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LRF i korthet
LRF är en intresse- och företagarorganisation för
människor och företag inom det gröna näringslivet.
LRF Sydost omfattar Kronobergs, Kalmar och Blekinge
län. I regionen finns två kontor, ett i Växjö och ett i
Kalmar. På dessa jobbar regionchef Malin Engdahl och
12 tjänstemän med att stödja medlemmar och driva frågor
som är viktiga för det gröna näringslivet i regionen.
Regionordförande Lars-Ove Johansson och styrelsen på
åtta personer har det övergripande strategiska ansvaret för
verksamheten. I styrelsen sitter sex män och tre kvinnor.
Antal medlemmar i Sydost
LRF Sydost hade vid årsskiftet 2017/18 15 850
medlemmar, varav 13 707 företagsmedlemmar och
2 143 personmedlemmar. Av dessa var ca 62 procent
män och 38 procent kvinnor. Medlemstalet minskade
därmed med 1 procent (204 medlemmar) i jämförelse med
årsskiftet 2016/17.

2

Lokalavdelningar
LRF Sydost har 117 lokalavdelningar. I dessa styrelser
sitter 829 förtroendevalda. 660 män och 169 kvinnor.
2015 gjordes 3,28 aktiviteter/ lokalavdelning, totalt
388 stycken. Under 2016 gjordes 3,35 aktiviteter/
lokalavdelning, totalt 392 stycken. Under 2017 betalades
587 000 kr ut i aktivitetsbidrag till lokalavdelningarna och
140 000 kr för ersättning av porto. Detta avser aktiviteter
2016. För verksamhetsåret 2015 var motsvarande belopp
633 000 kr respektive 246 000 kr.
Kommungrupper
I alla regionens kommuner (25 st) jobbar en LRF
kommungrupp. Det är totalt 224 förtroendevalda i dessa.
177 män och 47 kvinnor.
LRF Sydost i media
Under 2017 omnämndes LRF Sydost 329 gånger i lokal
och regional media (Retriver). Det är en minskning med
17 % sedan 2016.

Regionordförande har ordet

Men det är ganska ofta så det är. Man gör verksamhet
utifrån strategier och medlemmars behov, men så
ändras förutsättningarna ibland radikalt. Trots detta
ser jag föregående år med stor tillit. Som ni ser i
verksamhetsberättelsen är det otaliga möten och
mötesplatser vi har arbetat med, allt för er medlemmars
bästa. Påverkansarbete är långsiktligt och det är inte alltid
man kommer till mål. Håll i och håll ut. Detta visar inte
minst arbetet med kraftledningar där vi har kommit en bra
bit på väg, men det tar tid.

När jag sedan summerar de år jag har haft förmånen att få
leda LRF Sydost har jag sett många framgångar till nytta
för våra medlemmar. Som jag sagt många gånger: Vem
hade jobbat med dessa frågor om inte LRF funnits?
Nu ser vi fram emot ett nytt, spännande år och jag önskar
vår nya styrelse och hela LRF Sydost lycka till framöver.
Ni finns för alltid i mitt LRF-hjärta!
Lars-Ove Johansson
regionordförande
LRF Sydost

De regionala livsmedelsstrategierna har under året utökats
med landets första skogsstrategi. ”Smålands skogar får
värden att växa”! Det är en framgång vi ska vara stolta
över!

Regionchefen har ordet
Så var det tid att summera 2017 ur ett LRF-perspektiv.
Det kan göras på många sätt. Som året då Sveriges
riksdag klubbade den nationella livsmedelsstrategin som
LRF arbetat så hårt för. Eller som året då LRF fick ny
riksförbundsordförande eller som året jag jobbat ett år på
LRF Sydost.
Nu har vi ett nationellt mål att livsmedelskedjan ska
vara konkurrenskraftig och livsmedelsproduktionen ska
öka. Nu har LRF livsmedelsstrategin som hävstång i
påverkansarbetet och vi kan ytterligare sätta press på
nationell och regional nivå. Hos oss i Sydost är det olika,
men det går helt klart åt rätt håll i alla tre länen.
Det är dock andra saker jag minns bäst när jag blickar
tillbaka. Det är mötena med medlemmar jag har kvar i
hjärtat. Möten i både glädje och oro. Oron är tyvärr ofta
skapad av myndigheter som upplevs som långsamma,
svårbegripliga och långt från verkligheten. Vi gör vad vi
kan för att påverka, stödja och hjälpa. Myndigheter ska
vara korrekta, jobba rättssäkert och vara begripliga, det är
vad vi jobbar för.

En fråga som LRF Sydost började jobba på allvar med
och som engagera mig är kompetensförsörjningen till
det gröna näringslivet. Hur ska vi påverka för att det ska
finnas rätt kompetens hela vägen, från duktiga djurskötare
till veterinärer och kvalificerade rådgivare? Där har vi en
stor utmaning i en framtidsfråga. Kunskapen hos ”vanligt
folk” om hur ett modernt lantbruk fungerar eller hos
Arbetsförmedlingen om vilka kvalifikationer som behövs
är ofta skrämmande dålig. Här har LRF gjort och kommer
göra skillnad. Stort tack för 2017! Jag ser med tillförsikt
framåt mot ett aktivt och utmanande 2018 med er i LRF
Sydost.
Malin Engdahl
regionchef
LRF Sydost

Och i glädje när ni berättar och visar lyckade satsningar
i företagandet, att vara en del a den varma gemenskapen
på ett lokalavdelningsmöte eller när ni bjuder ett barn
att kliva upp i traktorn eller klappa en kalv. Där skapas
minnen för livet!
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Regionordförande och regionchefen har ordet

Vi har haft ett händelserikt 2017! Vi arbetar med stor
bredd i vår verksamhet och under 2017 har vi verkligen
känt av svängningarna med många olika frågor som
har varit aktuella. Från att det varit extremt torrt,
skogsbränder, barkborrar och torrlagda brunnar, till regn,
skördeproblem och översvämningar med allt vad det kan
innebära.

Årsberättelse - Vi får landet att växa
De gröna näringarna har en nyckelroll och tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i
det hållbara samhället.
LRF fokuserar på ägande- och brukanderätt som är en förutsättning för en positiv utveckling av företagandet på landsbygden, att Sverige genomför en livsmedelsstrategi som baseras på korrenskraftsutredningens förslag samt ett förslag till nationellt skogsprogram som driver utvecklingen av den biobaserade samhällsekonomin. Det ska finnas samma möjligheter att bo och verka på landet som i stan.

Skog och vilt
Småland har tagit fram Sveriges
första regionala skogsstrategi
Småland är Sveriges främsta
skogsregion om man ser till omsättning,
förädlingsvärde och sysselsättning.
Sjuttio procent av markytan är täckt
av skog, tillväxten är hög och vi har
områden med helt unika naturmiljöer.
Skogen har också en viktig roll i
omställningen till en biobaserad ekonomi
och för att minska klimatpåverkan. Nu
har Småland blivit den första regionen i
landet med en egen skogsstrategi.
Arbetet har lett fram till strategier inom
sex olika områden, vars syfte är att stärka
Smålands skogar.
1.Öka attraktiviteten kring
den småländska skogen, stärk
kompetensförsörjningen inom
skogsbruk och skogsindustri.
2. Öka förädlingsgraden och
innovationsgraden.
3. Öka produktionen och variationen för
att nyttja en större del av den
småländska skogens potential.

Ökande betesskador
Betesskador i skogen har under året lett
till stora rubriker i media. Sveaskog,
Skogsstyrelsen och det privata
skogsbruket visar i älgbetesinventeringen
(Äbin) på ett kraftigt bete på såväl tall
som löv och framförallt de träd som
ingår i RASE (rönn, asp, sälg och ek).
Skadorna innebär ett stort intäktsbortfall
i produktionen och även mindre foder
till de vilda djuren, vilket skapar en
ond spiral. Annika Felton, forskare vid
SLU, har dessutom visat att utfodring
av sockerbetor bidrar till att öka
betesskadorna. LRF har drivit frågan om
att förbjuda utfodring, men inte lyckats
skapa en förändring där. Nu fortgår
arbetet med att öka kunskapen så att både
markägare och jägare förstår att det är ett
olämpligt foder.
Även skador på brukad mark ökar.
Populationen av vildsvin växer i både
Småland och Blekinge och det innebär
även att skadorna blir större. För att
få en bättre överblick i den här frågan
skickade LRF under hösten 2017 ut en
enkät till företagsmedlemmar i området.
Svarsfrekvensen var över förväntan

4. Stärk det lönsamma företagandet på
skogsgården.
5. Bevara och stärk våra naturvärden,
vårt gemensamma kulturarv och
friluftslivet.
6. Uppnå balans mellan skog och vilt.
LRF står tillsammans med elva regionala
aktörer, alla med koppling till skog,
bakom strategin. Nu när strategin är
klubbad handlar nästa steg om att ta fram
en handlingsplan med åtgärder som ska
genomföras för att målen i den regionala
strategin ska nås.
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med 1 600 svar. Sammanställningen
visade att de största skadorna sker på
vall och att det finns en efterfrågan på
mer hjälpmedel för att underlätta jakt
och att mer kunskap behövs kring avtal
och upplåtelse vid jakt. Enkäten samlade
även in förslag på åtgärder för hur man
kan arbeta för att minska skador och LRF
kommer att arbeta vidare med detta.
Älgförvaltningsgrupperna förnyas
Under hösten har nomineringar
av markägarrepresentanter till
älgförvaltningsgrupperna varit i full
gång och vi ser att det finns flera nya
representanter i grupperna. Vi har också
genomfört utbildningar av ordföranden i
grupperna tillsammans med Södra.
Viltstammar i balans 2.0
I november startade det nya viltprojektet
Viltstammar i balans 2.0 Projektet är en
fortsättning på projektet Viltstammar i
balans i ett förändrat klimat som rullade
under åren 2012 – 2014, men denna
gång ligger fokus på hur vi ska minska
skadorna och få bättre måluppföljning.

Årsberättelse - Vi får landet att växa
Det livsviktiga vattnet
Under 2017 har vatten varit i fokus,
både ur perspektivet för lite vatten och
för mycket vatten. Under början av
året ställde låga grundvattennivåer till
med problem för jordbruket. Under
senare delen av året försvårade stora
nederbördsmängder förutsättningarna för
skörd på många håll.
Vattenskyddsområden
En annan fråga som stått på agendan
under 2017 är vattenskyddsområden.
Flera nya områden håller på att
bildas eller ombildas efter nya regler
och på flera håll i regionen håller
lokalavdelningar och kommungrupper
på med påverkansarbete för att få
rimliga regler och ändå skapa ett bra
vatten. Listerlandet är ett exempel
på ett område som kommer att få ett
nytt vattenskyddsområde och här har
Sölvesborgs kommungrupp gjort ett
jättejobb kring frågan och lyckats driva
igenom att kommunen måste göra en
konsekvensanalys. Inget är ännu beslutat
och mer arbete krävs för att kommunen
ska förstå att jordbruket är livsnerven i
matproduktion och sysselsättning och
att goda förutsättningar krävs för att
markägarna ska kunna fortsätta bruka
jorden, men arbetet fortgår.
Småskalig vattenkraft
En annan angelägen fråga är att
småskalig vattenkraft blir allt
mer ifrågasatt av myndigheter.
Länsstyrelserna vill riva ut gamla
kvarnar och små kraftverk för att få bort
vandringshinder för fisk, vilket medför
stora kostnader för den enskilde.

Vi har träffat riksdagspolitiker och haft
ett så kallat oförglömligt möte med både
politiker och länsstyrelserna för att visa
på de effekter detta kan medföra för
ägarna och inte minst för bygden som
ofta har vuxit upp kring vatten.
Arbetet kring vatten är en växande fråga
som kommer att prägla verksamheten
hos lantbruket framöver och här har LRF
en viktig roll genom att bidra med råd
och stöd för att stötta den enskilde.

Äganderätten
ifrågasätts allt mer
Strandskydd i Kronoberg
År 2014 beslutade Länsstyrelsen i
Kronobergs län att utöka strandskyddet
vid 25 sjöar i Kronobergs län från 100
m till 200 m. Beslutet överklagades
till regeringen av LRF och ett antal
markägare utan resultat. LRF Sydost
samlade därför berörda markägare i
början av 2017 och hjälpte tillsammans
med LRF Konsult dem att överklaga
till högsta förvaltningsdomstolen.
Just nu ligger ärendet där och väntar
på att beredas. LRFs förhoppning
är att överklagan ska bifallas och
att detta ska leda till att kraven på
myndigheterna att visa på nytta med
utökat strandskydd höjs, så att det inte
sker så här schablonartat på flera platser.
Fortsättning följer.
Delning av fiskerätter
Under 2017 tog Kronobergs
fiskevattenägare kontakt med LRF
Sydost och ville diskutera delningar av
fiskerätter, som man tyckte sköttes på ett

felaktigt sätt. Det visade sig att delning
av fiskerätter inte informerades till andra
fiskevattenägare och att fiskerätterna
har börjat delas ut utan någon tydlig
koppling till stamfastigheten. Detta
anser LRF strider emot äganderätten.
Lantmäteriet ville inte träffa markägarna
för att diskutera frågan.
Tillsammans med fiskevattenägarna
i Kronoberg skrev LRF Sydost en
skrivelse till lantmäteriet, länsstyrelser
och LRF riks. Vi fick då med vändande
post inbjudan till möte med lantmäteriet,
vilket genomfördes i februari 2018.
Telenät, bredband och fiber
Det sker en avveckling av kopparnätet i
regionen. LRF Sydost har i debattartiklar
och brev till Telia, Post- & Telestyrelsen
samt infrastrukturminister Peter
Eriksson påtalat det stora behovet som
finns av ett snabbare bredband för hela
landsbygden. Vi tryckte också på för att
informationen om vad som händer måste
bli bättre till de drabbade områdena
där den fasta telefonen kommer att
försvinna. Alla parterna hörsammade
oss och inser att det idag finns ett stort
behov av snabb internetanslutning även
på landsbygden. En ny miniminivå för
internetuppkoppling på 10 Mbit/s är nu
beslutad av regeringen.
När det gäller nedgrävning av bredband
har LRF tillsammans med Coompanion
tagit fram ett bra markavtal för våra
medlemmar. Detta avtal rekommenderar
vi markägare att använda vid kontakt
med bredbandsbyggare. Markavtalet
stärker markägarens position i dialogen
med den som gör intrånget. Idag jobbas
det med att ta fram ännu bättre avtal.
Äganderättsträffar
Vem skulle ställa sig på den enskilde
lantbrukarens sida när äganderätten
ifrågasätts om inte LRF gjorde det?
Vi har under året haft två större
äganderättsträffar tillsammans med Björn
Galant, äganderättsexpert från LRF riks
och LRF konsult som dragplåster. En i
Färjestaden, Öland och en i Hinneryd,
Strömsnäsbruk. Det var givande kvällar
med mycket information om aktuella
äganderättsfrågor, viktiga principmål
samt markägaren/brukarens rättigheter
vid olika typer av markintrång.
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Årsberättelse - Vi får landet att växa
Livsmedelsstrategier i
regionen
Regionala livsmedelsstrategier synliggör
den lokala livsmedelsproduktionen och
sänder viktiga signaler genom hela
samhället om att livsmedelsproduktion
värdesätts och är ett område som ska ges
förutsättningar för utveckling och ökad
konkurrenskraft.
Kalmar län
I Kalmar finns en regional livsmedelsstrategi på plats sedan 2015 och här
fortsätter samverkan mellan Länsstyrelse,
Regionförbund och LRF Sydost. LRF
är representerat i både styrgruppen och
arbetsgruppen. Livsmedelsutveckling
Sydost, det stora projektet som ska
göra verkstad av strategin, kom igång
ordentligt under 2017.
Mycket har gjorts under året i form
av aktiviteter, insatser och nätverk
och många konkreta resultat har redan
uppnåtts. I detta projekt har LRF
Sydost en särskild roll genom att driva
delprojektet ”Kött i Kalmar län” med
fokus på just kött. Bland aktiviteterna
som genomförts under året kan nämnas
dels en inspirationsdag den 1 mars där
Sveriges enda köttprofessor medverkade
och dels spridningen av Terroiratlasen.
Det är en unik skrift som lyfter fram
matkulturen i Kalmar län kopplat till
geografiska förutsättningar och historia
och har rönt stort intresse. Bland annat
har den delats ut till elever på flera av
restaurangskolorna i länet.

Kronobergs län
Kronobergs livsmedelsstrategi, som
presenterade den 1 december 2016,
är resultatet av ett gemensamt arbete
av LRF Sydost, Region Kronoberg
och Länsstyrelsen Kronoberg. Med
strategin följde en handlingsplan och
för att få finansiella möjligheter till att
göra verkstad av den, skickade LRF
Sydost in en ansökan om projektpengar
till länsstyrelsen. Positivt besked kom
i oktober 2017. Projektet kommer att
drivas och ägas av LRF Sydost och rulla
fram till april 2020. I projektet prioriteras
fyra grupper: primärproducenter,
förädlare, offentlig upphandling och
besöksnäring/handel och några av
nyckelorden kommer att vara samverkan,
ökad produktion, fler arbetstillfällen och
en kortare distributionskedja.
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Blekinge län
Arbetet med en mat och livsmedelsstrategi för Blekinge inleddes i början
av 2017 och LRF Sydost har varit
representerat i både arbetsgrupp och
styrgrupp. Arbetet har skett i samverkan
mellan Region Blekinge, Länsstyrelsen
och LRF Sydost. Länsstyrelsen har
samordnat arbetet. Under året har det
hållits fem tematräffar, spridda över länet
för att samla in synpunkter kring olika
frågor. I oktober skickades underlaget
till en strategi ut på remissrunda. Beslut
om strategin kommer att fattas i början
på 2018.

Årsberättelse - Välj Svenskt
Välj svenskt i butik och restaurang, det gör skillnad för vilken mat och vilket Sverige vi vill ha framåt.
LRF fokuserar på att Sveriges bönder/odlare/skogsbrukare ska ta en starkare position på marknaden,
vara aktiva i offentlig upphandling och att svenskmärkningen ”Från Sverige” underlättar för konsumenter
vid köptillfället.

Konsumentaktiviteter
Under året har LRF Sydost arbetet
med konsument-aktiviteter över hela
regionen och några exempel lyfter
vi här. Syftet med aktiviteterna är att
öka medvetenheten och kunskapen
om svenska mervärden och få konsumenterna att göra aktiva val i butiken.
Mat i Världsarvet
Arrangemanget Mat i Världsarvet
genomfördes för första gången under
2017 och hölls i Mörbylånga hamn i
mitten av juli. Mörbylånga företagsgrupp
stod som ägare av projektet och
LRF Sydost var en viktig part under
aktiviteten. Carl-Jan Grankvist invigde
dagen och höll som föreläsare också i en
av programpunkterna. Aktiviteten var
välbesökt med 5 000 besökare och en
fortsättning planeras till sommaren 2018.
Öländsk Bondemarknad
I slutet av augusti genomfördes Öländsk
Bondemarknad på torget i Borgholm.
Marknaden arrangerades av LRF Sydost,
Ölandsbanken, Ölands skördefest och
ICA Borgholm. I samband med detta
anordnade vi en utvecklande grillaktivitet tillsammans med projektet Kött
i Kalmar och Henrik Insulander, kock på
Öland och känd från TV4s Grillmästarna.

Roger Gustavsson, kommungruppsordförande Mörbylånga, var en av dem som höll i den
populära mjölkprovningen under Ostfestivalen då besökare fick möjlighet att prova olika
sorters mjölk och samtidigt lära sig ett och annat om mjölk, kor och svenskt lantbruk.

Bonde i stan i Kalmar
Bonde i stan i Kalmar är en favorit
i repris som under en fredag och en
lördag vänder sig till skolbarn respektive
allmänhet. Arrangemanget genomförs av
Kalmar kommun, LRF och Södra. Under
2017 hade vi tyvärr otur med vädret, men
400 skolbarn deltog ändå och fick känna
på lite av livet som bonde och lära sig
mer om svenskt jordbruk.
LRF Sydost brukar vara med på
Äggabodens höstmarknad i Blekinge.
Tyvärr medförde regn denna gång att
arrangemanget blev inställt.

Rose-Marie Winqvist möter barn under Bonde i stan i Kalmar.
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MAT2017
Under MAT2017 i Växjö strömmade
50-60 000 besökare genom konserthus
och ett jättetält på torget. LRF Sydost var
på plats med en monter i Konserthuset.
Vårt koncept lyfte fram de mervärden
svensk mat står för. Under lördagen
arrangerade vi dessutom tre seminarier;
”Kossan, miljöbov eller miljöhjälte”,
”Provsmakning av svenska ostar” och
”Provsmakning av glass med äkta
råvaror”. Seminarierna blev alla välfyllda
och genererade intresse och frågor.
Ölands skördefest med ostfestival
Under slutet av september hölls
traditionsenligt Ölands skördefest
och för andra året i rad genomfördes
Ostfestivalen. LRF arrangerade
festivalen för att lyfta mjölken och den
svenska osten. I år hölls festivalen i
Mörbylånga hamn och förutom mässa,
föreläsningar, provningar och aktiviteter
för barnen fanns möjlighet att besöka
två öppna gårdar på ön. Aktiviteterna
lockade under två dagar ca 15 000
besökare och nästan alla 20 utställare på
ostmässan sålde slut, vilket betydde att
närmare fem ton ost bytte ägare.

Årsberättelse - Välj Svenskt

Bondens Egen Marknad på Vattentorget i Växjö var som vanligt välbesökt och bjöd på ett brett utbud av svenska råvaror i säsong.

Bondens egen Marknad
Bondens egen Marknad hölls på
Vattentorget i Växjö under fyra lördagar
i augusti och september. Under den
första lördagen bjöds kunderna på
provsmakning av wokade varor från
producenterna på torget, vilket var
mycket populärt.
Bonde i stan i Ljungby
Bonden i stan i Ljungby arrangeras av
Ljungby kommungrupp och var som
vanligt välbesökt. Under 2017 valde
kommungruppen också att följa upp det
med en ny aktivitet: Bondens Julbord,
vilket hölls på julskyltningssöndagen och
därigenom avslutade året med svenska
smaker.

Redig mat från trakten:
LRFs och ICA Maxis
samarbete

och 2017 besöktes Moheda ägg och KLS
Ugglarps. Under hösten påbörjade LRF
Sydost en kartläggning av de produkter
som marknadsförs under ”Redig mat från
trakten”. Vår uppgift är att kvalitetssäkra
att kriterierna och målet att lyfta
efterfrågan av och därmed produktion av
livsmedel i Småland, Öland och Blekinge
uppfylls.

Offentlig upphandling
I november 2017 besökte
Upphandlingsmyndigheten Kalmar
och ett seminarium genomfördes. Vid
några tillfällen har vi också deltagit
på olika möten där diskussioner om
offentlig upphandling genomförts. Vi
peppar upphandlare att jobba så att
lokala producenter kan delta och våra
medlemmar vågar lämna anbud.

Middag i Världsarvet
I april var representanter från de flesta
av Sveriges världsarv på plats på
Öland. Tillsammans med länsstyrelsen
arrangerade LRF ”Världsarvsmiddag”,
där vi bjöd på en mycket uppskattad
middag i ”vandrande” form av råvaror
från Öland. Vårt syfte var att trumma
in i beslutsfattare, till exempel
Riksantikvarieämbetet, att södra Ölands
odlingslandskap är ett levande landskap
med många företag som producerar
livsmedel och som måste få fortsättas att
utvecklas för att öka sin lönsamheten för
att landskapet ska skötas på bästa sätt.

Samarbetet mellan LRF Sydost och ICA
Maxi – Redig mat från trakten – har
pågått sedan 2015 och omfattar i dag elva
ICA Maxi-butiker, nio i Sydostregionen
och två i Jönköpings län.
Under 2017 växlades arbetet upp
och samarbetet har genererat mer
marknadsföring för närproducerad mat,
fler aktiviteter som handlar om den
lokala maten där bonde möter konsument
och ICA Maxi har även fått in fler lokala
leverantörer. Varje butik genomför två
aktiviteter per år i samarbete med den
lokala kommungruppen. Maxipersonal
bjuds också in till två studiebesök per år

Foto Lovisa Svenn
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Årsberättelse - Attraktionskraft
Det gröna näringslivet är attraktivt och innovativt.
Fler ska välja och få möjlighet att jobba och starta företag inom näringarna. Därför fokuserar vi i LRF på
att stärka attraktionskraften, att det ska finnas ett fungerade utbildningssystem och ett bra system för
ägar- och brukarskiften.

Barn och ungdom
Barn- och ungdomar är en viktig
målgrupp och det är av stor vikt att vi
möter dem i olika arenor för att öka
kunskapen och intresset för svenskt
jord- och skogsbruk och de mervärden de
genererar. De är vår framtida arbetskraft
inom de gröna näringarna och vi måste
förvalta den nyfikenhet och det intresse
som redan finns eller kan väckas.
Vi strävar efter att ha aktiviteter
anpassade för barn vid våra
konsumentaktiviteter och under
sommaren investerade vi i
tramptraktorer, som sedan har blivit ett
populärt inslag. Under hösten fick vi
möjlighet att möta flertalet av Kalmars
rektorer för låg- och mellanstadiet
och föra en dialog med dem. Vi har
även deltagit med tjänsteman och
förtroendevald på centralt ordnat möte
för Barn- och ungdomsaktiviteter och
vi har genomfört en temavecka med
småländsk mat på en förskola i Alvesta.

Styrelsen i LRF Ungdom Sydost passade på att prata politik och framtid med Marcus
Oscarsson, politisk kommentator, under regionstämman 2017.

Naturbruksgymnasiernas
programråd

Gilla #företagsamhet
och möten med
Drivhusen

Att naturbruksgymnasierna i regionen
erbjuder attraktiv och kvalificerad
utbildning är viktigt för utvecklingen av
våra näringar. Vår uppgift är att hjälpa
till att sprida kunskap om utbildningar
och ge synpunkter på utveckling av
skolorna via programråden. Under
året har LRF deltagit på programråden
för Naturbruksgymnasiet Kalmar,
Ingelstads naturbruksgymnasium,
Praktiska gymnasiet i Karlskrona samt
Gamlebygymnasiet.

Kampanjen ”Gilla företagsamhet”
genomförde LRF ihop med Svenskt
Näringsliv och Företagarna. Tillsammans
med våra regionala representanter för
de olika organisationerna genomförde
vi möten med politiker i varje län
för att framhålla företagandet och
företagsamheten. Förutom specifika
frågor kopplade till jord och skogsbruk
pratade vi om bredbandsutbyggnaden.

LRF Ungdomens arbete
på skolorna

Att ta körkort har visat sig vara populärt
även bland de yngre.

Under året har LRF Ungdomen deltagit
på EXPO Ingelstad och genomfört
studiebesök på Naturbruksgymnasiet
Kalmar, Ingelstorp. Vårbruk med häst
och pubkväll i Karlshamn är andra
aktiviteter som LRF Ungdomen ordnat.
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Vi har också haft möten med Drivhusen,
den verksamhet som finns på
Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö
och som ger studenter som vill starta
företag en hjälpande hand.

Årsberättelse - Kraftfullt LRF
Ett kraftfullt LRF - Stolta och engagerade förtroendevalda och medarbetare.

Utbildning i
sociala medier för
kommungrupper
Under hösten anordnade LRF Sydost
utbildningar i sociala medier för
kommungrupperna, utifrån tanken att
rusta våra förtroendevalda med kunskap
så att de kan finnas med och påverka
även i dessa kommunikationskanaler.
Intresserade fick anmäla sig och två
träffar genomfördes, en i Växjö och en i
Vimmerby.

Höstkonferens
Den 19-20 november bjöd LRF Sydost
in till en Höstkonferens på Kosta Boda
Art Hotel. Alla lokalavdelningar hade
möjlighet att skicka två förtroendevalda
till Kosta för två inspirerande dagar
gällande förtroendemannaskap. Över
120 personer valde att komma, vilket vi
tycker är fantastiskt.
Temat för dagarna handlade om att
inspirera och påvisa den påverkan
man kan göra i sin egna organisation.
Påverkan genom att välja rätt: motion
eller skrivelse. Påverkan genom att träffa
politiker och bilda nätverk.
Vi på LRF Sydost fick med oss många
inspel efter dagarna och vi hoppas att de

Sociala medier är idag kommunikationskalaner för påverkan som blir allt viktigare. LRF
behöver bli bättre bättre rustad i alla led, för att möta dialog och ta debatt i dessa forum. Våra
första kurser i sociala medier har varit ett steg i rätt riktning för ökad kunskap och trygghet.

förtroendevalda som var på plats tyckte
det var två väl spenderade dagar. De
åsikter som kom fram kring hur man
tänkte kring sitt förtroendemannskap
kommer vi att ta med oss i vårt arbete
framöver.
Vi hade även fint besök av Torsten
Jansson som driver Kosta koncernen,
New wave groupe. Han berättade
under en föreläsning om sin
entreprenörskapsresa och vilka fördelar
och nackdelar han upplever med att driva
företag på landsbygden.

Ordförandekonferensen i Kosta bjöd på både workshops, föreläsning med Torsten Jansson från
New wave group och inspiration kring motioner och skrivelser.
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Ny styrelse för LRF
Ungdomen
LRF Ungdomen valde ny styrelse
vid ett välbesök årsmöte med julbord
på Ryssby Naturbruksgymnasium.
Den nya styrelsen består av Filip
Axelsson, ordförande, Ellen Olovsson
vice ordförande. Ledamöter är Fredrik
Olsson, Sofie Karlsson, Håkan Petersson
Erika Axelsson, Alexander Rydberg, Elin
Jonasson och Dennis Andersson.

Samarbete och
samverkan med LRF
Jönköping
Under sommaren aktualiserades frågan
om huruvida det skulle finnas fördelar
med ett utökat samarbete med LRF
Jönköping. Under hösten träffades
regionstyrelserna och tjänstemännen i ett
”framtidssamtal” för att vända och vrida
på frågan. Styrelsen för Sydost har sedan
dess haft uppe frågan på dagordningen
vid sina sammanträden, men beslutat att
avvakta ett eventuellt inriktningsbeslut
tills mer underlag har framkommit i
utskottens visionsarbete, den operativa
utredningen samt strategidagarna under
februari 2018.

Årsberättelse - Kraftfullt LRF
Kommungrupperna
påverkar i vardagen
Under 2017 har kommungrupperna
utvecklat sitt påverkansarbete ännu
mer. Fokus ligger på att arbeta för
att få bra förutsättningar för de gröna
näringarna i kommunen. De möten
som hålls med politiker och tjänstemän
är oftast upplagda efter konceptet
”oförglömliga möten”. Oförglömliga
möten bygger på att man om möjligt
träffas ute i verkligheten. Om temat
är äganderätt kan mötet förläggas till
en lantbrukare där ägorna till exempel
påverkas av strandskydd, så att man
kan se konsekvenserna i praktiken och
får ett ansikte på någon som påverkas
av politiska beslut. På det sättet vill vi
genom både mjuka och hårda värden
förmedla vårt budskap och hålla fokus på
lösningar och möjligheter framåt.
Kommungruppernas prioriterade
områden täcker många ämnen. En
del har jobbat med bussresor där man
har visat upp förutsättningarna för
både jord- och skogsbruk och vad
som behövs från politiken för att de
ska kunna utvecklas. Andra har gjort
mer specifika möten med fokus på
till exempel tillsynstaxor, bredband,
detaljplaner, vattenskyddsområden eller
offentlig upphandling. Träffarna med
politiker och tjänstemän är generellt
väldigt uppskattade, då de får med sig
mycket kunskap som de har nytta av när
det ska fattas beslut framgent. Arbetet
följs upp med träffar med kommunernas
näringslivschefer för att berätta om det
gröna näringslivet och etablera en dialog
även på den arenan.

Vi tar ut politiker i
verkligheten
Årets träff med riksdagsledamöterna
tog under 2017 upp vikten av balans
mellan skog och vilt, för att bidra
till en framtidstro inom skogsbruket.
Temat för dagen var ägande och
brukanderättsfrågor, där vi känner
att inskränkningarna hela tiden ökar
inom många områden. Det i sig skapar
en uppgivenhet hos både jord- och
skogsbrukare, vilket i förlängningen
minskar intresset för företagandet. Det är
en utveckling vi måste vända.

Het debatt på facebook när djurrättsaktivister gav sig in i diskussionen.

LRF Sydost i Media
Utgångspunkten i vår kommunikation är
att både konsumenter och beslutfattare
ska uppfatta LRF Sydost som en
förtroendegivande aktör som står upp för
fakta. Det är en styrka som vi ska vara
rädda om och som vi ska slå vakt om.
Vi verkar i ett medielandskap som
ser annorlunda ut än för 10 år sedan.
”Gammelmedia”, TV, radio och
tidningar har förändrats mycket på
grund av sociala mediers genomslag.
För LRF som intresseorganisation är det
viktigt att vi finns med på alla arenor
där våra målgrupper finns. Politiker
och beslutsfattare, medlemmar och
konsumenter når vi via så väl traditionell
media som Facebook och Twitter. LRF
Ungdomen ansvarar för att etablera LRF

Ett välbesökt
politikermöte på
tema skog och
vilt, med fokus
på ägande- och
brukande gav
upphov till
mycket frågor
och diskussion.
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Sydost på Instagram. Under 2017 fick vi
debattartiklar publicerade om bredband
och vildsvin. Under hösten nådde vi
1500 följare på LRF Sydost. Vår slutna
grupp ”Medlemssnack i Sydost” har 148
medlemmar.
Under september ”attackerades”
ett inlägg vi gjort på LRF Sydosts
Facebooks-sida om mjölk av djurrättsaktiviteter och vi hade intensiva dagar
där vi dolde inlägg med svordomar och
grova påhopp och besvarade de sakliga
inläggen. Ett stort arbete gjordes av
många förtroendevalda som tog debatten
på ett lysande sätt. Detta inlägg blev
också det som fick störst spridning under
året: inlägget delades 708 gånger och
nådde 98 444 personer. Vårt Twitterkonto
@LRFSydost har ungefär 600 följare.

Många och stolta LRF-medlemmar
Som företagsmedlem är det tydligt för mig vad LRF gör, tycker och
erbjuder. Jag förstår nyttan med hela LRF och att det är lätt att
förstå hur jag som medlem kan påverka min organisation. Det förs en
idédiskussion mellan LRFs förtroendevalda och medlemmar i sociala
medier.

SkogsElmia
Vi hjälpte till att bemanna LRF Konsults
monter på SkogsElmia. Det var blött och
regnigt, men vi hade många värdefulla
möten med medlemmar.

Så blir vi fler
Under året har LRF Sydosts medlemstal
minskat med 204 medlemmar, till
15 850 men vi ser att minskningen
har planat ut. Vi har jobbat mer aktivt
med medlemsrekrytering under
året. Alla huvudmedlemmar som
ska betala sin medlemsavgift för
tredje gången har blivit uppringda av
någon i regionstyrelsen eller LRFs
medlemsservice. Lokalavdelningarna har
uppmuntrats att ringa nya medlemmar
och får 100 kr för varje person som de
redovisar att de pratat med. Under året
har 31 nya medlemmar blivit uppringda
av sin avdelning. Stefan Bengtsson,
Forsdala, Alvesta och Sven Sturesson
Nedre Hyltan, Oskarshamn har också
anlitats för medlemsvärvning via telefon.

Medlemskvällar med
Samköp
Under 2017 har det genomförts fem
välbesökta medlemskvällar i samarbete
med LRF Samköp. Vid dessa tillfällen
får LRFs medlemmar extra rabatt
förutom den som redan gäller på det
aktuella företaget. LRF Sydost finns
alltid på plats med någon förtroendevald
och personal för att möta och diskutera
med besökarna. Kvällarna genomfördes
på Ahlsell, Granngården, IKEA och
K-Rauta.

Kommunikation med
medlemmar
I november fick alla huvudmedlemmar
ett pappersutskick från LRF Sydost
med information om det gångna året
och vad vi kommer att jobba med under
2018 för att visa på nyttan av att vara
medlem i LRF. Eftersom vi bara har
bara e-postadresser till ca 6 000 av våra
medlemmar så var detta var ett sätt
att nå alla. Det digitala nyhetsbrevet
Sydostextra skickades ut sju gånger
under 2017 och alla förtroendevalda fick
även ett digitalt nyhetsbrev fem gånger
under året med nyheter och information.

Det finns pengar att tjäna på att vara medlem i LRF och medlemskvällar på bland annat IKEA
och Granngården lockar många medlemmar. Läs mer om rabatterna på www.lrf.se

12

Minns du förra årets
stämma?
Motioner och skrivelser
År 2017 inkom 20 motioner till
regionstämman. Ytterligare sju
kom in efter sista datum och blev
i och med det till skrivelser. Fem
motioner skickades vidare till
riksförbundsstämman:
- Myndigheternas behandling av
djurnäringen
- Avgifter inom vattenskyddsområde
- Mjölk till alla barn i förskolan
- Ersättning vid intrång
- Stärkt skydd av jordbruksmarken
Silvernålar delades ut till:
Eleonor Nilsson, Södra Vi- Djursdala.
Gunilla Karlsson, Kalmarbygden.
Börje Olofsson, Virestad
Sven Andersson, Värends Nöbbele
Per Brunberg, Listerbyorten
Årets lokalavdelning:
Urshult LRF
Årets kommungrupp:
Sölvesborg
Hedersomnämnande:
Till Johan Åhlund, Vickleby, för de
insatser han gjort under 2016 i frågan
gällande vattenbristen på Öland.

Förvaltningsberättelse
Regionförbundsstyrelsenwww

Styrelsen har från regionstämman den 28 mars 2017 haft
följande ledamöter:
- Lars-Ove Johansson, Berga, Ljungby, ordförande
- Håkan Lundgren, Gamleby, Västervik, vice ordförande
- Fredrik Persson, Fridlevstad, Karlskrona
- Theresia Wallden, Göteryd-Hallaryd, Älmhult
- Per Pettersson, Norra Öland, Borgholm
- Sofia Hidling, Torhamn, Karlskrona
- Per- Göran Sigfridsson, Förlösa, Kalmar
- Christian Horn, Växjöorten, Växjö, LRF Ungdomen
- Therese Stjärnkrans, Västra Torsås, Alvesta, LRF
Ungdomen, suppleant
Arbetsutskott
- Ordförande Lars-Ove Johansson
- Vice ordförande Håkan Lundgren
- Sekreterare i styrelsen. Carin Svensson
- Ekonomisk ansvarig för LRF Sydost Malin Engdahl

Styrelsens utskott
Företagande
Livsmedelsstrategier, landsbygdspolitik, företagande,
produktionsfrågor, djurskydd, miljö och energi.
- Per-Göran Sigfridsson, ordförande
- Per Petterson
- Håkan Lundgren
- Therese Stjärnkrans
- Tjänsteman: Ann-Cathrine Carlsson
- LRF Ungdomen: Malin Gustavsson och Martin Hult
fram till LRF U:s stämma och Elin Jonasson efter LRF
U:s stämma.
Äganderätt
Intrång, vatten, infrastruktur
- Håkan Lundgren, ordförande
- Fredrik Persson
- Theresia Wallden
- LRF Ungdomen: Håkan Pettersson
- Tjänsteman: Carin Svensson
Skog och vilt
- Christian Horn, ordförande
- Theresia Walden
- Lars-Ove Johansson
- LRF Ungdomen: Filip Axelsson fram till LRF U:s
stämma och Sofie Karlsson efter LRF U:s stämma
- Tjänsteman: Helene Lantz
Organisation och medlem
Lokalavdelningar, medlemsvård, medlemsutveckling,
Bonde i Skolan, kommungrupper
- Sofia Hidling, ordförande
- Christian Horn
- LRF Ungdomen: Ellen Olovsson fram till LRF U:s
stämma och Erica Axelsson efter LRF U:s stämma
- Tjänsteman: Eva Söder/Carin Svensson
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Förvaltningsberättelse
Resultaträkning och balansräkning

Regionstyrelsen för LRF Sydost anmäler för
verksamhetsåret 1 januari 2017- 31 december 2017
följande:

Resultat- och balansräkning

Förvaltningsberättelse

I Lantbrukarnas Riksförbund i Sydost ideell förening
bedrivs stadgebunden verksamhet där beslut om ekonomin
tas på regionförbundsstämman. I Lantbrukarnas Ekonomi
AB (LEAB) bedrivs all serviceverksamhet och beslut
fattas av bolagets ledning och i sista hand bolagstämman.
LRFs regionkontor bedriver både stadgebunden
verksamhet och serviceverksamhet.

Resultaträkning

Balansräkning
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De olika delarna är åtskilda legalt men inte verksamhetsmässigt. Kostnader fördelas mellan stadgebunden
verksamhet och serviceverksamhet med hjälp av
schabloner. Del av inbetalda medlemsavgifter tillförs
så att kostnaderna i den ideella föreningen täcks och
föreningen redovisar därmed nollresultat.
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