Telefonmöte LRF Ordförandegruppen

2019 12 02

Minnesanteckning
1.

Rapport från LRF VG som arrangerat ett möte med Länstyrelsen den 22/11 angående ”Frivilligt vern”
Mer info kommer i Nyhetsbrev framöver.
Två st personer från Norge deltog och pratade om hur dom arbetade med frivilligt vern och
Länstyrelsen tyckte det var intressant och har vidarebefodrat dtta till Naturvårdsverket.
Norskarna påpekade att efter att om infört frivilligt vern så har anslagen från staten ökat betydligt för
skyddsåtgärder.
Skyddad skog i Sverige är idag 27% av produktionsskogen.
Ledningsgator är inte inräknat i beräkningen och bör ses som avskogning.
Det har i Norge blivit mycket enklare och uppgörselse om frivilligt vern görs mellan tjänsteman och
skogsägare.

2.

Regional skogsstrategi under utarbetande.
Nationellt skogsprogram med vision tas fram som visar på ökad sysselsättning och ökad
bioenergiproduktion.
Länstyrelsen har gjort ett undermåligt arbete där fokus ligger mer på bevarande och rekreation som
LRF inte accepterar utan vill naturligtvis att man framhåller skogens värde för Sverige som
produktionsenhet.

3.

Sammanfattning av interna remissvar på Hållbarhetsremissen samt Framtidens folkrörelser.
Några små detaljändringar har framförts och efterfrågan om att korta ner dem för att göra mer
lättlästa efterfrågas.
Munkedals kommungrupp har gjort en mer kommunanpassad hållbarhetsstrategi som följer ovan
angivna fast lite mer lättläst och kortare.
Regionen vill gärna ta del av den för att eventuellt fler kommungrupper skall kunna använda sig av
den.
Vad gäller Framtidens folkrörelseremiss så är det samma där att det inkommit få svar om mindre
detaljer.
Stadgefria avdelningar i hela länet är just nu 5 st.
Förslag att man skulle ta hjälp av Vuxenskolan för implementering av strategierna.

4.

Frågan om hur det gått med enbart digitala utskick
Dom flesta verkade nöjda men endel lokalavdelningar/kommungrupper har haft svårt att nå ut till sina
medlemmar då det fattas e-post och mobilnr till en del av dem.

5.

Rutiner kring motionshantering
Den lokalavdelning som beslutar om en motion skall skickas till regionstämman skall göra det senast
15 December.

6.

Övriga frågor
Någon/Några önskar ändra mötestid från morgon till eftermiddag dock tyckte de flesta att kl 8.00 är
en bra fortsatt tid
Nästa möte bestämdes till 7/1-2020 kl 8.00
Frågan om vad regionen betalar till Riks togs upp och Hå-Pe skulle försöka kolla upp detta till nästa
gång.
Viktigt att vi framför saker som vi redan gör bra och ge bra feedback till myndigheter m.fl när så är
fallet.
Noterat vid telefonmötet
Fredrik Andersson

