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Bondeledaren har förordet
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Ett sammandrag ur LRF Värmlands verksamhet 2016 -

Medlemsavgifter från direktmedlemmarna till LRF
inom LRF Värmlands område

Ca 8 miljoner kronor (exkl moms)

Medlemsantal

5 527 (-226 personer)

Ansluten åker

56 067 ha (-1 919 ha) av totalt
potentialen 107 421 ha åkermark ägd av
fysisk person i Värmland

Ansluten skog

196 538 hektar (-5 950 ha) av
potentialen 689 387 hektar privat
enskild skogsmark i Värmland

Medlemsförmåner (4 % av medlemmarna i landet)

21,5 miljoner

Utbetalt på baslivförsäkringen

1,5 miljoner kronor

Baslivförsäkringens marknadsvärde

Ca 1,7 miljoner kronor

Löpande medlemsservice, samtalsstöd

Ca 20 ärenden per dag,
ca 3 800 totalt under 2016

Förtroendevaldadagar och kvällar (styrelsen)

235 dagar och 112 kvällar

Land och Land Lantbruks prenumerationsvärde

Ca 7,8 miljoner kronor (exkl. moms)

Arrenderådgivning fri, 30 minuter för ca
300 medlemmar a´ 1000 kronor/h

150 000 kronor/år

Medverkan i lokal/regional media

352 unika inslag, Retrievermätning
(446 år 2015)

Samlade framgångar 2016 för hela LRF:

https://www.lrf.se/om-lrf/vad-vill-vivad- gor-vi/framgangar-2016/

I länken kan du läsa om framgångar för det gröna
näringslivet under 2016. Positiva resultat som vi
nått tillsammans via arbete lokalt, regionalt,
nationellt och i Bryssel. Vissa är förbättringar som
du kanske ser i din vardag, på gården. Andra är
uteblivna försämringar, som inte märks men
som ändå haft betydelse under 2016.
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Årsstämma
LRF Värmlands regionstämma 2016 hölls i Forshaga folkets hus den 23 mars med 85 av 105
fullmäktige närvarande samt ett 30-tal gäster.
Motioner
18 motioner hade inkommit från lokalavdelningarna. 5 av dem gick vidare som 5 motioner till
riksförbundsstämman på Sånga-Säby 28-29 maj och dess resultat följer här:
Strandskydd. Värmland 1. Riksförbundsstämman beslutade att bifalla motionen och uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att fortsatt arbeta för en ny strandskydds-lagstiftning som gör det lättare
att utveckla boende och verksamheter i strandnära lägen på landsbygden. Senaste
statusuppdatering: Vi lyfter frågan i många olika sammanhang.
Fuska inte med intrångsersättningen. Värmland 2. Riksförbundsstyrelsen beslutade att bifalla
motionen och uppdra åt riksförbunds-styrelsen att fortsatt arbeta för att tydliggöra
ersättningsrätten vid rådighetsinskränkningar samt uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt
arbeta för att skogen ses som en resurs för en hållbar samhällsutveckling i hela landet. Senaste
statusuppdatering: Fortsatt arbete pågår bland annat avseende artskyddsförordningen, genom
principmål samt påverkansarbete för ändrat regelverk. Fortsatt arbete pågår bland annat
avseende miljömålsberedningens slutbetänkande och inom arbetet med ett nationellt
skogsprogram.
Arbetskraftskostnad. Värmland 3. Riksförbundsstämman beslutade att med bifall till
intentionerna i motionen från LRF Värmland uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt
arbeta för en sänkning av de sociala avgifterna. Senaste statusuppdatering: LRFs förslag i
åtgärdsprogrammet Mjölk, att sänka arbetsgivaravgiften för den första anställde ingår i
budgetpropositionen för 2017. Det innebär att enmansföretag som anställer en person ska
under längst tolv kalendermånader i följd endast betalar ålderspensionsavgift (10,21 %)
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istället för full arbetsgivaravgift (31,42 %). Nedsättningen är tillfällig och gäller till utgången
av 2021 på lön som inte överstiger 25 000 kronor per månad.
LRF:s arbete i vargfrågan. Värmland 4. Riksförbundsstämman beslutade att med bifall till
motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt arbeta för förbättrade
analyser av hur rovdjursförekomst påverkar landsbygdens folk och näringar samt att motionen
i övrigt anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört. Senaste statusuppdatering:
Möte med Naturvårdsverket och Svenska Jägare-förbundet om finansiering av studie om
socio-ekonomiska effekter av rovdjur hålls i oktober. Möte med Näringsdepartementet om
överföring av kostnader från LBP till viltskadeanslaget genomfört av LRF Mälardalen. Möte
med Naturvårdsverket om hur ändrade statsstödsregler minskar ersättningar för stora rovdjur
hålls i oktober på Naturvårdsverket.
Klövviltets ekonomiska effekter. Värmland 5. Riksförbundsstämman beslutade att med bifall
till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att omfattning av och
kostnader för viltskador i jord- och skogsbruk beräknas samt att de ekonomiska effekterna av
skadorna analyseras och kommuniceras. Senaste statusuppdatering: Arbetet påbörjat för att få
fram kunskapssamman-ställningar eller forskning i frågan. Uppgiften ingår som en del av
Naturvårdsverkets strategi för vilt-förvaltning. Det kan medföra att arbetet drar ut på tiden.

Ordförande Patrik Ohlsson höll parentation över Torsten Svensson och Börje Lagerqvist.
Under den tysta stunden mindes stämman även de som tjänat de gröna näringarna och som
lämnat jordelivet sedan förra stämman.
Följande utmärkelser utdelades:
Årets lokalavdelning: Vike
Motivering:
LRF är landsbygdens största folkrörelse. I en folkrörelse är det lokala engagemanget
fundamentet och ryggraden. I årets lokalavdelning, Vike, finns just det engagemang som
speglar folkrörelsen LRF. Här finns framåtanda, nytänk, företagsamhet och långsiktighet.
Avdelningen har en roll som nav i bygden och en aktiv plats i vår kanske mest aktiva
kommungrupp, Kristinehamn.
Vike är vår minsta lokalavdelning, men också en av de som under denna turbulenta tid i
organisationen med minskande medlemstal har klarat sig bäst för att de visar att LRF är
viktigt för medlemmarna.
Med engagemang i LRFs alla frågor om liv och företagande på landsbygden och det gröna
näringslivet och närhet till medlemmarna är Vike ett självklart val som årets lokalavdelning i
Värmland 2016.
Kajsa Edbom lokalavdelningsordförande tackade för priset:
• Mycket vi–känsla i byn.
• Vi gör mycket saker.
• Vi är en del av bondemarknaden med 4000 besökare.
Silvernålar tilldelades:
Nils-Erik Nilsson, Värmlands Nysäter
Motivering:
Har med sitt sinnelag och goda humör alltid bidragit till god stämning i de sammanhang han
verkat. Glimten i ögat och ett hyss ibland har livat upp åtskilliga församlingar.
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Stort kunnande, engagemang, lyhördhet och allvar har präglat Nils-Eriks insatser parallellt
med humorn. Detta tillsammans med ett framgångsrikt och väl skött företagande har gett stor
respekt i lantbruket i Värmland. Ett uttryck för detta var när Nils-Erik tillsammans med sonen
Anders tilldelades utmärkelsen Årets Nötköttsproducent i Värmland 2008. Snabbt marscherat
från att ha börjat med nötköttsproduktion bara 8 år tidigare. Fin utsädesodling har också
varit ett gott exempel på vad som går att åstadkomma i det värmländska lantbruket.
Nils-Erik åtnjuter kollegornas förtroende. Han har varit en viktig del av LRF Värmlands
bondeomsorg. Han har suttit i avdelningsstyrelsen lång tid både före och efter
sammanslagningen till Säffle Norra 1990. I två perioder har Nils-Erik suttit i regionens
valberedning. Med stor tacksamhet inför dina insatser i och för värmländskt lantbruk och
lantbrukarna är vi glada att fästa LRFs silvernål för oegennyttigt och engagerat arbete för
bondenyttan på din kavaj.
Nils-Erik Nilsson tackade för Silvernålen:
• Mycket vackra ord.
• Ett rent nöje att jobba i organisationen.
• Träffat trevliga människor.
• Tack!
Karl-Axel Ström, Borgvik
Motivering:
Är en sann folkrörelseperson. Han har genom sitt sätt att bjuda med och engagera andra
varit en dörröppnare för många andras engagemang och föreningsarbete. Utan Kalle så hade
flera av oss i regionstyrelsen inte haft det engagemang i LRF och bonderörelsen vi har. Tidigt
engagerad i LRFs ungdomskontakt och LRF Ungdomen och sedan många år ledamot av
regionstyrelsen men också med engagemang i många andra av lantbruket och landsbygdens
organisationer som Studieförbundet Vuxenskolan, fiberförening och friskola hemma i
Borgvik. Kalle är en riktig kamrat. En att luta sig emot. Medryckande. Positiv. Trägen och
uthållig. Lösnings- och möjlighetsinriktad. Orädd. Öppen. Ser det bästa hos andra och har ett
oerhört stort kontaktnät. Han är lite som Robert Lind i Kramfors. Man tror på honom och han
har alltid funnits. Så är det i alla fall för mig. Men man får ingen tvålkopp…
Karl-Axel Ström tackade för Silvernålen:
• Blir knäsvag.
• Det började i Gillberga.
• Var rädd om folkrörelsen LRF!
• Var rädd om det ideella arbetet!
• Tusen tack!
Sedan sjöng stämman ”Ja må han leva” för födelsedagsbarnet Ström.
Silvernålar tilldelades även Britt-Marie Nordquist, Ekshärad, Anders Wiklert,
Kristinehamn och Ronny Yngvesson, Arvika, men de hade inte möjlighet att närvara och
fick därför motta nålen vid senare tillfälle.
Stiftelsen Ingrid och Gustaf Linders minnesfond stipendium tilldelades:
Olof och Ann-Louise Berggren, Norra Vikens stuteri, Molkom
Motivering:
Norra Vikens stuteri drivs av Olof och Ann-Louise Berggren sedan snart tjugo år tillbaka och
har mer än femtio års historia som travstuteri i familjens ägo. Paret har ett starkt engagemang
i sporten och har genom åren utvecklat sitt företag på ett föredömligt sätt. Trots att branschen
genomlidit några kriser under de senaste åren har Norra Viken stått pall och inte tappat
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gnistan. Det har producerats en lång rad framgångsrika uppfödningar på stuteriet, den senaste
stjärnan heter Hollywood Maker och har en segerprocent på närmare 60 vilket är helt
fantastiskt.
Petra Edqvist, Sunnemo
Motivering:
Petra är kusk, uppfödare och tränare samt en mycket engagerad mamma till två döttrar i
sporten. Petra är känd som en otrolig kusktalang med känsla för körning och en fantastiskt
god kommunikation med sina hästar. Hon har vunnit Dam-SM flera gånger och kör
fortfarande lopp trots sin svåra sjukdom. Petra har en utpräglad vinnarskalle, en stark vilja och
ett driv som är få förunnat.
Petra har kontinuerligt ett antal framgångsrika hästar i träning, de flesta egna uppfödningar.
En av dem är kallblodsstoet Myran som sprungit in närmare 600 000:-.
Pristagarna tilldelades tenntallrik, diplom, blommor och aktier till ett värde av 15 000:- per
pristagare.
Pristagarna tackade och Olof Berggren framförde att det är roligt med uppskattning.
Stämmoanförande hölls av Karin Perers, ordförande i Mellanskog. Hon pratade bland om:
• Skogen kan ge 100 000 nya arbetstillfällen om vi ska tro regeringen.
• Hela landet ska leva.
• Hur skulle framtiden se ut utan de nordliga skogarna?
• Vi har en unik möjlighet att producera.
• 70% av Värmland är skog.
• Viktigt att vi i familjeskogsbruket sänder signalerna om mångbruket i våra skogar.
• Nu kommer en ny tid.
• Timret – förnyelse av träbyggnation.
1/5 av virket exporteras till Nordafrika.
• Det är en politisk fråga om att bygga i trä.
• Finns det hopp för massaveden? Jo – den långsiktiga trenden är att vi får det bättre med
ökat behov av hygienprodukter, dissolvingmassa och mediciner.
• Köp viskos!
• Implantat av det biologiska materialet träd.
• Från forskning till produkter till marknadsföring av dem.
• Värtanverket – familjeskogsbruket värmer Stockholm.
• Skogens natur- och kulturvärden.
• Skogen ett reglage i klimatarbetet.
• Skogens sociala värden.
• Allemansrätten – vi måste guida våra nya medborgare i skogen.
• Den som känner sina marker brukar med omsorg.
• Leva och bo i samklang med naturen.
• Skogsvårdslagens två ben, produktion och naturvård.
• Frihet under ansvar för skogsägarna.
• Respekt för äganderätten.
• Skogen – det nya samhället.
• Mellanskog har 4500 medlemmar i Värmland.
• När det bränner till riktigt är det LRF och Mellanskog som tar ansvaret, som vid den stora
branden i Västmanland.
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• Skogen en enastående framtidsbransch.
Patrik Ohlsson tackade Karin Perers med orden ”Du sa något av det vackraste jag hört” och
överlämnar boken ”Sinnenas landskap”.

Regionstyrelsen
Styrelsen för LRF Värmland har under året sammanträtt åtta gånger och har sedan stämman
utgjorts av:
Patrik Ohlsson, Kil, ordförande
Johan Rydberg, Väse, vice ordförande
Kristina Ahlstedt Karlsson, Kil
Ola Axelsson, Värmlands-Nysäter
Erik Forsberg, Kil
Lars Johan Lander, Väse
Catarina Nilsson, Säffle
Styrelsens protokoll finns på vår hemsida http://www.lrf.se/varmland
Revisorer
Ordinarie revisorer har varit Torbjörn Andersson, Årjäng och Christina Bondesson, Vålberg.
Revisorssuppleanter har varit Henrik Lander, Molkom och Marie Larsson, Ölme.

Fortsatt hög lokal aktivitetsnivå
Under 2016 kan vi räkna in 56 avdelningsaktiviteter, d v s nästan 2 aktiviteter i snitt per
lokalavdelning utöver årsmötet, som LRF främst stött med kallelsehjälp, jämfört med 57
aktiviteter 2015.
I kommungruppen finns en stor källa till medlemsnytta i framtiden. Lokal påverkan för den
gröna näringens förutsättningar, oavsett tillsynsavgifter, biobränslen i kommunens pannor,
vattenskyddsområden, vattendirektivet eller logisk mat i skolan, är centrala uppgifter för LRF.
I frågor om fördjupade översiktsplaner, fiberförutsättningar, kommunal miljötillsyn, att
kommunens resurser ska nå utanför 50-skyltarna och i många ämnen har 15 kommungrupper
varit sina respektive medlemmars röst i kommunhusen.
Målsättningen ska vara att alla livsmedel respektive kommun upphandlar ska vara
producerade i enlighet med svensk djurskydds- och miljölagstiftning. Melleruds
kommungrupp tog under 2006 ett initiativ som kom att bli rikskänt som ett gott föredöme som
många tog efter. Initiativet ledde till att kommunfullmäktige fattat beslut om en
livsmedelspolicy i enlighet med medborgarförslagets intentioner om att maten i svenska
offentliga storkök ska vara producerade i enlighet med svensk miljö- och
djurskyddslagstiftning. Vid utgången av 2016 har 5 kommuner i Värmland en logisk
livsmedelspolicy. Upphandlingsutredningen slog också under året fast att svenska
myndigheter kan ställa högre krav på miljö- och djurskydd, något som gynnar svenska
producenter. Ett nytt EU-direktiv kopplat till offentlig upphandling bekräftar även denna
utveckling.
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LRF Värmlands verksamhet tar fasta på det läge där våra medlemmar finns i dag. Vi arbetar
med målsättningen att uppmuntra och skapa goda möjligheter att i Värmland utveckla
livskraftiga och lönsamma företag med bas i jord, skog och vatten. Det handlar om såväl
traditionell produktion som nyföretagande. Det är medlemmen/företagaren som är vår
utgångspunkt och det är resultatet av de många beslut våra medlemmar och deras familjer
fortlöpande fattar som kommer att forma framtiden för vår näring.

Medarbetare
Sedan 2008 är personalen gemensam för LRF i Västra Sverige; Värmland och Västra
Götaland enligt en överenskommelse mellan regionstyrelserna. Personalen har de senaste åren
i linje med nödvändiga besparingar i LRF minskats och består nu av:
Yvonne Andersén, kommunikatör, hemsidor, jobbar också 40 % åt LRF Samköp med
medlemsaktiviteter
Mats Bergling, företagsutvecklare, förtroendevaldautveckling, Grön integration, Landet runt
Erik Evestam, äganderättsexpert, (finansierad av riksförbundet)
Sigrid ”Sissi” Fredberger, verksamhetsutvecklare, vattenfrågor, ekonomi och LRF
Ungdomen
Anna-Lena Holm, samordnare, support till de två LRF-regionstyrelserna och
lokalavdelningarna, regionstyrelsernas sekreterare, nyhetsbrev
Clara Hyltbäck, kommunikatör, Gröna sidorna, Ekocentrum
Christer Jansson, verksamhetsutvecklare, vattenfrågor
Birgit Jönsson, verksamhetsutvecklare, äganderätt, elledningsfrågor, nationella och regionala
villkor för företagandet, gåsreduceringsprojekt
Anette Karlsson, samtal med medlemmar
Janne Landström, stf regionchef, jordbrukspolitik landsbygdsprogrammet, nationella och
regionala villkor för företagandet och företagsutveckling, förtroendevaldas utbildning
Robert Larsson, regionchef, samordning, personal, ekonomi
Jenny Nilsson, verksamhetsutvecklare, infrastruktur, politiska spelregler
Petra Wirtberg, företagsutvecklare, Kommungruppslyftet

Företagarutveckling
För LRF Värmland är det avgörande att den enskilde medlemmen upplever att LRF:s
serviceutbud är personligt anpassat och stödjer dennes lönsamhet och utveckling.
Vi hoppas och tror att LRF Värmland upplevs av många fler som en organisation som vill
lyssna och vara en bra samtalspartner för dina tankar om din och ditt lantbruksföretags
utveckling.
LRF Värmland har under året medverkat i att ta fram en Livsmedelsstrategi för Värmland. I
arbetet har representanter från LRF, HS, Nifa och Länsstyrelsen deltagit och arbetet som letts
av personer från Karlstads Innovation park.
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Jordbrukspolitik
Under 2016 har regionförbundets arbete med jordbrukspolitik helt varit koncentrerat kring att
påverka tillämpningen av regelverket för den programperiod vi befinner oss i. Vi har inte
lyckats uppnå några genomgripande generella förändringar men väl förbättringar rörande
såväl regeltolkningar som utbetalningar etc i enskilda ärenden. Eftersom situationen i en
övergripande mening fortfarande är totalt oacceptabel kvarstår frågans prioritet.

Äganderätt och näringspolitik
Under året har diverse remisser besvarats utifrån LRF Värmlands perspektiv, bland annat
Länsstyrelsens regionala åtgärdsprogram för Miljökvalitetsmålen i Värmland.
LRF Värmland har under året också deltagit i länsvisa grupper som till exempel viltolycksråd
(Polisen m fl), bärighetsgrupp (Trafikverket) och infrastrukturråd (Handelskammaren).
Tillsammans med de regionala organisationerna för Företagarna och Svenskt Näringsliv
genomförde vi kampanjen Gilla Företagsamhet under våren 2016. Kampanjen bestod dels i
torgaktiviteter, dels i möten med politiker och företagare i några av länets kommuner. Det var
också en bred satsning i sociala medier. Samarbetet med organisationerna har fortsatt under
året i frågor som berör oss alla, som t ex offentlig upphandling.
Strandskydd
Vintern 2014 fattade Länsstyrelserna beslut om de utvidgade strandskyddet. LRF hade då
både regionalt och lokalt yttrat sig och protesterat mot det enligt vårt tycke bristfälliga arbete
som myndigheten gjort.
Många har överklagat besluten och i flera kommuner fick Länsstyrelsen göra om jobbet på
grund av formella brister. Därför har det ännu inte avgjorts slutligt hur strandskyddslinjerna
ska se ut. Samtidigt har vi stöttat de markägare som vill utveckla verksamhet inom
strandskyddsområdet då vi ser att det skiljer i tillämpningen mellan kommuner och län. Här
kommer vi fortsätta att bevaka och driva på så att landsbygdens näringar inte hindras.
Skogliga frågor
Den svenska skogsbruksmodellen ifrågasätts av alltfler oss motstående intressen. Att försvara
den svenska modellen med frihet under ansvar har frågan därför varit ett givet samtalsämne i
princip alla våra samtal med politiker och myndigheter samt varit ett ofta återkommande
ämne i vår externa kommunikation på bl.a. Facebook.
Arbetet för att säkerställa att jord- och skogsbrukets intressen beaktas i ärenden och beslut
som rör viltets påverkan på jord- och skogsbruket har fortgått under året. Detta tar sig bl.a.
uttryck genom att LRF medverkar med representanter i länets viltförvaltningsdelegation och
med att nominera och utbilda ledamöter i länets älgförvaltningsgrupper.
Den äganderättsliga kampen om skogen har blivit tydligare under 2016. Tolkningen av
Artskyddsförordningen är föremål för tre principmål som LRF driver där avverkning stoppas
på mycket tveksamma grunder. LRFs princip är att när markanvändningen inskränks utöver
det som Skogsvårdslagen säger, så ska ersättning utgå till markägaren. Under 2017 kommer
vi se resultatet av dessa rättsfall.
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LRF granskar också skyddsformerna Natura 2000 och naturreservat där vi ser att det finns
stora brister i hur de kommuniceras och sköts. Planerna för skötseln är bristfälliga och det
saknas resurser att genomföra de åtgärder som är beskrivna. Detta urholkar myndigheternas
trovärdighet– oavsett om man har markägarperspektivet eller naturvårdsperspektivet. Det är
viktigt att det staten åtar sig, det måste staten sköta.
LRF har i möten med Länsstyrelsen påpekat dessa brister och har i stort fått medhåll: Tiden
och resurserna räcker inte till för att uppfylla sina åtaganden.
Vi följer också arbetet med översynen av Skogsvårdslagen där bland annat talerätten i
skogliga åtgärder är en central del. För LRF är det orimligt att den ideella miljörörelsen får
möjlighet att överklaga exempelvis avverkningsanmälningar. Det skulle leda till stor
rättsosäkerhet för skogsägarna.
Regionförbundet har redan i årets verksamhetsplan uttryckt att vi Sverige måste genomföra en
genomgripande reform av naturvårdsarbetet i skogen innebärande att all avsättning av mark
för naturvårdsändamål ska bygga på verklig frivillighet.
Bredband
LRF Västra Sverige tog initiativ till ett markavtal för bredbandsförläggning. Bakgrunden var
att flera av de avtal som florerade på marknaden inte höll måttet ur ett markägarperspektiv.
Tillsammans med LRF Konsults intrångsgrupp och Coompanion utarbetades en mall som nu
de två sistnämnda står bakom. Detta återfinns på bredbandsforums hemsida
http://www.bredbandivarldsklass.se/Byanatsforum/Informationsmaterial/
Detta har haft en positiv inverkan på bredbandsmarknaden och vi kommer fortsätta stötta
grupper av medlemmar och förmedla informationen om detta avtal.
Småskalig vattenkraft
Situationen för den småskaliga vattenkraften och dammarna är fortsatt mycket allvarlig.
Enskilda människor som fastnar i tillsynsnätet riskerar höga kostnader för tillstånd och
eventuella miljöåtgärder. LRF har under året skrivit debattartiklar och fört samtal med
riksdagsledamöter.
Under våren biföll riksdagen ett flertal motioner (varav flera från Västsverige). Riksdagen
begärde att regeringen skulle återkomma med ett enklare regelverk kring prövningen och
samma beställning kom senare på sommaren från den blocköverskridande
Energikommissionen. Västsvenska riksdagsledamöter har också haft flera
interpellationsdebatter i ämnet med miljöministern.
En proposition skulle ha kommit i september men är utlovad till ”före sommaren” 2017. Intill
dess fortsätter dessvärre Länsstyrelsernas tillsynskampanjer.
Generella biotopskyddet
Miljöbalken ändrades 2014 och skapade utrymme för dispens från de generella
biotopskyddsbestämmelserna om det underlättar fortsatt jordbruksdrift. Dispensen medger att
man till exempel kan lägga igen ett dike eller ta bort en stenmur som medför sämre
arrondering. Under 2015 började ärenden in för dispensansökan komma in och vi har i några
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fall stöttat medlemmarna med underlag mm. Ett ärende avslogs i Värmland och överklagades
2016 hela vägen till Mark- och Miljödomstolen med LRFs hjälp, och utfallet i domstolen blev
till medlemmens fördel. Domen är prejudicerande och går att hänvisa till i liknande ärenden.

Viltförvaltning
Engagemanget i viltfrågor av markägare som inte jagar är en av de frågor som behöver
utvecklas för att vi ska nå i mål i viltfrågan. Under året har därför lokalavdelningarna
erbjudits att anlägga demonstrationshägn ett mindre demonstrationshägn inom sin avdelning.
Genom stöttning till medlemmarna i form av kunskap om till exempel rättigheter i
viltförvaltningen och tillhandahållande av verktyg som exempelvis avtal för upplåtelse av jakt
medverkar regionförbundet till att öka markägarnas möjlighet till inflytande i
viltförvaltningen.
Ledningsintrång
Det pågår inga nya stora kraftledningsprojekt i Värmland. Däremot har det sökts förnyad
koncession för några av Ellevios större regionnätsledningar. LRF har påtalat orimligheten
med att fortsätta med stora kala kraftledningsgator. Som väntat har Energimarknadsinspektionen gett tillstånd till oförändrad utformning eftersom ingreppet redan skett.
Karlstads och Grums kommuner har i motsats till länsstyrelsen påtalat behovet av mer
kablifiering för att frigöra mark för verksamheter.
Energimarknadsinspektionen och dess generaldirektör besöktes hösten 2016. Stor förståelse
för våra frågor och en bra dialog om samförläggning och behovet av markförlagda
kraftledningar. EI är styrt av regleringsbrev och regeringens uppdrag så politiken måste
påverkas mot att livscykelanalyser ska redovisas och samhällsnytta ska vara tungt vägande
vid beslut om elledningskoncessioner. I dag finns inga sådan krav. Även med mycket tungt
vägande skäl så sätts ännu markägarna i andra rummet vid koncessionsbeslut.
Samtalen om intrång handlar ofta om markförläggning av elledningar och grävning för
bredband. Förläggningsdjup, dräneringar och avtalen är några av spörsmålen. De stora
nätbolagens förslag till ersättning vållar upprörda känslor. Inte minst med tanke på att det är
en engångsersättning. Allt oftare undras varför upplåtelsen inte sker i arrendeform.
LRF arbetar aktivt för att ledningsnätet skall kablifieras, helst tillsammans med övrig
infrastruktur. Att få säker energiförsörjning eftersträvas av dem som verkar på landsbygden
men att det ska ske genom breddning av ledningsgator och dålig ersättning är inte uppskattat.

Vattenförvaltning
LRF har under året fortsatt påverkansarbetet för att landa vattendirektivets åtgärdsprogram på
ett rimligt sätt. Ett flertal uppvaktningar har gjorts av riksdagspolitiker för att belysa vikten av
ett konkurrensneutrala åtgärder för att nå god vattenkvalitet. I oktober 2016 kom regeringen
slutligen med sitt utlåtande där regeringen i stort delade LRFs kritik på åtgärdsprogrammet.
En av de största näringspolitiska framgångarna för LRF i modern tid. Regeringen beslutade
vilka åtgärder jordbruksverket ska vidta för att nå målen. Jordbrukets åtgärder för att minska
näringsbelastning ske via landsbygdsprogrammet och via rådgivning.
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Bättre konsekvensanalyser krävs
Avvägning mellan olika samhällsintressen bör ske
Vattenmyndigheterna bör använda undantagsmöjligheterna
Värnande om vattenkraftens balans och reglerförmåga
”Av vattenförvaltningsförordningen framgår att VM ska planera arbetet så att det möjliggör
och uppmuntrar alla som berörs av förvaltningen kan delta i arbetet. En inkluderande process
är central”
I december fastställde vattenmyndigheterna åtgärdsprogrammet med en rad nya uppdrag till
olika myndigheter för att nå målen om god status av våra vatten. LRFs engagemang har för
stunden inneburit en minskad regelbörda och minskade kostnader (i ursprungsförslaget var
kostnaden 2 miljarder/år för lantbrukssektorn). Ska frivilligheten i åtgärdsarbetet värnas så är
det nu upp till bevis.
Arbetet med inrättande av nya vattenskyddsområden tog fart igen under 2016. LRF regionen
bistår här med hjälp till medlemmar som blir berörda av nya skyddsföreskrifter som i en del
fall kan vara mycket långtgående. LRF är med och stöttar principmålsärenden för att klargöra
ersättningsfrågan till enskilda markägare som för inskränkningar i pågående markanvändning.

Framgångsrika förtroendevalda Värmland
Året inleddes med ett fortsatt aktivt stöd till lokalt och kommunalt förtroendevalda. Det
regionala erbjudandet till kommungruppsordförande och kommungrupp med stöd till att
processa fram riktning och ambitionsnivå kvarstod i syfte att våra förtroendevalda ska
uppleva sig ha ett tydligt uppdrag och vara trygg i sitt ledarskap. I början av februari startade
det landsomfattande treåriga kommungruppslyftet Tillsammans vilket sedan har präglat året.
Vi hade en gemensam upptakt i april där Värmlands kommungrupper arbetade fram
gemensamma och individuella strategier för sitt framtida påverkansarbete.

Mjölkjour
Under våren startade LRF en nationell Mjölkjour som erbjöd pressade mjölkföretagare
samtalsstöd och ekonomiskt stöd till rådgivning. Våra regionala personalkompetenser lånades
ut till detta uppdrag och ett antal företagare i regionen nyttjade Mjölkjourens stöd.
Mjölkjouren avslutades i december.

Integration
2016 var ett speciellt år då LRF som en del av civilsamhället ombads att skapa en verksamhet
som inte fanns för att ta emot den migrationsvåg som då skakade samhället. Verksamheten
har främst gått ut på att i kommuner föra samman arbetsförmedlare och kommunala
tjänstemän med företagare i det gröna näringslivet. Syftet har varit att sammanföra de
nyanlända som kan och vill arbeta i våra företag med de företagare som ser möjligheter i att ta
emot praktikanter och anställa. Den första kommunen integrationsprojektet verkade i var
värmländska Hagfors, som blev en förebild för hela arbetet.
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Valberedare i fokus
LRF Värmland har under året deltagit i ett pilotprojekt benämnt Valberedningscoacher i vilket
hittills sju lokalavdelningars valberedningar givits särskilt stöd i sitt arbete.

LRF Ungdomen Värmland
Styrelsen
Styrelsen har bestått av:
Erik Gustavsson, ordförande
Markus Larsson, vice ordförande
Lisa Värnefors Borell, sekreterare
Gustav Pettersson
Gustav Ingemarsson
Sandra Johansson
Ronja Karlsson
Styrelsen har haft tio sammanträden och tre telefonmöten under året.
Styrelsen startade upp året med en kickoff på Dömle herrgård. Nya målsättningar togs fram
och det gjordes en planering för verksamhetsåret. Ett mål var att bibehålla medlemsantalet,
vilket vi tyvärr inte uppnådde. Den 30/9 2015 var det 700 medlemmar och 30/9 2016 var det
644 medlemmar. Under verksamhetsåret har alltså 56 medlemmar valt att avsluta sitt
medlemskap.
Styrelsen skulle anordna minst en hästrelaterad aktivitet. Vi hade i början av året en häst- och
maskinkväll tillsammans med Lantmännen där det kom ca 35 deltagare! Vi har även bjudit in
medlemmar på en bussresa till Sweden International Horseshow som infinner sig sista helgen
i november. Minst två utbildningstillfällen och minst två studiebesök var ett annat mål.
Styrelsen planerade en utbildning för motorsågskörkort men den fick tyvärr ställas in på
grund av för få anmälningar. Vi har haft ett studiebesök på Gällseruds gård, utanför Molkom,
som avslutades med grillning, vilket var väldigt uppskattat. Ett mål för alla aktiviteter som
styrelsen anordnade var att snittantalet skulle vara 20 deltagare, vilket vi har uppnått.
LRF Ungdomen Värmland skulle synas i media minst tre gånger. Styrelsen har synts och
hörts i media ett flertal gånger. Vi blev intervjuade av två olika tidningar inför riksstämman,
och inför Plöj-SM blev vi intervjuade två gånger. SVT Värmland var även på plats under
Plöj-SM och gjorde ett reportage.
Styrelsen hade som mål att ha en politikerträff, vilket tyvärr inte har genomförts.
Styrelsen skulle även deltaga på regionstyrelsens samtliga fysiska möten. Styrelsen har varit
representerad på tre av fyra möten. Delar av styrelsen har deltagit i ett tvärgruppsmöte och på
regionstyrelsens kickoff för att knyta kontakter och för att kunna ha ett bra samarbete.
I början av året fick styrelsen frågan om de ville vara med och arrangera Plöj-SM i samarbete
med JordbrukarUngdomens Förbund (JUF), vilket vi tackade ja till. Vi ansvarade för hela den
lokala delen av arrangemanget så som utställare, sponsorer, logistik, mat, parkering etc. Det
har under året krävt en hel del arbete av hela styrelsen, vilket också gjorde att det blev ett
trevligt resultat.
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Styrelsen har under året även deltagit med monter på:
Vårvisning
Södra Viken-dagen
Vike bondemarknad
Lillerudsdagarna
På Vårvisningen, Södra Viken-dagen och Vike bondemarknad var temat skog. Vi hade då
med en leksaksskogskärra som de mindre kunde leka, öva och tävla på. Det anordnades i
vanlig ordning en VIP-kväll i samband med Vårvisningen där våra medlemmar får en kväll på
ett maskinföretag med lite mer ingående presentationer på årets nyheter. På Lillerudsdagarna
körde vi vår Kul-tur som varje år. Vi kör då en guidad tur med traktor och vagn full av
passagerare, stora som små. Turen går på en grusväg längs med gärden där det växer lite olika
grödor. Under turen så lär vi barn och vuxna om det svenska lantbruket, allt från vad det växer
på fälten till, vad korna äter, vad vi äter och varför man ska välja svenska produkter, till
exempel.
Styrelsen närvarande på Landsbygdsupproret i Karlstad den 25 mars. Styrelsen nominerade i
slutet av våren en elev från Lillerud naturbruksgymnasium till Premieelevstipendiet.
Styrelsen har under året deltagit på arrangemang som har anordnats av LRF på olika nivåer.
Dessa arrangemang ger oss i styrelsen möjlighet att hålla oss uppdaterade inom vårt
verksamhetsområde.
De som delar av styrelsen deltagit på är:
Ordförandekonferens 3-4 december
Regionens ordförandekonferens 12 januari
LRF Ungdomens riksstämma 9-10 mars
Regionstämma 23 mars
Riksförbundsstämma 24-25 maj
De arrangemang som LRF Ungdomen deltagit på och som styrelsen har arrangerat under året
har i stort sett följt planeringen som gjordes under kickoffen i januari.

Medlemsdialogen
En av de viktigaste uppgifterna för den regionala LRF-organisationen är löpande
medlemsservice i form av hantering av de frågor och problemställningar som hamnar på
expeditionens bord. I detta arbete har vi en god hjälp av våra dotterbolag inom juridik,
ekonomi och försäkringsservice.
Expeditionerna i Karlstad, Borås, Skara och Uddevalla får i genomsnitt 80 samtal per dag
vilket innebär att vi hanterar ca 15 000 olika frågeställningar per år. LRF Medlemsservice i
Karlstad får in runt 200 samtal per dag och utöver alla mejl. Runt 40 000 mejl skickade
personalen under 2016. Vad är det ett mått på, mer än aktivitet framför datorn? Jo att LRF är
en organisation av människor som kommunicerar och att e-post är en väldigt bra kanal utöver
det levande mötet, telefon, Facebook, Twitter och annat.
LRF Värmland arrangerar medlemskvällar tillsammans med LRF Samköp. Eventen har varit
uppskattade av medlemmarna. LRF Värmland tillsammans med LRF Samköp har under 2016
genomfört totalt 6 event med 302 medlemmar som besökte de olika eventen under året.
Fördelningen har varit 3 st på våren och 3 st på hösten. LRF Samköps avtal gav de LRF-
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medlemmar i hela Sverige som använde avtalen 550 miljoner i rabatt under 2016. Och inte en
enda krona kommer från LRFs medlemsavgifter. LRF Samköp får inga medlemsavgifter.
Hela LRF Samköps verksamhet och alla våra rabatter finansieras av våra samarbetspartners.
Och vårt överskott går dessutom tillbaka till vår ägare LRF. I varje butik vi ordnar
medlemskvällar hos får personalen lära sig hur viktigt det är att vi serverar och främjar svensk
mat. Anställda hos K-rauta, Beijer, Ahlsell, Granngården och Ikea lär sig mycket om
lantbrukets roll och köpkraft genom våra medlemskvällar. När LRF Samköp förhandlar med
våra leverantörer har vi den samlade styrkan av Sveriges gröna näringsliv i ryggen. Det
gynnar såväl de största jättarna som de minsta enskilda företagen. Och leverantörerna vill
självklart knyta till sig vår starka målgrupp. Alla vinner! När LRF Samköp tillsammans med
sina leverantörer och LRFs lokala organisation bjuder in till medlemskvällar serveras inte vad
som helst. Självklart ska det vara svensk mat från lokala leverantörer. Enligt LRF Samköps
beräkningar landade det 2016 på ca 4000 kg svenskt kött. I sina förhandlingar träffar LRF
Samköp varje år 30 beslutsfattare som får ta emot våra krav på ökad andel svensk mat på flyg,
tåg och hotell. Med vår samlade köpstyrka får vi deras uppmärksamhet. I SJ:s bistro serveras
nu svenska råvaror.
LRF Värmlands gröna sida i Land Lantbruk har under 2016 utkommit med totalt 8 nummer.
Målsättningen är att göra läsvärda artiklar och matnyttiga notiser från hela regionen, lyfta
fram kreativitet och framgångsrika företag men också lyfta frågor som rör äganderätten och
andra för våra medlemmar viktiga frågor. Bland krönikörerna har vi lyckats få med människor
med olika bakgrund som bjudit på sina tankar kring landsbygden och dess verksamheter.
Vi har agerat bollplank åt lokalt förtroendevalda vid framväxandet av ett antal andra
debattartiklar, insändare och öppna brev. Vi har förstås också aktivt deltagit i debatten genom
egna inlägg och repliker i lokala och regionala tidningar och etermedier.
Under året har Torbjörn Axelsson, Säffle, engagerats som internsäljare av medlemskap. Han
jobbar på tips från förtroendevalda och personal med att ringa och få fler företagare i den
gröna näringen att bli medlemmar i LRF. Torbjörn har haft stor framgång i starten och ligger i
Sverigetopp i gruppen av internsäljare.
Alltfler medlemmar använder vår hemsida för att söka information. De regionala sidorna ökar
antalet webbplatsbesökare. Och webbnärvaron ökar även genom våra aktiviteter på LRF
Västra Sveriges Facebooksida som nu har drygt 9000 följare, en femtioprocentig ökning
under året. Vår Facebooksida blev också av ett marknadsanalysföretag utsedd till den sida alla
kategorier i Sverige som hade bäst dialog och närvaro under fjärde kvartalet 2016.
Vi skickar ut nyhetsbrevet med aktuell information om vår verksamhet till 2 024 medlemmar i
Värmland med till oss angiven e-postadress en gång i veckan. Öppningsprocenten är 40,1
Vid Vårvisningen i mars satsade vi 2016 extra resurser på en egen monter hos Lantmännen på
Alster med fokus på skogsfrågor och en dialog med medlemmar och potentiella medlemmar
om Vad gör LRF Värmland?
LRF Värmlands styrelse medverkade också genom medlemsdialog under LRF Ungdomens
arrangemang med Plöjnings-SM på Apertin i slutet på september.
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Ekonomiskt utfall

RESULTATRÄKNING
2016

2015

290 984
290 984

276 275
276 275

-290 984

-276 275

0

0

2016-12-31

2015-12-31

300
439
739

300
439
739

300
439
739

300
439
739

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
S:a intäkter
Verksamhetens kostnader
REDOVISAT ÅRSRESULTAT

BALANSRÄKNING
Tillgångar
Andel LRF, förening u.p.a
Kortfristiga fordringar
S:a tillgångar
Skulder och eget kapital
Balanserat kapital
Interna mellanhavanden LEAB
S:a skulder och eget kapital

Karlstad den 20 februari 2017

Patrik Ohlsson
Ordförande

Johan Rydberg
Vice ordförande

Kristina Ahlstedt Karlsson

Ola Axelsson

Erik Forsberg

Lars Johan Lander

Catarina Nilsson
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Revisionsberättelse
Till regionförbundsstämma i Lantbrukarnas regionförbund i Värmland, organisationsnummer
873200-5338 (ideell förening).
Vi har granskat årsredovisningen samt styrelsens förvaltning i Lantbrukarnas regionförbund i
Värmland för år 2016. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och
förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval
av vår revision.
Föreningens redovisningsrutiner, redovisningsprincipen och rutiner för intern kontroll är
enhetliga med och integrerade i Lantbrukarnas Ekonomi AB:s redovisningssystem och
rutiner. Av bolagsstämman utsedda revisorer har genomfört siffergranskning och revision av
redovisningen i Lantbrukarnas Ekonomi AB. Vår bedömning och vårt uttalande nedan, vilar i
detta avseende siffergranskning som utförts av revisorerna i Lantbrukarnas Ekonomi AB.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder
och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är
ersättningsskyldig mot föreningen eller på annat sätt har handlat i strid mot lagar eller
föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen slutande
på 739 kr för föreningen, och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Karlstad den 23 februari 2017

Torbjörn Andersson

Christina Bondesson

Av regionstämman 2016 utsedda ordinarie revisorer.
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