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Styrelsesammanträde
Tid
Plats

Torsdagen den 22 augusti, kl. 08.30-12.30
T-lab, Innovation park, Karlstad

Närvarande

Patrik Ohlsson, ordförande
Kikki Ahlstedt Karlsson
Kajsa Edbom
Erik Forsberg
Lars Johan Lander
Torbjörn Olsson
Anna Ramebäck

Frånvarande

Johan Rydberg

Övriga

Robert Larsson, protokollsekreterare
Göran Österman, Business Värmland, §75

§ 70

Välkommen, öppnande

Patrik öppnar styrelsemötet.
§ 71

Föredragningslistans godkännande och justerare

Föredragningslistan godkändes med tillägg för planering regionstämman och
dialog om uppdrag i viltförvaltningsdelegationen. Styrelsen utsåg Anna
Ramebäck till protokolljusterare och rapportör till nyhetsbrevet.
§ 72

Föregående protokoll

Styrelsen gick igenom föregående protokoll från den 19 juni och lade det
godkänt till handlingarna.
§ 73

Ekonomi och medlemsantal

Det ekonomiska utfallet följer väl 2018 års utfall och håller en jämn utveckling
strax under budget.
Medlemsantalet är 5611 mot 5659 vid årsskiftet. Det ligger väl till i förhållande
till övriga landet, norra Sverige ökar signifikant och södra Sverige tappar
signifikant.
§ 74

Uppföljning av och fortsatt arbete med anledning av
mötet med länsledningen i maj

Styrelsen diskuterade fortsatt arbete med energi- och klimatstrategin efter att
vårt remissvar nu är inlämnat. Vi accepterar inte annat än en radikal förändring
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av strategin jämfört med remissen. Detta kräver ett hårt arbete vidare från oss i
olika fora.
Angående livsmedelsstrategin så behöver vi intensifiera kontakten med
länsstyrelsen. Kikki tar ansvar ihop med Anna, Kajsa och Janne Landström för
att arbeta för att, i bilateral dialog med länsstyrelsen, återgå till den
framgångsrika upptakten vi hade på livsmedelsstrategin när den kom till och få
delområdet regler och villkor som märks på gårdsplan men även i övrigt att
primärproduktionen lyfts i strategins handlingsplan, att bli en prioriterad del
vidare.
Styrelsen diskuterade vattendragsvandringar anordnade av
vattenvårdsförbunden och länsstyrelsen och betonade vikten av att
uppmärksamma våra representanter i vattenvårdsförbunden och
kommungrupper på dem och att de deltar aktivt. Kajsa och Erik tar ansvar för
hur vi tar frågan vidare mer aktivt.
Nytt styrgruppsmöte i skogsstrategiarbetet sker om en månad. Janne Landström
medverkar istället för Patrik.
Erik Forsberg rapporterade om att det riggas vidare för ett Mera tall-projekt i
Värmland 2020.
Lars Johan arbetar vidare med att bevaka arbetet med Grön infrastruktur från
länsstyrelsens sida.
Inför nästa möte med länsledningen lyftes preliminärt följande frågor upp:
Anmälan även till länsstyrelsen vid avverkning vid fornminnen.
Inledd inventering av kontinuitetsskogar
Kompetensutveckling hos länsstyrelsens tjänstemän.
Varje ledamot ansvarar för att fundera vidare på frågor vi ska ta upp nästa
gång.
Nästa dialogträff med skogsstyrelsen 25 oktober kl 13.00.
§ 75

Dialog med Göran Österman projektansvarig på Business
Värmland

Styrelsen välkomnade Göran Österman från Business Värmland som berättade
om deras arbete för fler företagsetableringar i Värmland, särskilt intressant nu
är den stora fiskanläggning som planeras i Säffle och just nu ligger för
miljöprövning. För kretsloppet betyder det att det värmländska jordbruket
kommer att bli involverat om det blir av. En mångmiljardinvestering över 20
hektar. Vi tävlar med flera länder innanför EU när det gäller såväl miljökrav
som ekonomiskt stöd ur strukturfonder.
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Business Värmland arbetar bland annat också för en anläggning för att
producera biokol, en terra preta-tanke, ur skogsråvara med hjälp av
mikropyrolys.
Det uttrycktes önskemål om fortsatta kontakter mellen oss och dem och då med
Markus Elmér som arbetar specifikt med bioekonomietableringar.
§ 76

Värmlandsstrategin 2021-2027

Uppstartsmöte om nästa Värmlandsstrategi sker den 5 september i Skoghall
som Patrik medverkar i för att bedöma vårt fortsatta engagemang.
§ 77

Kommungruppssläpp 2019

Styrelsen gick igenom hittillsvarande aktiviteter i kommungruppssläppet
utifrån utsänd sammanställning. Hittills genomfört i Karlstad och Kil. Det
genomförs en i Arvika, Eda, Årjäng den 26 september.
Det kommer önskemål från bl a Forshaga att vi ska ta fram ett paket i en fråga
som vi kan göra den och den dagen. Detta paket behöver ges utrymme att ta
form på kommungruppskonferensen för Västra Sverige på Vann i Hallinden
den 4-5 oktober.
Fokus på att få alla kommungrupper att få till en aktivitet som till exempel ett
kommungruppssläpp vecka 47 i den nationella samlingen.
Lyftes att LRF Värmland fortsatt arbetar vidare med ett eget Tänk omarrangemang för opinionsbildning om hållbarhet vecka 47. Patrik håller i
kontakterna vidare för detta och LRF Värmlands del i sitt ”Eat lancet”-nätverk
från i vintras med Olle Göransson som draglok.
§ 78

Inför regionstyrelsernas Brysselresa

Utöver de frågor som tidigare lyfts inför regionstyrelsernas Brysselresa 10-12
november togs även upp att till EU-nivån lyfta frågan om hur människor och
gods skall transporteras i våra bygder framöver, glesheten har stora
utmaningar, även för att få till fungerande marknader för t ex
serviceorganisationer.
Överimplementeringen av art- och habitatdirektivet genom den svenska
artskyddsförordningen; att berätta hur det blev i Sverige och hur det påverkar
vårt företagande.
Tidigare lyfta frågor:
LULUCF och förståelsen för västsvenskt skogsbruks arbetssätt
På väg mot fjärde och sista? cykeln i vattendirektivet, hur ser kommissionen på
arbetet som genomförts, på skillnader i angreppssätt och utfall mellan
medlemsstaterna (MS).
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Art- och habitatdirektivets implementering och Sveriges väg genom
artskyddsförordning ur ett EU-27 (28?)-perspektiv.
Vargförvaltning ur ett värmländskt djurhållarperspektiv i ett europeiskt
politikområde.
CAP - pelare 1 kontra pelare 2 i nästa period, medlemsstaternas (MS) allt större
valmöjligheter med påverkan på länders inbördes konkurrenskraft på den
gemensamma marknaden.
Tron på individens vilja att göra gott i miljöfrågor kontra mer politisk styrning
från Bryssel - vart är EU på väg?
§ 79

Ordförandeträff och besök av Anna-Karin Hatt 2
december

Styrelsen diskuterade upplägg för ordförandeträff och Anna-Karin Hatts besök
den 1-2 december i Värmland och återkommer vid nästa styrelsebord. Robert
kollar på platsalternativ Ölme prästgård eller Kvarnen i Borgvik.
§ 80

Dialog med riksdagsledamöter

Styrelsen diskuterade ett upplägg för företagsbesök i Väse den 23 september
med Marlene Lund Kopparklint och Kjell-Arne Ottosson. Patrik och Lars
Johan ansvarar.
Styrelsen diskuterade även en gemensam skogsövning för hela
Riksdagsbänken, bl a med inriktning på frivillig vern, den norska
avsättningsmodellen och begränsningar i skogsbruket.
Med tanke på målgruppen riksdagsledamöter kan det vara bra att glänta på
locket till en av de större och mer genuina lagstiftningsfrågorna som vi ruvar
på i form av miljöbalken. Kopplingen om regler och villkor är stark eftersom
miljöbalken ju är den juridiska grunden för en mycket stor del av det våra
medlemmar tycker bromsar dem.
Vi kan såklart inte vara tok-emot balken och dess övergripande syften men
balken har ett grundläggande problem i hur den hanterar sådan verksamhet som
finns på båda sidor i kalkylen, dvs som påverkar miljön både negativt och
positivt. Ja, hur den hanterar det gröna näringslivet helt enkelt. Den är byggd
för att hantera punktkällors negativa påverkan men inte den verksamhet som i
sig självt utgör miljön. Vi har ett antal principer i balken som med dess
nuvarande tillämpning faktiskt inte gagnar någons intressen. Därför behövs den
översyn av balken som det börjat talas om så smått på sina håll.

4(5)

PROTOKOLL
2019-08-22

Inriktning för dagen med Värmlandsbänken måndagen den 25 november.
Styrelsen ger Robert i uppdrag att kolla med Lars Mejern Larsson om detta kan
fungera.
§ 81

Övriga frågor

Torbjörn lyfte att medlemmar som får kontroll innan 15 juni kan inte ändra i
SAM-ansökan, detta behöver följas upp anledningarna till och möjligheterna
till förändring kring.
Erik redovisade det pågående arbetet i gruppen som arbetar med förändring av
regionstämman för en dialog i styrelsen. Styrelsen tillstyrkte att arbeta vidare
enligt gruppens förslag.
Erik redovisade det pågående arbetet i viltförvaltningsdelegationen bland annat
gällande nya ökade mål om föryngring av järv och björn. Med tanke på att vi
får bära ett så stort ansvar för hela Sveriges vargföryngringsmål i Värmland är
vårt ställningstagande att vi vill ha noll i mål för föryngring på järv och björn i
Värmland. Detta så länge vi har denna otillfredsställande ordning för
vargförvaltningen där andra län säger nej till varg, då kan inte vi också avlasta
dem på järv och björn.
Styrelsen gick igenom mötesagendan för hösten. Till kooperativt forum 7-8
januari anmäler vi Patrik och Kikki. Regionstämman är härmed flyttad till
lördagen den 21 mars 2020 i Sunne.
§ 82

Nästa möte

Nästa möte är den 24 oktober kl 09:30 på Innovation Park.
§ 83

Mötets avslutande

Patrik förklarade mötet avslutat.
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