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VINDELNBYGDENS LRF-AVDELNING

Akutveterinärkompetens och läkemedelslager
De senaste åren har det blivit allt svårare att dels hitta rätt akutveterinärkompetens, dels
rätt läkemedel.
De veterinärer som utgår från DV-stationen i Vännäs är nästintill uteslutande relativt
nyutexaminerade, ofta med mycket begränsad erfarenhet av nötkreatur. Detta leder
tyvärr ofta till en osäkerhet och en rädsla för att göra fel som i bästa fall resulterar i att
lantbrukaren eller djurskötaren själva får guida veterinären till en rimlig diagnos och i
värsta fall slutar i en feldiagnos och en felaktig behandling. Att en annan människa är ny
på jobbet är något som man måste acceptera som kund, att visa förståelse och tålamod
ingår förstås, annars kan ju inga nya veterinärer tillkomma. Problemet växer sig dock
större när fåtalet eller ingen alls vill stanna kvar, då är snart så gott som alla nya på
jobbet.
Nu handlar det här förstås inte om några enskilda personer och att dessa skulle vara
sämre än andra utan att det är anmärkningsvärt att just vår veterinärstation inte lyckas
behålla sin personal längre än några få år.
Det saknas en bas på några stycken rutinerade och trygga akutveterinärer att tillgå och
det är ett kostsamt bekymmer.
Om det skulle finnas en möjlighet för LRF att föra en dialog med klinikchefen för
Distriktsveterinärerna Umeå/Vännäs eller på annat sätt söka en väg att påverka hur
länge vi får behålla ”våra” veterinärer när de väl börjat på lite erfarenhet så måste ju det
vara mycket positivt för djurvälfärden och därmed näringen. LRF får ju ändå förmodas
företräda en stor majoritet av Distriktsveterinärernas stordjurskunder.
Ett annat bekymmer för djurvälfärden i området är de skrala läkemedelslagren som går
att återfinna på apoteken i Umeå och Vindeln. Föreställ er att ni har ett djur som behöver
något av följande läkemedel (alls inte några ”udda” exempel utan mycket vanligt
förekommande): Siccalactin, Benestermycin, Penovet, Dinalgen eller Metacam. Det kan
dröja många arbetsdagar. Dessa mediciner är ofta helt slut på apoteken i tre av fyra
kommuner, Umeå, Vindeln, Vännäs, Robertsfors*.
Vissa läkemedel kan en lantbrukare förvisso beställa med väl tilltagen framförhållning
men de läkemedel som behövs mest akut måste idag veterinärerna se till att ha i lager
istället. Om veterinären då förskrivit ett läkemedel via telefon så kan det ofta sluta med
att djurägaren på något sätt måste möta upp denne i alla fall eftersom apoteken i
närområdet (läs: 0-90 km) ofta har helt slut på flera av de allra mest självklara
läkemedel.
Det vore intressant att se över om apoteken har något som helst ansvar för att hålla nere
tiden mellan diagnos och behandling, finns det något uppdrag från staten för apoteken
sedan monopolet avvecklades?
*Källa: FASS.se
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Mot bakgrund av den beskrivna problematiken yrkar jag att årsmötet beslutar
..att LRF Västerbotten ser över om det kan finnas något sätt att tillsammans som
djurägare påverka kvaliteten på DV Umeå/Vännäs tjänster.
..att LRF Västerbotten tillsammans med Länsstyrelsen och ev. veterinär representant
verkar för att apoteken i regionen tar ett visst ansvar i djurvälfärdsfrågan avseende tiden
det tar för djurägare att få hem de vanligaste läkemedlen till gården.
..att sända motionen vidare till regionstämman.

Erika Larsson, Överrödå
Motionen antagen vid Vindelnbygdens årsmöte den 1/12 2018
Bertil Nygren, ordförande

Regionstyrelsens yttrande 1
Styrelsens ställningstagande och förslag
Styrelsen menar att detta är ytterligare exempel på en, för jordbruket och därmed
samhället i stort, farlig utveckling. När ”infrastrukturen”; veterinärtjänster, semin
tjänster, maskinservice, med mera glesas ut och till och med försvinner så förstår alla att
möjligheten att bedriva ett rationellt jordbruk blir i det närmaste omöjligt.
Utvecklingen ger naturligtvis inte heller några vidare incitament för kommande
generationer att satsa på det gröna näringslivet.
Det är mycket som behöver vridas rätt om det skall bli något av den nationella- och
regionala livsmedelsstrategin.
Frågorna motionären lyfter är, inte minst, angelägna ur beredskapssynpunkt.
Regionstyrelsen föreslår stämman besluta
att

motionens frågeställningar lyfts inom den regionala livsmedelsstrategins
fokusområde ”Krisberedskap”.

https://lrfonline.sharepoint.com/sites/personalnord2/delade dokument/organisation/regionstämma/västerbotten/2019/motioner och yttranden19/motion
o yttrande 1_19.docx
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BJURHOLMS- och ÖRTRÄSKBYGENS LRFAVDELNING

Statens och bankernas häxjakt på ideella föreningar
Bakgrund
Sveriges föreningsliv är stort och förmodligen unikt. En stor del av de ideella
föreningarna är verksamma på landsbygden/glesbygden. För många av dessa föreningar
är de enda inkomsterna från medlemsavgifter och mindre evenemang och föreningarnas
ekonomiska resurser är begränsade.
På många av de orter där föreningar är verksamma har bankerna lagt ner sina kontor
och/eller upphört med kontanthantering vilket är ett bekymmer för en stor del av dessa
föreningar när banken inte längre finns på orten, avstånden till närmsta bankkontor är
ibland mer än tio mil.
Bankernas agerande har i högsta grad försvårat föreningarnas verksamhet. Det har bland
annat blivit svårare att rekrytera nytt folk till föreningarnas styrelser, när styrelsearbetet
blivit så krångligt med alla administrativa pålagor.
Argumentation
Nu har staten i sin jakt på penningtvätt gått ut med krav på bankerna att redovisa vem
som är verklig huvudman bakom varje förenings konto, och om styrelseledamöterna
innehar någon utsatt politisk post m.m. och krav på organisationsnummer hos
skatteverket.
Denna missriktade jakt på "penningtvätt" i små föreningar är obegriplig. Det är
knappast där penningtvätten pågår.
Mest troligt är att bankerna och staten vill ha bort småföreningarna och avveckla
landsbygden.
Avslutning och yrkanden
Vi yrkar därför
- att LRF verkar för att föreningar med en årsomsättning under 100 000kr undantas
från deklarationsskyldighet.
och
- att motionen skickas vidare till LRFs riksförbundsstämma.

Motionen antagen vid Bjurholm och Örträskbygdens LRF årsmöte, den 29 november
2018
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Regionstyrelsens yttrande 2
Styrelsens ställningstagande och förslag
Styrelsen håller med om att det är olyckligt att bankerna gör det svårare och lägger mer
byråkrati på de ideella föreningarna som många gånger är små, med begränsade
ekonomiska och personella resurser. Det har som motionären skriver att göra med ”Lag
(2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism”. Styrelsen tror,
som motionären, inte att det är i de små ideella föreningarna som penningtvätten sker
och håller med om att ett tak på årsomsättning under 100 000 kr är lämpligt.
Styrelsen har också fått signaler om att bankerna uttryckt sig på ett otrevligt/hotande sätt
och att de ger föreningarna väldigt kort tid på sig att ordna handlingarna annars låser
banken föreningens konto. Det visar att bankerna har mycket liten förståelse för hur
ideellt arbete i en förening går till.
Det här är en fråga som rör hela landet. LRFs riksförbundsstyrelse har löpande kontakt
med politiker och tjänstemän på departement. LRF centralt har också kontakt med
Skatteverket i frågan om organisationsnummer och även kontakt med olika banker på
central nivå. Därför är det rimligt att man centralt inom LRF får fortsatt driva frågorna
och underlätta för ideella föreningar.
Regionstyrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen och yttrandet tillsänds LRFs riksförbundsstyrelse för kännedom och
beaktande.

https://lrfonline.sharepoint.com/sites/personalnord2/delade dokument/organisation/regionstämma/västerbotten/2019/motioner och yttranden19/motion
o yttrande 2_19.docx
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LÖVÅNGERBYGDENS LRF-AVDELNING

Åtstramningar av regelverk
Låter konstigt men det är så det måste bli. Vi har blivit dåliga på att hålla efter ogräs i
Västerbotten och i stora delar av landet. Vi ser en skrämmande utveckling där
framförallt skräppa och gul fettistel breder ut sig massivt. Jag har inget annat förslag för
att råda bot på detta problem än att likställa dessa med flyghavre.
Jag yrkar att:
LRF arbetar för en regelskärpning/ändring görs så att gul fettistel (Mjöltistel & Vanlig
åkermolke) och skräppa (Rumex) likställs med flyghavre.
Jag yrkar att:
Motionen bifalls och sänds till Regionstämman.
Jag yrkar att:
Motionen sänds till riksförbundsstämman.
Magnus Nilsson
Motion godkänd på Lövångerbygdens årsmöte 2018-12-05.

Regionstyrelsens yttrande 3
Styrelsens ställningstagande och förslag
Styrelsens generella inställning är att LRF skall arbeta för att minska regelbördan. En
lantbrukare har idag ca 400 lagar, förordningar och regelverk att förhålla sig till och att
mot bakgrund av detta arbeta för ytterligare regelskärpningar bör noga övervägas.
Men uppenbarligen är detta ett problem som ökar, så frågan bör hanteras på något sätt.
Regionstyrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen tillställs LRF Växtodling för vidare utredning.
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VINDELN ÖSTRA LRF-AVDELNING

Bränder 2018
Vi är idag 74 medlemmar som känner en stor oro över sommaren 2018 med alla dessa
bränder som har härjat i dessa områden. Det vore på tiden att varje kommun tog tag i
denna allvarliga situation och att varje avdelning fram till våren blev kontaktad av
brandmästaren i kommunen. Detta för att se över den aktuella situationen i området t ex
var vattenposter är tillgängliga och märka ut dessa så tankbilar kommer i närheten vid
påfyllning av vatten samt vilka sjöar som är tillgängliga vid helikopter- och
flygplansbekämpning.
Vi ser framemot att denna viktiga fråga lyfts fram som ett rättvisekrav av LRFmedlemmarna i området. Ett par utbildningsdagar i varje avdelning är en bra början. En
säker bonde, gård och landsbygd.

Regionstyrelsens yttrande 4
Styrelsens ställningstagande och förslag
Då räddningstjänst är ett kommunalt uppdrag, är det naturligt att deras kontakt med LRF
är kommungruppen. Kommungruppen har, tillsammans med Maskinringen, bäst
maskin- och markkännedom. Maskinringen är en naturlig part att administrera arbetet
och fakturera eventuella kostnaderna för ex. transporter av vatten med gödseltunnor.
Detta är inom ramen för kommungruppernas arbete och arbetet har redan påbörjats i
flera kommuner.
Regionstyrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen med vad som redovisats anses besvarad.
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VINDELN ÖSTRA LRF-AVDELNING

Redovisning av motioner
En bättre redovisning av de motioner som LRF-avdelningarna skriver och lämnar in till
stämman. För att följa motionernas väg från stämman och framåt och att allt skrivande
från LRF-avdelningarna får ett kvitto och ett resultat.
Vi ställer en öppen fråga till regionstyrelsen att ordföranden i alla avdelningar erhåller
redovisning vad som hänt och de svar vi har fått.

Regionstyrelsens yttrande 5
Styrelsens ställningstagande och förslag
Denna fråga har varit uppe tidigare och styrelsen får vara självkritisk då återkopplingen
varit bristande.
När det gäller riksstämmomotioner och skrivelser till riksförbundet samt andra
mottagare så skickas alltid svaren till motionerande LRF-avdelning.
Från och med nu kommer motioner, förslag till yttranden samt andra svar att
fortlöpande redovisas på vår Facebook-sida ”LRF Medlem i Västerbotten och
Norrbotten”.
Vi kommer också att redovisa motionshanteringen vid den årliga konferensen för
förtroendevalda.
Regionstyrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen med vad som redovisats anses besvarad.

