Carl-Axel
Andersson

Programmet
Kl 12.50 Hej och välkommen.
Kl 13.00 Ekonomi & Ekologi – Synergier.
Kl 13.35 Innovation i lantbruket.
Kl 14.10 Lönsamhet i lantbruket.
Kl 14.45 Lantbrukets bidrag till
ett hållbart samhälle.
Kl 15.20 Att bebygga åkermark.
Kl 15.55 Regenerativa ekosystem. Grovfoder, vall och foderprodukter.
		

Jens
Berggren

Anders
Larsson

Charlotte
Åkerlind

Hans Ramel, ordförande LRF Skåne.
Martin Andersson, Odling i balans
Hans Berggren, Lyckeby.
Carl-Axel Andersson, Ludvig & Co.
Jens Berggren, LRF.
Anders Larsson, SLU.
Charlotte Åkerlind, Lantbruksanalysen.

Första passet avslutas cirka 16.30. Efter en paus fortsätter sändningen sedan
klockan 19.00.
Kl 19.00 Välkommen till mat-prat runt grillen, en hyllning
till den skånska maten med moderator Ewa-Gun
Westford. Avslutas kl 20.30.
Varmt välkommen att anmäla dig senast den 19 juni via
QR-koden eller på www.lrf.se/skane. Länkar till livesändningen skickas ut den 20 juni till de som anmält sig.

Politikermöte
om skogsutredningen

Nya nätverk för dig
som söker arbetskraft

❖ LRF Skåne har hållit ett digitalt
möte med politiker om skogsutredningen.
LRF menar att förslaget riskerar
att försvaga äganderätten, i stället
för att stärka den som det var sagt.
Det skulle få konsekvenser för
skogsägare och bromsa upp den
positiva utvecklingen som lett till
mer skog, mer klimatnytta och fler
Digitalt möte om skogsutredningen.
värdefulla biotoper.

❖ Nya nätverk är ett integrationsoch arbetskraftsprojekt som drivs
av LRF och Tillväxtverket. Projektet
är avslutat i första delen, men fortsätter under augusti till december
2021 i samarbete med Arbetsförmedlingen. Nätverket arbetar med
fem branscher: mjölk, nöt, gris,
ägg och trädgård. Söker du arbetskraft? Kontakta Helena Lindberg
på helena.lindberg@lrf.se.

