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Medlemmar
som är värda
att lyftas fram
Maria
HofvendahlSvensson
vice regionordförande

Under de senaste veckorna har
jag fått uppleva kraften i engagemanget hos våra medlemmar.
Familjemedlemmen Anton,
som ville träffa andra tonåringar som bor på gårdar och som
delar hans intresse för lantbruk
och jakt, sökte och fick Leaderpengar för att resa till Gröna
veckan i Berlin. Linus, Jakob,
Linnea och Johanna följde med.
De planerade och genomförde
resan och blev välkomnade
av Jordbruksverket i Sveriges
monter.
Nu ska de redovisa sin resa
och berätta om svenska livsmedel i världsklass på sina
skolor. De kallar sig LRF Kickers och har redan blivit fler i
gänget. Dessa härliga tonåringar
kommer att marknadsföra de
gröna näringarna till milleniers.

Ing-Marie Olsson
lagar själv maten
och bakar tårtan
till årsmötet
för att det
garanterat ska vara
lokalproducerat.”
Sen har vi en ny medlem, Ulrik

Jönsson som driver Åhus Bryggeri. Han känner sig hemma
i LRF eftersom vi har en ny
branschavdelning, LRF lokal
mat och dryck. Han började sitt
medlemskap med att tillsammans med Anders Edbro i LRFs
kommungrupp i Osby och Skånes Dryckesproducenter bjuda
in till en politikerträff med lyckat resultat.
Till slut vill jag lyfta fram våra
förtroendevalda medlemmar.
Lokalavdelningsordföranden i
Ystad, Ing-Marie Olsson, som
själv lagar maten och bakar
tårtan till årsmötet för att det
garanterat ska vara lokalproducerat.
Styrelsen i lokalavdelningen
i Brösarp som bojkottar Gästis
för att de serverar kött från utlandet och väljer ett kafé som
garanterar svenskt kött till årsmötet.
Vad är LRF utan sina medlemmar – ingenting!

De vill brygga för framtiden. Från vänster: Tim Persson, Klackabackens Bryggeri, Ulrik Jönsson, Åhus Bryggeri, Maria Hofvendahl Svensson, vice ordf LRF Skåne och Anders Edbro, ledamot i LRFs Kommungrupp i Osby tyckte att bryggeriträffen
gav bra diskussioner med politikerna.

Sänkt alkoholskatt skulle få
fart på mikrobryggerierna
Den 3 februari träffade LRFs
kommungrupp i Osby, LRF
Skåne och Skånes Dryckesproducenter politiker för att
samtala om mikrobryggeriernas tillväxtpotential.
Genom att sänka punktskatten på
alkohol för mikrobryggerier skulle
tusentals nya jobb skapas på landsbygden.
Ett EU-direktiv ger medlemsländerna möjlighet att sänka punktskatten på alkohol för mindre
bryggerier. Sverige har under flera
decennier sagt nej, och är tillsammans med Italien det enda landet
som inte nyttjar direktivet.
– Det var ett positivt samtal och
många fick en aha-upplevelse.

Många visste inte riktigt om vilken
potential det finns inom bryggerinäringen, säger Ulrik Jönsson,
ledamot i Skånes Dryckesproducenter.
Hur många politiker träffade ni
och vad tog de med sig?

– Det var 13 politiker på lokal, regional och riksdagsnivå. Politikerna ser turismen som något positivt
och tyckte det var synd att Sverige
inte tog tillvara på möjligheterna
som finns genom en sänkt skatt,
säger Ulrik Jönsson.
I Sverige skapades 700 nya jobb

inom bryggerinäringen mellan
2014–2017, vilka inbringade totalt
63 miljoner kronor i skatteintäkter.
Organisationen Brewers of Europe har gjort beräkningar som visar

att ett jobb i bryggeribranschen
genererar tio andra hos underleverantörer och i servicebranschen.
Om Sverige hade haft samma
konkurrensvillkor som övriga
Europa under samma period hade
de offentliga intäkterna i stället
kunnat bringa in ytterligare 630
miljoner kronor, enligt en uträkning som Skånes Dryckesproducenter gjort.
– Vi från LRF måste stötta all
företagsamhet på landsbygden. I
det här fallet handlar det inte bara
om en öl som ska säljas, utan om
vilka andra sysselsättningseffekter
det får i till exempel restaurangbranschen som i sin tur bidrar med
fler skatteintäkter, sa Anders Edbro
från kommungruppen.
Markus Asp

Kommunledning gjorde
LRFs hållbarhetsquiz

Jurister svarar
på dina frågor

❖ Delar av Simrishamns kommunledning gjorde tillsammans med Simrishamns kommungrupp ett företagsbesök hos KM Maskin & Lantbruk.
Kristian och Marie berättade om
gårdens produktion som består av
275 ha växtodling med en betydande
majsproduktion. Man diskuterade
frågor som tillståndsprövning ur ett
landskapsbildsperspektiv, svenska
livsmedels miljöpåverkan och kommunens upphandling av svenska
närproducerade produkter.
LRFs hållbarhetsquiz genomfördes, med många positiva aha-upplevelser.

Till dig som är medlem i LRF och
kvinna:
4 mars – Vem ärver vem? Får jag bo
kvar på gården?
Till dig som medlem i LRF och
man:
11 mars – Vem ärver vem? Får jag bo
kvar på gården?

Henrik Jönsson,

Staffanstorp, tilldelades Anders Walls
landsbygdsstipendium för sina insatser
under mottot arbeta
med och inte mot naturen. LRF Skåne gratulerar Henrik till
stipendiet.

LRF Seniorer i Skåne samlades på
Hurva Gästis för lunch och för att
lyssna på Hans Ramel, ordförande LRF
Skåne, som pratade om hållbarhetsoch andra viktiga framtidsfrågor. Ett
70-tal medlemmar var på plats. Bertil
Gunnarsson höll i arrangemanget.
FOTO: TORSTEN WINTHER

LRF Skånes stämma
hålls i aulan på Alnarp

❖ Torsdag den 19 mars 2020. Fullmäktigeanmälan kl 08.30–09.30. Tema:
Hållbarhet – en möjlighet till mer
lönsamt företagande.
Möt Mats Andersson, meteorolog
vid SMHI samt Jens Berggren, LRFs
hållbarhetsexpert – hör deras föredrag om klimatförändringar och hållbarhet som blivit en möjlighet till ett
mer lönsamt företagande.

LRF Skåne och LRF Ungdomen i
Skåne bjuder in till en träffar där du
får möjlighet att ställa frågor kring
juridiska spörsmål.
Juristerna Jonas Rask och Annika
Arvidsson från LRF Konsult är föredragshållare och svarar på dina
frågor.
Plats: Skånesemin, Råbyvägen
2003, Hörby, kl 18.30–cirka 21.30.
Anmälan: senast den 26 februari
till LRF Skåne, skane@lrf.se eller
010-184 45 30.
Välkommen.
LRF Skåne och LRF Ungdomen
i Skåne. Sponsorer: Skånesemin,
Skåne-mejerier och LRF Konsult.

