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Samverkansmöte mellan LRF Västra Götaland och Länsstyrelsen i
Västra Götalands Län 2017-05-10
Plats
Tid

Långeskär, ledningsplatsen, Länsstyrelsens lokaler
09:00-12:00 Gemensam lunch klockan 12

Närvarande:
Sofia Karlsson
Ronny Johansson
Monica Didriksson
Robert Larsson
Jan Landström
Erik Evestam
Christer Jansson

Ordförande LRF VG
vice ordförande LRF VG
styrelseledamot LRF VG
Regionchef LRF Västra Sverige
stf regionchef LRF Västra Sverige
Äganderättsexpert
Vattenexpert

Lisbeth Schultze
Marie Andreasson
Sven Swedberg
Ulrika Samuelsson
Sandra Brantebäck

Tf Landshövding
Avd. chef Landsbygdsavdelningen
Avd. chef Naturavdelningen
Avd. chef Miljöavdelningen
Avd. chef Vattenavdelningen

Frågor att diskutera
1. Anteckningar från föregående möte den 2 december 2016
-Marie återkopplar brukarundersökningen till LRF. Kommentera mot föregående
brukarundersökning.
-Gemensamt beslut taget tillsammans med LRF om att inte ha en regional arbetsgrupp kring tvärvillkor, vi går på den nationella utredningen.
-Småskalig vattenkraft, vi har haft ett möte med SVAFF och en nystartad vattenkraftsförening i Västra Götaland inför uppstart/nystart av tillsynsarbete inom den
småskaliga vattenkraften.
2. Avstämning punkter på 10-punktslistan
-Kan vi mäta hur många samordnade kontroller vi gör? Marie återkopplar till LRF.
-Marie återkopplar med konkreta exempel på när vi gör samordnade kontroller,
som LRF kan sprida i sin organisation.
-Vi får beröm för att vi har större respekt för varandras roller! Ett exempel är djurskydd där man har förståelse för lantbrukaren.
-Vattenförvaltningen. Kraftigt modifierat vatten är ett begrepp för storskalig vattenverksamhet. Det görs ett nationellt samråd kring detta med trolig start februari
2018. Benchmarking sker med andra länder gällande undantagsregler. Definitionen av vad som är småskalig respektive storskalig verksamhet är 1,5 MW. Exempel på storskalig verksamhet inom vårt län är Göta Älv. Samverkan pågår nu
mellan HAV och SJV gällande kraftigt modifierat vatten inom lantbruket där även
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- Näringsidkare ska anmäla till länsstyrelsen om de transporterar mer än 100 kg
farligt avfall per år. Länsstyrelsen har nu frågan på remiss hos och kommer att
svara att vi anser att bestämmelsen ska tas bort.
3. Medel för hållbar skötsel av landets naturreservat. Har frågan hanterats gemensam av Landshövdingarna.
Frågan är inte lyft till Landshövdingemöte.
LRF lyfter vikten av att medel tillförs för skötsel av naturreservat. LRF efterfrågar
en beräkning på vad det kostar att sköta den marken man skyddar. LRF vill att
LST nationellt initierar att beslutsprocessen ses över. Är det rätt fördelning mellan
att skydda och sköta naturreservat?.
Nationella medel slussas ut via Naturvårdsverket som tar fram budgetunderlag
där de beräknar resursbehovet för att sköta naturreservat. Skötselpengar går
både till biologisk skötsel samt till parkeringsplatser, fågeltorn, vandringsleder osv.
Länsstyrelsen tar fram skötselplaner i samråd med bl a markägaren och prioriterar bland föreslagna åtgärder. Länsstyrelsen behöver bli bättre på att tydliggöra
vilken skötsel som planeras inom de närmsta åren. Vi skriver inte in detaljer i
skötselplanerna om vad som ska göras per år på grund av att vi får olika medel
olika år och vi behöver göra prioriteringar. Skötselmedel ger jobb på landsbygden.
Högre takt i bildandet av naturreservat är ett viktigt påtryckningsmedel för större
skötselanslag.
Om denna fråga ska lyftas till Landshövdingemöte eller inte kommer att tas med
den tillträdande landshövdingen. LST skickar med att LRF bör driva denna fråga
till departement och centrala verk.
4. Vattendom för mjölkföretagare som söker miljötillstånd för sin verksamhet.
LRF anser att myndighetsutövningen i denna fråga är i ytterkant och ställer frågan
om LST är säkra på att vi gör rätt enligt lag?
LRF undrar också vilka signaler detta sänder till de som vill satsa på mjölkproduktion i vårt län? Hur överensstämmer det med den nationella livsmedelsstrategin? Ska det bli svårare att producera livsmedel i Västra Götaland än i övriga Sverige? LRF frågar också hur andra LST hanterar frågan och visar på exempel där
andra LST har tolkat lagen på annat sätt. LRF frågar också hur LST hade hanterat frågan om det hade varit 10 lantbrukare som tillsammans hade lika stort vattenuttag. Vad tillför vattendomen? Den ger inte mer vatten, det löser ingen vattenbrist? Vattendom innebär bara en kostnad på ca 500 KKR för den enskilde. LST
borde arbeta för att ändra lagen.
LST berättar att det har varit ett möte med miljöministern där problemet med vattenbrist diskuterades. Det enstaka fall som LRF hänvisar till avsåg en fjäderfäanläggning som skulle miljöprövas, men där man redan i samrådsfasen kom fram till
att det vore lämpligt att söka vattendom i samband med miljöprövningen. Länsstyrelsen håller med LRF om att det är viktigt att alla län bedömer frågorna på liknande sätt och kommer därför att ta initiativ till att diskutera frågan med övriga
län. Länsstyrelsen kommer även att ta initiativ till en skrivelse till regeringen avseende förändrad lagstiftning. Länsstyrelsen poängterade att frågan om vattendom
för kreatursbevattning inte kommer att krävas generellt utan i specifika fall där vattenuttaget är stort och övriga omständigheter visar på ett sådant behov. LST hål-
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ler med om att lagstiftningen inte svarar upp mot de problem vi ser idag. LST pratar med de andra LST om en skrivelse till regeringen. LST lovar att göra en intern
överläggning samt höra efter med andra län hur de ser på frågan. LST poängterar
att detta är ett enskilt ärende och inte ett generellt ställningstagande. LST betonar att vi vill vara möjliggörare för länets utveckling.
5. Uppföljning av höstens möte om Hornborgasjön.
-LRF vill att LST initierar ett möte med Naturvårdsverket till i länet för att berätta
om utvärderingen av projektet kring Hornborgasjön samt ge information kring utskovet kring sjön. Sven tar kontakt med Naturvårdsverket.
-LRF säger att arbetet kring sjön går framåt, det pågår successiva ständiga förbättringar.
-Ny funktionschef på plats Susanna Hall Karlsson som ska vara en första kontakt
och kan hänvisa till övriga på kontaktlistan. I första hand tas direktkontakt med
den som kan svara i sakfrågan. Sven skickar ut en kontaktlista till LRF.
- Arbete har påbörjats med att ta fram en direkt ingång på Hornborgasjöns hemsida för markägarna runt sjön.
6. Biotopskydd - dispensärenden för generellt biotopskydd
Just nu 30 öppna ärenden, varav 20 är under handläggning. Vi har beslutat 29
varav 8 bifall, eller delvis bifall, 16 avslag samt några som avvisats.
LRF anser att vår hantering av verktyget blir fyrkantigt. Ett möte angående biotopskyddet är planerat i området kring Falbygden tillsammans med övriga avdelningar på Länsstyrelsen samt LRF. Ingrid Guldbrand kontaktar Janne och Christer
på LRF för att boka möte kring biotopskyddet. Detta blir ett möte med regionalt
perspektiv där vi kommer att diskutera användandet av verktyget samt dialog avseende att väga in faktiska kostnader och inte bara schabloner i verktyget. Länsledningen ser att LST internt ser över det.
7. Roller och förhållningssätt i möten i ärenden och möten
En incident har nyligen inträffat där en av LRFs förtroendevalda blir ifrågasatt av
en medarbetare på LST, att en av LRFs medlemmar var med på ett möte. LST
beklagar detta och betonar att bemötande och respekt för varandras roller är viktiga åt båda håll. Vid samma incident så upplevde sig LSTs medarbetare trängd
och att hen fick stå till svars för jordbrukspolitiska frågor.
Mötet kom överens om att respekt för varandras roller är viktig och bemötandet av
varandra i våra roller.
LST berättade att utbildning i Motiverande samtal tillsammans med LST i Skåne
är planerad inom djurskyddsområdet.
LRF framför positiv feedback gällande att LST samverkar mellan avdelningarna.
LRF säger att det märks att vi försöker vi jobba över avdelningsgränserna, Landsbygdsavdelningen fick beröm.
8. Nominering av ledamot till viltförvaltningsdelegationen
Viltförvaltningsdelegationen ska utökas med en ledamot vardera för naturvårdsintresset respektive natur/ekoturismföretagen. LRF skickade in intresse att nominera och undrar varför man inte fått svar. LRF har också föreslagit representant
för naturvårdsintresset.
LST meddelar att processen att utse nya ledamöter fortfarande pågår. LRF finns
redan representerade i viltförvaltningsdelegationen utifrån markägar- och brukarintresset. LRF kommer att få återkoppling på sina förslag när processen är klar.
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9. Övriga frågor
Stöd inom Landsbygdsprogrammet:
- LRF framför att beslutsbrev skickas ut till brukarna nu och att den enskilde inte
vet vad de handlar om. Enskilda utbetalningar är svåra att följa bakåt och vad har
brukaren har att förvänta framåt.
LST förklarar att besluten som skickas ut är utformade så som de ska vara när de
går ut i samband med utbetalningarna och inte som nu när de kommer långt senare. Det gör det svårt för lantbrukarna att hänga med. Vi har påtalat det för Jordbruksverket som har skickat ut ett vykort till alla lantbrukare med information om
beslutsbreven.
- Marie skickar ut statistik på läget både inom Landsbygdsstöden och Jordbrukarstöden.
- Marie återkommer med svar på hur mycket pengar som har beslutats till viltstängsel.

10. Nästa möte
LRF i Skara den 10 november klockan 09:00.
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