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Minnesanteckning
Dagordning
1. Rapport från möte med länsledningen 31/1
Sofia berättade om mötet som regionstyrelsen haft med länsstyrelsen
som innehöll i korta drag:
Lagstiftning som träder i kraft 2019 angående vattenkraft.
Dammar som inte har någon produktion
Har man produktion skall man anmäla i e-tjänst hos länsstyrelsen.
Torkan 2018, Sofia har fått orossamtal angående djurskyddskontroller och har
informerat länsstyrelsen om läget med slaktköer som gjort att länsstyrelsen måste ta
hänsyn till detta vid kontroller vilket dom meddelat att dom gjort.
Det diskuterades om utbetalning av stöd, 46 miljoner återstår, 19 tusen ärenden är
inte klara men det rör sig enbart om hundralappar i utbetalningar.
Rovdjursangrepp i Hyssna
Grön infrastruktur, inga pengar finns i budget men det finns pengar för detta i
regleringsbreven.
10 punktslistan som blivit 11 punktslistan
Dispensläget för biotopskydd. Man konstaterade att Länsstyrelsen i VG region är
sämre än andra länsstyrelser på att låta lantbrukares beräkningar ligga till grund för
beslut.
Vänerrådet består av berörda kommuner och Länsstyrelsen och man ser gärna fler
intressenter som medverkar.
Skyddsvärd skog, LRF tog upp ett Norskt sätt att arbeta på som Länsstyrelsen visade
stort intresse för.

Kommentarer:
Vanja – Tyckte man skulle ligga steget för gällande grön infrastruktur medans man
från regionstyrelsen tyckte man skulle vara försiktig så att det inte blir ett nytt
”skogsdirektiv” som får negativa konsekvenser för näringen.
Sofia tyckte att Södras medlemmar kan engagera sig i detta.
Sofia tryckte även på att ingen mark skall tas ur bruk från näringen utan att staten
betalar för detta.

2. 10-punktslistan
Under vintern har kommungruppsmötena tagit fram en uppdaterad lista som
uppräknats med en punkt.
Man har berättat för länsstyrelsen om Rättviksmodellen.
Frågan om Länsstyrelsen får ge råd när dom är ute och gör kontroller har kommit upp
och ”Länsstyrelsen FÅR GE RÅD”
3. Hyssnamålet om djurskydd och rovdjursangrepp.
Djurägare i Hyssna har drabbats av rovdjursangrepp på sina får.
En överlevande tacka var rejält skadad och lantbrukaren försökte som man brukar
försöka få djuret att överleva.
Problem uppstod då rovdjursinspektör från länsstyrelsen tog med annan
djurskyddspersonal ut till gården där man gick in i stallar utan djurägarens tillstånd
och rättssäkerheten upplevdes som hotad då man tyckte att djurägaren orsakat
djuret lidande. Senare har framkommit att djurägaren hanterat det hela på rätt sätt.
LRF kommer att JK anmäla inspektörer och även anmäla dem till
personalansvarsnämnden.
Protokollen har därför varit under sekretess pga. av kommande anmälan skall skickas
in innan protokollet blev offentligt.
Kommentar:
Bra att det kommer upp i tingsrätt för kommande beslut om djurförbud i framtiden.
Att få djuren att överleva är en lantbrukares första reaktion och inte att avliva djuret.
Ont uppsåt fanns inte i detta fall då rovdjuret var angriparen.
Länsstyrelsens handläggare måste fostras genom anmälningar av tjänstefel.

4. Avstämning från Årsmöten
Fanns en del kommungrupper som hade svårt att få tag på ledamöter.

5. Torkan 2018
Hur får man ta vatten ur vattendrag vid krislägen som brand mm.
Länsstyrelsen säger att vid stabsläge så kan man ta vatten efter anvisning från
arbetsledning.
MSB utbildning i Första hjälpen
Barkborreangreppen är mycket stora efter torksommaren men innan 15 februari kan
man anmäla specialsortiment så tar man hand om barkborreskadat virke i första
hand för att minimera ökande barkborreangrepp
6. Kronhjortsförvaltning
Samråd från markägare saknas och jägare driver på.
Många markägare vet inte om att dom kommit med även i ett
kronhjortsförvaltningsområde.
LRF trycker på för att ändra på detta
7. Övrigt
Sofia och Håkan ”HåPe” står till förfogande ett år till i regionstyrelsen.
Flera ledamöter har valt att inte längre stå till förfogande inför kommande val.
Varför dessa valt detta tycker Sofia att man skall fråga dem om.
Någon ifrågasatte Sofias ledarskap om det var det som gjorde att flera väljer att
hoppa av.
Petra Wirtberg bjöd in till möte den 3 april för utbildning av kommungrupperna och
där man bjudit in företaget Tillväxt och tillsyn som kommer att prata om
Rättviksmodellen.
Och vi uppmanades att komma 2 st från kommungruppen samt bjuda med 2 st från
kommunen gärna en tjänsteman och en politiker.
Mötet kommer att vara i Vänersborg.
Lerums kommungrupp undrade hur man skall bemöta mediepåverkan om att äta
kött eller inte.
Petra tryckte på att man kan gå in på hemsidan under politik och påverkan och lära
sig mer man kan påverka i skolorna genom skolmatsakademin.

Noterat vid telefonmötet
Fredrik Andersson

