LRFs verksamhetsberättelse
2013 – flera steg i rätt riktning under halvsegrarnas år
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Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är
en intresse- och företagarorganisation
för de gröna näringarna.
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förord

Text: Jenny Jewert. Foto: Lasse Modin

Flera steg i rätt riktning
under halvsegrarnas år
2013 blev året då landsbygdsfrågorna var på alla politikers läppar, noterar Helena
Jonsson, Anders Källström och Kristina Yngwe. LRF fortsatte på den inslagna vägen
mot tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft med fortsatta satsningar på opinionsbildning, företagsutveckling och förbättrade konkurrensvillkor för det gröna näringslivet.

Fotografen regisserar LRFs ledartrio att ömsom le,
ömsom se allvarliga ut. ”Ställ er tätare ihop”. De
poserar vant innan vi slår oss ner runt bordet för att
summera år 2013 och diskutera utmaningar inför
supervalåret 2014.
Helena Jonsson har svårt att vaska fram en specifik händelse som satt så djupt avtryck under 2013 att
den överskuggar alla andra. Hon sammanfattar
intrycken från året som gått mer övergripande:
– Jag har förmånen att diskutera frågor som är
viktiga för våra medlemmar i många mycket olika
miljöer. Från ladugårdsbacken eller åkerkanten via
förädlingsföretag till handeln och konsumenterna.
Från kommun via länsstyrelser, myndigheter och
departement till Bryssel och internationellt. Jag
önskar att jag kunde förmedla den respekt och beundran svenska bönder åtnjuter i många sammanhang till alla. Men också den ibland stora oförståelse som finns för villkoren för vårt företagande.

”Det visade sig att mjölkbönderna i Dalarna i första
hand ser sig som företagare och producenter, inte som
konkurrenter. De kan samverka trots att de för tillfället
skickar sin mjölk till olika företag. Mot bakgrund av hur
det såg ut för två år sedan, var det en stark upplevelse
att det faktiskt hänt något positivt på mjölksidan”
Ett möte med mjölktema präglar vd Anders Källströms finaste minne från 2013. På ett regionmöte i
Dalarna, träffade han tre mjölkbönder vars tillvaro
förändrats dramatiskt de senaste åren. Anders Källström berättar om det ”inferno” som rådde under
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den ovissa perioden med avvecklingen av Milko,
och försäljningen av Grådö mejeri, men som nu
landat i en relativt stabil situation med möjligheter
att leverera mjölk till tre olika mejeriföretag (Gefleorten, Arla och Coop/Grådö). Inför mötet var
Anders Källström ändå fundersam, och undrade hur
stämningen skulle bli mellan de tre mjölkbönderna
som valt att sälja sin mjölk till olika mejeriföretag.
– Men det blev ett fantastiskt möte, som visade att
mjölkbönderna i Dalarna i första hand ser sig som
företagare och producenter, inte som konkurrenter.
De kan samverka trots att de för tillfället skickar sin
mjölk till olika företag. Mot bakgrund av hur det såg
ut för två år sedan, var det en stark upplevelse att
det faktiskt hänt något positivt på mjölksidan.
En höjdpunkt för den avgående LRF Ungdomens
ordförande Kristina Yngwe var konferensen med de
europeiska kollegorna inom CEJA (Rådet för unga
europeiska lantbrukare), som arrangerades i Skövde. Jordbrukspolitik och framtiden för Europas
unga bönder diskuterades livligt.
– Det var femton år sedan Sverige stod som värd, så
det var häftigt. Unga bönder i Europa har mer gemensamt, än vad som skiljer oss åt. Det var bra för svenska
ungdomar att höra att föryngringsproblematiken inte
bara är ett svenskt problem. Jag hoppas också att alla
åkte därifrån med större förståelse för jordbrukspolitiken, som ofta uppfattas som något av en djungel.
Även om landsbygdsfrågorna klättrade rejält på
den politiska dagordningen under fjolåret, blev 2013
ändå något av ”halvsegrarnas år”, enligt Helena
Jonsson. Hon nämner medfinansieringen av landsbygdsprogrammet, där LRF kampanjade för att

regeringen skulle skjuta till 500 miljoner kronor för
att kompensera för EU:s nedskärningar. Det blev
129 miljoner i höstbudgeten.
– Vi nådde inte ända fram då.
Men under våren 2014 visade det sig att LRFs
påverkansarbete trots allt givit resultat. Regeringen
sköt till pengar och man kunde till slut räkna landsbygdsprogrammet som en hel seger.
En halvseger blev det slitsamma arbetet för regelförenklingar.
– Eskil Erlandsson må ha skurit ner den administrativa bördan med 30 procent, men tyvärr är det
inget våra medlemmar har märkt, enligt de undersökningar vi gjort.
Helena Jonsson poängterar att förenklingsarbetet
måste breddas och omfatta andra områden än de
rent administrativa. Hur landsbygdsföretagare upplever sin situation beror också på bemötandet från
tjänstemän och handläggningstider.
Inte heller i striden för ursprungsmärkning av
gris, lamm, get och fågel fick LRFs linje fullt gehör
från EU-kommissionen. Men EU-parlamentet delar
LRFs syn på att var djuret är fött ska ingå i ursprungsmärkningen. Det är ännu oklart om parlamentets beslut innebär att kommissionen kommer
att ändra sitt beslut.
– Det blir en märkning, men inte med så höga
krav som LRF eller den svenska regeringen önskade.
Under valåret 2014 blir LRFs viktigaste uppgift
förstås att syna de olika partiernas politiska program. Trion understryker att alla val, oavsett om
det är till EU-parlamentet, riksdag, kommuner
eller landsting, är lika viktiga, men för olika frågor.

– Kommuner och landsting har stort inflytande
över upphandlingen av livsmedel, till exempel,
påpekar Kristina Yngwe.
– Det är verkligen en styrka vi har som organisation att kunna vara med och påverka och debattera
på alla nivåer i samhället, från lokal och regional,
till riks- och EU-nivå, säger Anders Källström.

”Inte heller i striden för ursprungsmärkning av gris,

lamm, get och fågel fick LRFs linje fullt gehör från
EU-kommissionen. Men EU-parlamentet delar LRFs syn
på att var djuret är fött ska ingå i ursprungsmärkningen.
Det är ännu oklart om parlamentets beslut innebär att
kommissionen kommer att ändra sitt beslut ”
Några fler omfattande satsningar i likhet med
den framgångsrika ”Våga fråga – få en bonde på
köpet” kommer dock inte lanseras under 2014.
– Vi har inte sugit ut det göttaste ur den satsningen än. Vi jobbar stenhårt på att få med handelns egna varumärken i appen, som guidar konsumenterna till svenska råvaror i butiken.
Vad gäller den egna organisationen har Helena
Jonsson framför allt en stark önskan inför 2014:
– Att allt arbete som LRF gör – på alla nivåer –
ska genomsyras av vår egen vision om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft. Hur får vi mer aktivt
företagande och hur får vi mer aktivitet på landsbygden? Det är dessa frågor som ska vägleda arbetet.
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Allt börjar i det
lokala engagemanget

LRFs strategiska mål
• LRF har fler och nöjdare medlemmar.
• LRFs förtroendevalda är rustade att leda och utveckla LRF och är en
viktig kraft i arbetet för LRFs medlemmar.
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Engagemang som föder engagemang är ledstjärnan för arbetet i Årets
lokalavdelning 2013, Spannarps LRF-avdelning i Halland. Man vill att
ungdomar ska välja att bli företagare på landsbygden och därför har avdelningen satsat på aktiviteter som visar att det händer något i bygden.
Ordförande Per Nilsson berättar att en levande landsbygd är drivkraften för avdelningen. I lokalavdelningens regi har man kunnat vara med
på turridning på islandshästar, betessläpp som marknadsfördes i skolorna, gokarttävling och höstens stora begivenhet, traktorracet. Aktiviteter som ger stort gensvar hos yngre killar och tjejer.
LRF valde att lyfta fram en lokalavdelning som har gett medlemmarna nya möjligheter att engagera sig och utmärks av att den sätter
folk i rörelse för de gröna näringarnas framtid. Motiveringen löd:
”Spannarps LRF-avdelning har genom en nystart utvecklats till en
lokalavdelning med stor bredd på verksamheten, nya former för engagemang och lyhördhet för önskemål från såväl befintliga som potentiella
medlemmar ur olika medlemsgrupper. Arbetet präglas av strategiskt
tänkande, god arbetsfördelning i styrelsen och många engagerade
medlemmar utanför styrelsen. Aktiviteterna är utformade för att långsiktigt och hållbart stärka bygden. I Spannarp är folkrörelsen en stark
kraft för de gröna näringarnas framtid.”
Förbundsordförande
Helena Jonsson,
VD Anders Källström
och LRF Ungdomens
ordförande
Kristina Yngwe

Vad tycker
du präglade
LRF-året 2013?
Helena Jonsson
EU:s kommande jordbrukspolitik var en aktuell fråga hela året
både på Europanivå
och på nationell nivå.
LRFs
500-miljonerskampanj i samband
med budgetförhandlingarna, var en gemensam ansträngning i hela organisationen. LRF knuffade på framåt, för att
främja aktivt brukande i hela landet. Vi
fortsatte att skapa ett starkt LRF. Att
starta, utöka och driva företag måste bli
mer lönsamt och mindre byråkratiskt
oavsett bransch eller var i landet man
befinner sig. Just därför bildades både
LRF Kött och LRF Häst. Nya byggstenar
kommer till under 2014. Det är en del av
arbetet att utveckla LRF som företagarorganisation. Vi arbetar ständigt för att
öka medvetenheten kring att köpa
svenskt. Vår app Bonde på Köpet laddades ner fler än 80 000 gånger och
nådde väldigt många konsumenter. Och
vi ser med tillförsikt på vårens och höstens valrörelser – intresset från de politiska partierna för landsbygden har vaknat. Ett intresse vi tänker odla.
Thomas Magnusson
Bildandet av LRF Kött
var en stor händelse
under året. Köttnäringen är en spretig bransch
med stora utmaningar i
att få den tillväxt i produktion vi behöver. Ingen kan göra allt, men många kan göra
mycket. Om vi ska lyckas att vända utvecklingen är samverkan mellan bönder,
slakt och rådgivning extremt viktig. Och
att vi också kan engagera handeln, politikerna och konsumenterna.

Foto: Johanna Norin

LRF fortsätte att växa, en anmärkningsvärd prestation i tider av
snabb urbanisering. Huvuddelen av åkermarken är ansluten,
men en betydligt mindre andel av skogen.
– Därför vill vi värva och engagera fler skogsägare. En stor potential finns i den växande grupp som bor långt bort från marken de
äger. De är lika engagerade ägare, men ser sig inte alltid i lika hög
utsträckning som företagare, säger Anders Källström.
Att LRFs medlemmar i mycket hög utsträckning väljer att förnya
sitt medlemskap år efter år, och att man även lyckas attrahera nya
medlemmar, vinner alla på. Det innebär fler som företräder de gröna
näringarna. Anders Källström berättar att han nyligen insåg att LRF
har fler l okalavdelningar än vad Svenska Kyrkan har församlingar.
– Vi är den mest decentraliserade organisationen i Sverige, och vi
är otroligt stolta över att ha behållit den strukturen. Det är i det lokala
allting börjar och leder vidare till de avgörande besluten inom LRF.
– I en folkrörelse handlar det om att fånga upp det lokala engagemanget, och det kan ske på många olika sätt, betonar Helena Jonsson.
Hon får medhåll av Kristina Yngwe, som menar att det inte kan
vara ett självändamål att ha en massa lokalavdelningar eller att alla
ska arbeta på det traditionella stadgebundna sättet.
– Om man håller på att starta ett företag kanske man inte
hinner binda upp sig för ett tvåårigt engagemang. Då måste LRF
vara öppet för nya sätt att engagera sig, som via Facebookgrupper eller i avgränsade projekt.
Hon ser stora möjligheter för LRF att attrahera ungdomar på
landsbygden som är intresserade av politik.
– Om man går med i LRF Ungdomen behöver man inte köpa ett
helt partiprogram, utan kan engagera sig i en eller ett par frågor
som man brinner för lokalt eller regionalt.
LRF ska effektiviseras och moderniseras samtidigt som man
förbättrar resultatet med 100 miljoner kronor per år. Utveckling
av LRFs digitala medier står också på agendan.
– Snart kommer man att vilja ha kommunikationen från oss
genom sin smarta telefon. Vi måste hänga med i utvecklingen,
säger Anders Källström.

Årets lokalavdelning
sätter folk i rörelse

Riksförbundsstyrelsen

Priset som Årets Lokalavdelning gick 2013 till Spannarps LRF i Halland. Priset togs
emot av ordförande Per Nilsson och vice ordförande Christel Kondrup-Eriksson.

Palle Borgström
2013 var LRF Mjölks
första verksamhetsår
och det har varit mycket intensivt arbete som
inte märks så mycket
utåt än. Där pågår flera
långsiktiga satsningar
inom bland annat frågor om bete, foder
Fortsättning nästa sida.
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Vad tycker du präglade
LRF-året 2013?
och soja. Vi hade också ett år med mycket CAP-diskussioner och vi startade LRF
2015, ett arbete som ska få LRFs ekonomi i balans.
Sven Erik Hammar
Första halvan av 2013
dominerades av Miljömålsberedningens arbete med skogsfrågor.
Vi fick jobba mycket för
att baxa det åt rätt
håll. Slutresultatet blev
bättre än utgångsläget. En ljuspunkt var
förslaget om ett nationellt skogsprogram. Under andra halvåret började alltfler förstå vilken resurs skogen är för
omställningen till ett biobaserat samhälle. 2014 blir ett spännande år.
Lotta Folkesson
Mobilappen Våga fråga
– få en bonde på köpet
var ett stort grepp LRF
tog för att ge konsumenterna kunskap och
hjälpa dem att välja
rätt i butiken. Det var
också häftigt att se kraften i folkrörelsen
när hela LRF samarbetade kring 500-miljonerskampanjen för landsbygdsprogrammet. Uppmärksamheten i media visade
vilket genomslag vi kan få när alla drar åt
samma håll.

medlemsorganisationen

Folkrörelsedialogen
engagerade drygt 4 000
medlemmar
20 procent av LRFs medlemmar vill engagera sig mer. Samtidigt är
många missnöjda med möjligheterna att påverka LRFs verksamhet,
och antalet lokalavdelningar minskar. Mot den bakgrunden genom
fördes under vintern 2013 en dialog om hur LRF kan utvecklas som
folkrörelse.
Sammanlagt engagerade sig drygt 4 000 medlemmar i dialogen genom
att delta i möten eller svara på frågor via enkäter. Den viktigaste slutsatsen av hela processen är att folkrörelsen kan utvecklas.
En stor del av dialogen ägnades åt lokalavdelningarna, som även
inför framtiden ses som LRFs organisatoriska bas. Den lokala närvaron
är av stor betydelse för att LRF ska fortsätta vara en framgångsrik folkrörelse. Samtidigt behöver många lokalavdelningar utvecklas. De förtroendevalda måste visa ledarskap i frågor som är av betydelse lokalt, se
alla medlemsgrupper och möta medlemmarnas vilja till engagemang.
Viktigt då är att de förtroendevalda representerar olika medlemskategorier och har en god spridning när det gäller ålder och kön.
Dialogen visar också att det finns behov av nya sätt för medlemmarna
att bidra. Nyckelord är möjligheten att engagera sig utan att vara förtroendevald, enfrågeengagemang och tidsbegränsade engagemang. Som
en del i detta finns det behov av ny teknik för att både utveckla kommunikationen inom organisationen och för att skapa nya möjligheter för
ett aktivt medlemskap.

LRF 2015 påbörjades,
ett gediget arbete för
att LRF ska kunna fortsätta att utvecklas
som en stark och hållbar organisation som
står upp för de gröna
näringarna och kan leverera medlemsnytta även i framtiden. Vi medlemmar ser
oss alltmer som företagare. Det bejakar
och stöttar LRF och vår roll som företagarorganisation blev ännu tydligare.

I stort sett alla mässbesökare tittade in i LRF-koncernens monter
på Elmia, under fyra dagar pågick
det ständiga samtal om bland
annat företagande, livsmedel,
energi, näringspolitik och landsbygdsfrågor. Och en extra satsning på företagarcoacherna gav
resultat, coacherna hade många
Agneta Wallentinsson från LRFs Medlemsbra samtal och en lång lista med
service pratade med många besökare på
Elmia Djur & Inomgård.
sig hem på företagare som vill
Foto: Mikael Nyander
träffa en coach framöver.
Elmia är tillfället då besökarna
kan träffa i stort sett hela sitt LRF och få en känsla medlemsnyttan. Och
då tjänstemän och förtroendevalda får möjlighet att tanka in en massa
kunskap och synpunkter från medlemmar från i stort sett hela landet.

2014 blir ett så kallat supervalår med val både till EU-parlamentet och
nationella val och LRF märker ett ovanligt stort intresse för landsbygdsfrågorna. 250 förtroendevalda från LRFs kommungrupper samlades på
Sånga-Säby i november för att ladda upp inför valarbetet.

Oskar Stenvall och Mikaela Hansson, LRF Ungdomen Norrbotten, var två av de drygt
4 000 medlemmar som deltog i folkrörelsedialogen. De framförde sina tankar vid
medlemsmötet i Skomanstjälen, som leddes av Birgit Niva. Foto: Eva Carlsson
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Fyra dagar, 300 kvadratmeter,
22 000 besökare, 13 000 bullar,
3 000 liter mjölk, 60 nya medlemmar och ett hundratal bokade
coachkontakter. Det är den enkla
summeringen av LRFs insats på
Elmia Djur & Inomgård i oktober.

Kommungrupper
laddade inför valet

Carl Wachtmeister
LRF la ner mycket jobb
på drägligare regelverk
för miljöfrågor som till
exempel vattenskyddsområden, dricksvatten
och växtskydd, det gagnar medlemmar i hela
landet. Vi fortsatte att försvara den utmanade äganderätten. LRFs ekonomi
står också inför stora utmaningar. Besparingar och krav på effektivitet sätter
fokus på att skapa medlemsnytta som
attraherar. Landsbygdsfrågor var på alla
politikers läppar, nu under valåret blir
det upp till bevis.

8

LRF mötte
medlemmarna på Elmia

Riksförbundsstyrelsen

Tyngdpunkten i LRFs valarbete ligger på företagande, livsmedel och
energi. Politikerna ska se landsbygden och de människor och företag
som finns där. De ska bejaka den inhemska livsmedelsproduktionen.
Och de ska vilja byta ut den svarta energin mot den gröna.
Under konferensen deltog sex riksdagspartier i en paneldebatt om
landsbygdens frågor ledd av journalisten K-G Bergström. Debatten kom till
stor del att handla om offentlig upphandling av livsmedel i kommunerna.
Livsmedelsfrågan engagerade också kommungruppsdagarnas gästtalare Göran Persson som oroade sig över bondens roll när detaljhandeln
tar makten över en allt större del av livsmedelskedjan. Han gratulerade
LRF till att vara en av de få riktigt framgångsrika folkrörelserna och
uppmanade Sveriges bönder att ta för sig mer i den politiska debatten.

Vad tycker du präglade
LRF-året 2013?
Titti Jöngren

Åsa Odell
I vargfrågan tog regeringen ett beslut som i
stort var ganska bra.
Förståelsen för landsbygdens folk och näringar är tydligare. Den
nya politiken är ännu
inte genomförd, eftersom juridiska processer pågår. LRF jobbar vidare för en
fungerande rovdjursförvaltning som är
stabil, och förutsägbar. Bra att konkurrenskraftsutredningen drog igång, men
nu behövs också skarpa politiska beslut.
Lennart Nilsson
Politikerna visade en
ny attityd till livsmedelsproduktionen.
Flera
partier ser att det behövs en nationell livsmedelsstrategi. Nu vill
vi ha skarpa förslag
som gynnar svensk konkurrenskraft. I
många kommuner har offentlig upphandling också hamnat högt upp på agendan.
Och satsningen på LRF Kött har goda förutsättningar att vända en negativ trend.
Anniqa E Nygård
Den 1 januari trädde lagen om det nya
grisdirektivet i kraft,
den ställer högre krav
på grisproduktion i övriga Europa som fortfarande har långt kvar till
den svenska nivån.
LRF nådde efterlängtade framgångar inom offentlig upphandling. Kooperation Utan Gränsers namn
byte till We Effect hoppas vi leder till ökad
Fortsättning nästa sida.

LRF – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

9

medlemsorganisationen

medlemsorganisationen

Riksförbundsstyrelsen

Vad tycker du präglade
LRF-året 2013?

Spara och läs...

kännedom framöver. Och Säkert Bondförnuft avslutades som ett av LRFs
största projekt. Med stor genomslagskraft och bra resultat.
Bengt Persson
På forskningsområdet
hittade vi genom SLF
fram till ett helt nytt
synsätt med systematisk och målinriktad
forskning som leder till
lönsammare
affärer
inom jordbruket. En annan viktig framtidsfråga var starten på arbetet med en
långsiktig och hållbar finansiering av LRF.
Vi var också drivande i arbetet med att
hitta alternativa lösningar där växtskydd
inte finns att tillgå.
Marcus Söderlind
Inom Tillväxt Trädgård
tog vi fram en behövlig
branschbeskrivning av
trädgårdsnäringen. Konkurrenskraftsutredningen påbörjades, viktigt
för att vi ska få en bild
av hur konkurrensvillkoren faktiskt ser
ut. Och man kunde notera en ökad medvetenthet, utanför våra egna korridorer,
om sårbarheten när det gäller försörjningen av både energi och livsmedel.
Annik a Bergman
Arbetet med konkurrensvillkoren på köttsidan fortsatte. Nu jobbar vi vidare för ett
rättssäkrare djurskydd
och har bildat en samrådsgrupp med företagarperspektiv tillsammans
med
Jordbruksverket. Vi hade ett riktigt genombrott inom offentlig upphandling. Och
kunde se effekter av nya projekt och fördjupande samarbeten med både restaurangbranschen och handeln.
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BREDBAND ÅT ALLA. LRF
har sedan 2007 engagerat
sig och tryckt på för att alla
som bor på landet, även
i yttersta glesbygd, ska
vara uppkopplade.

HÄSTFÖRETAGARE kan ha svårt att visa
att verksamheten bedrivs i vinstsyfte. Den
som till exempel arbetar med uppfödning
har stora kostnader i början. Det innebär
att verksamheten ofta visar underskott under
ganska lång tid innan man börjar tjäna
pengar. LRF arbetar med skattefrågan och
sitter bland annat med i Skatteverkets
referensgrupp.

KANSKE DRÖMMER DU om att öppna hästhotell
eller starta turistverksamhet. Då kan det vara bra
att känna till att du som medlem i LRF får tillgång till
avtals- och kalkylmallar. Vi har också egna företagarcoacher som stöttar och hjälper medlemmar som vill
starta ny eller utveckla befintlig verksamhet.

TIDNINGARNA LAND,
Land Lantbruk och Skogsland ingår i medlemsavgiften. Dessutom får
du tillgång till många bra
rabatter på bland annat
bilar, drivmedel, foderstationer och byggmaterial.

IDAG FINNS DET ÖVER
360 000 hästar i Sverige
och hästintresset bara växer.
Men ridning på annans mark
är ibland en källa till missförstånd. LRF har tagit fram
informationsmaterial och ett
antal förslag på avtal för att
underlätta både för dig som
har hästverksamhet och för
markägaren.

FÅ RÅD FRÅN EN EXPERT?
Inom LRF- koncernen finns experter
inom många olika områden som
du kan anlita. LRF Konsult har till
exempel ett sextiotal rådgivare och
jurister med inriktning på hästföretagande. Nya medlemmar får en
rabattcheck värd 750 kronor som
kan användas för någon av LRF
Konsults tjänster. Du kan bland
annat använda den till rådgivning i
samband med försäljning
eller köp av häst.

Nytt namn – samma goda idé
We Effect blev i maj nya namnet på Kooperation Utan Gränser, en av
Sveriges största och äldsta biståndsorganisationer med verksamhet
i 25 länder över hela världen.
Namnbytet var ett resultat av ett varumärkesarbete för att få fler
människor i Sverige att engagera sig för ett långsiktigt bistånd där
människor går samman, ökar sina inkomster och hjälper sig själva
ur fattigdom.
Kooperation fortsätter att vara centralt för arbetet i de 25 länder
där organisationen är verksam. Det är tillsammans som människor
och förändringar sker och en ”vi-effekt” uppstår.
Fattigdomen har halverats de senaste 25 åren men fortfarande lever
nästan 1,4 miljarder människor i extrem fattigdom. Hjälp till självhjälp
ger långsiktiga och bestående resultat.
Beslutet att byta namn till We Effect togs av representanter från de
drygt 60 medlemsorganisationer, med rötter i den svenska kooperationen, som står bakom organisationen. LRF är en av dem.

För sjuttonde året i rad ökade
antalet medlemmar i LRF. Vid
2013 års slut hade antalet medlemmar ökat med 577 stycken
till 17 662.
Antalet medlemmar ökade i de
flesta delar av landet. Procentuellt skedde den största ökningen
i Södermanland följt av Dalarna
och Värmland. Nära 97 procent
valde dessutom att förnya sitt
medlemskap.

...om du är hästägare!
Du behöver inte vara hästföretagare på heltid
för att vara medlem i LRF. Det räcker med att
du är hästägare och har ditt hjärta på landet.
LRF har idag över 172 000 medlemmar och
drygt tusen lokalavdelningar som driver på för
att det ska gå att leva och bo på landsbygden.
Vi arbetar också hårt för att förbättra villkoren
för landsbygdens företag.
Ju fler vi är desto mer kan vi vara med och
påverka på din ort, i Stockholm och i Bryssel.
Ring så berättar vi mer om medlemskapet:
Telefon: 020-44 44 33 medlemsservice@lrf.se

Nöjda medlemmar
ser förbättringsområden

Kampanj ökade
kännedomen om LRF
LRF annonserade under året för att öka kännedomen om LRF inom
målgrupperna livsstil, skogsägare unga landsbygdsföretagare och
företagare inom häst, trädgård, får och lamm och entreprenad.
Annonserna gick i nationella tidskrifter som Drömhem & Trädgård,
ATL, Hästmagazinet med flera.
Under hösten gjordes en annons- och effektmätning som visade att
annonserna haft en stark genomslagskraft. De så kallade OBS-värdena
på samtliga annonser låg runt 70-80 procent, referensvärdet för tid
skrifter är 54 procent.
Det tar tid och aktiviteter att påverka attityder. Kännedom är en
parameter som är lättare att påverka, vilket mätningarna också visar.
I slutänden vill LRF naturligtvis attrahera nya medlemmar från de
olika målgrupperna.
En uppföljande kampanj med nya annonser startade i december
och fortsätter under 2014.

LRF fortsatte
att växa

Bin Tek och hans familj bor på landsbygden i Kambodja. Familjen fick hjälp att starta en
uppfödning med 20 kycklingar, nu har de sålt 100 och har ytterligare 100 kvar på gården.
Fotograf: Nick Sells

Andelen nöjda medlemmar
2013 ökade med 3 procentenheter jämfört med 2012, från 67 till
70 procent. Det visar LRFs medlemsundersökning Nöjd Medlem.
Allra nöjdast i undersökningen
var landsbygdsmedlemmarna,
men även bland lantbruksmedlemmarna ökade nöjdheten.
Precis som tidigare år har
möjligheterna att påverka LRFs
verksamhet varit det viktigaste
för dem som svarat på undersökningen. Stöd och råd i företagandet ökade i betydelse och är nu
en lika stor framgångsfaktor för
att LRF ska ha nöjda medlemmar.
LRFs medlemsundersökning
genomfördes för första gången
1998. Då låg nöjdheten på 52
procent. Cirka 1 600 personer
har svarat på frågorna om hur
nöjda de är med sitt medlemskap.
LRF – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013
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Opinionens vindar
blåser LRFs väg
Få branscher berörs av så många politikområden och marknader
som de gröna näringarnas företag. LRF har många arenor att be
vaka och agera på. Ett aktivt LRF gjorde också avtryck i medierna
under året. Aldrig tidigare har man noterat en så stark närvaro i
riks- och regionalpress och i etermedia, med en ökning på 25
procent jämfört med föregående år.
Att finnas nära konsumenterna gavs hög prioritet 2013. Genom
Svenskt Kötts kampanj var LRF till exempel med för att skapa värde
och merförsäljning av charkuterier tillverkade av svenskt kött, och
för att exponera den frivilliga ursprungsmärkningen Svenskt kött.
– Vi gav också konsumenterna ett konkret verktyg för att hitta
det svenskproducerade i butiken. Mobilappen Våga fråga – få en
bonde på köpet har laddats ner över 90 000 gånger och totalt finns
11 500 produkter i databasen, ungefär hälften av dem får tummen
upp för svensk råvara, berättar Helena Jonsson.
LRF laddar naturligtvis för supervalåret 2014. Opinionsbildningen
sker på flera plan, med traditionellt påverkansarbete och med nya
grepp i kontakterna med konsumenter, tjänstemän och politiker.
Helena Jonsson ger ett exempel:
– Med en avancerad dialog kring biotopskyddet lyckades vi förbättra förutsättningarna för rationellt jordbruk i områden med mycket stenmurar och andra småbiotoper. Genom väl arrangerade och
iscensatta kunskapsmöten lyckades man få tjänstemännen att förstå problematiken.
Det är länge sedan LRF var ett särintresse. De frågor man driver
inför valet är i högsta grad av allmän art: Jobb, mat och energi för
ett långsiktigt hållbart Sverige.
– Vi känner att de politiska vindarna blåser vår väg, alla partier
lyfter nu landsbygdens frågor, säger Anders Källström.
– Ja, nu finns verkligen ett intresse för våra frågor. Det är en stor
fördel, jämfört med tidigare valår. Det ska vi utnyttja på bästa sätt,
säger Helena Jonsson.
– Men för att hålla liv i landsbygdsdebatten måste vi hitta de
rätta konfliktytorna mellan partier och ideologier, säger Kristina
Yngwe och ringar därmed in valårets största utmaning för LRF.

LRF Södermanland välkomnade regeringen ut på landet. Som än så länge håller öppet.
Foto: Lena Johansson

Förbundsordförande
Helena Jonsson,
VD Anders Källström
och LRF Ungdomens
ordförande
Kristina Yngwe

LRFs strategiska mål
• Attraktionskraften i de gröna näringarna gör att fler ungdomar väljer att verka inom dessa.
• De gröna näringarnas betydelse för det hållbara samhället är väl känd och många fler väljer
svensk mat och andra produkter och tjänster som LRFs medlemmar erbjuder.
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LRF kampanjade
för landsbygden
Öppet dygnet runt. Året runt. Än så länge... Det budskapet från
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, mötte regeringen när den kom
till Harpsund den 23 augusti för att förhandla om budgeten.
LRF förväntar sig att regeringen är beredd att värna svensk landsbygd och miljö. Och ville att regeringen skulle skjuta till de 500
miljoner kronor till det svenska landsbygdsprogrammet som Sverige
förlorade i samband med EU-förhandlingarna tidigare under 2013.
På Harpsund pågick flera LRF-aktiviteter. Bland annat bjöd man
på kaffe utan mjölk och bullar där 20 procent hade skurits bort för
att visa på konsekvenserna av en utebliven ersättning. En vepa med
budskapet att det inte bara är bönderna som förlorar på ett minskat
landsbygdsprogram var också uppsatt på en ladugårdsvägg.
Parallellt med aktiviteterna på Harpsund annonserade LRF i
Dagens Nyheter, Dagens Industri, ATL och Land Lantbruk. Och
tidigare under våren hade LRF skickat brev till statsminister Fredrik
Reinfeldt och finansminister Anders Borg för att påtala vikten av att
regeringen i höstens budgetförhandlingar skulle kompensera för
neddragningar av EU-medel.
I september presenterades regeringens budget för Landsbygdsprogrammet för åren 2014-2020. Resultatet blev då att programmets
omfattning totalt sett minskade. Under våren 2014 meddelade regeringen att man skjuter till ytterligare pengar vilket gör att omfattningen blir ungefär i storleksordning som tidigare.

Rekordpublicitet
för LRF
Under 2013 syntes och hördes
LRF rekordmycket i tidningar, radio och TV. Sammanlagt publicerades närmare 14 000 artiklar
eller inslag som på något sätt
handlade om LRF. Det är drygt
25 procent fler än året innan.
Sammantaget nådde de 13 926
pressklippen drygt 766 miljoner möjliga läsare. Det är drygt
20 procent fler än året innan.
Under året fortsatte LRF att
stärka sin närvaro i många
nationella medier, både på
debatt- och nyhetsplats.
Stora frågor under året var
konkurrenskraftiga villkor för
jordbruket i Sverige, landsbygdsprogrammet, varg, vildsvin, brott på landsbygden,
gårdsbutiker, hästköttsskandalen, regionstämmor och mjölkböndernas situation. Cirka 40
procent av publiciteten kom
som en följd av aktiv pressbearbetning från LRF.
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Skolorna pigga
på att lära känna
jorden och skogen
Under 2013 deltog drygt 14 200
lärare och elever i LRFs Jorden &
skogen i stan-satsning med målgruppen elever och lärare i årskurs 4-6.
Allt fler regioner, 2013 rekordmånga 12 stycken, genomförde
arrangemanget som etablerar sig
allt starkare i skolvärlden. Lärarna
uttrycker att Jorden & skogen i
stan kompletterar den ordinarie
undervisningen. I media var också
dessa dagar välbevakade och
genererade ett mediavärde på
drygt 8,8 Mkr.

opinion

Guide till svensk mat
I juli presenterade LRF tillsammans med restaurangguiden
White Guide 2013 års lista över
restauranger som i mycket hög
utsträckning använder svenska
och lokalproducerade råvaror.
En undersökning som LRF låtit
göra visar att 75 procent av Sveriges befolkning tycker det är
mycket eller ganska viktigt att
råvaran kommer från en svensk
gård. De flesta konsumenter vill
välja råvaror från Sveriges bönder
eftersom det garanterar en god djuromsorg och miljöhänsyn, kortare
transporter och jobb på hemmaplan.
På White Guide har man under det senaste året känt att alla typer
av restauranger satsar allt mer på svenska närproducerade råvaror för
att nå framgång. Inte bara för smak och kvalitet utan också för att allt
fler gäster efterfrågar det. Det i sin tur leder till ökade kontakter mellan bönder och kockar om vad som efterfrågas och vad som kan produceras.
På LRFs webbplats finns White Guides lista och andra
tips på restauranger som utgår från lokala råvaror.

Skolkockar var på grönbete
Skolkockar på grönbete innebar att skolkockar från elva kommuner
och deras chefer har fått kunskaper om svenska råvaror och en inblick i bondens vardag.
Skolmatens vänner, som är en verksamhet inom LRF, drev under 2012
och 2013 projektet ”Skolkockar på grönbete” med stöd från Jordbruksverket. Projektets syfte var att skapa och testa modeller för att föra
samman skolkockar med bönder och odlare, så att bägge parter kan
lära av varandra.
När skolkockar lär sig mer om råvarorna, och bönderna om hur
man tänker i skolköken, kan det på sikt öka andelen regional mat i
skolan. Förhoppningen är att det också ska leda till att maten tas upp i
det pedagogiska arbetet på skolorna, så att elever förstår var mat kommer ifrån.
Utvärderingen visade att skolkockar och deras chefer har uppskattat att få kunskaper om råvaror och komma ut på gårdarna. Flera
kockar bjöd efter besöket in bonden
till skolrestaurangen.
Nu finns möjligheten för alla intresserade att följa upp projektet regionalt
genom att påverka kommunal upphandling.
14
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Tummen upp
för svenskt
i mobilapp
I april lanserade LRF mobilappen
som hjälper konsumenten att
direkt i mataffären ta reda på
om en produkt innehåller svensk
råvara eller inte. Konsumenten
skannar varan och får då uppgifter
om ursprunget i sin smartphone,
tummen upp för svensk råvara,
tummen ner för importerad.

Peter Jönsson, Mikael Windahl och Åsa Levén var några av bönderna som levererade
råvaror till finalisterna i Årets Kock 2013. Foto: Johanna Norin

Kockar stolta över
sina svenska råvaror
LRF var också under 2013 huvudpresentatör för Årets Kock och fortsatte arbetet med att förstärka kopplingen mellan bonden, kocken
och maten. Allt fler kockar vill visa var råvaran kommer ifrån och använder gårdsnamn i tävlingsrecepten.
Idag väljer fler av de tävlande kockarna att visa att de tävlar med
ingredienser från Sveriges bönder jämfört med för några år sedan.
Rödbetskrasse från Ugglarps Grönt, getfärskost från Vilhelmdals
mejeri eller kotlettrad från Stommen Lång. Det är bara några av
exemplen på råvaror från namngivna gårdar som de tävlande kockarna använde i deltävlingarna. Och de inskickade tävlingsbidragen
visar på ett tydligt intresse för den svenska bonden.
Svenska råvaror från landets bönder har fått en nyckelroll i mästerskapet. Det är ett kvitto på att Sveriges bönder gjort mat att vara stolta
över. Dessutom är det en möjlighet för fler kockar och bönder att
hitta och göra affärer med varandra.
LRF har samlat alla gårdar som kockarna hämtat råvaror från på
LRFs webbplats. Listan finns publicerad på www.lrfkoncern.se/aretskock/svenskaravaror.
Årets Kock är det officiella svenska mästerskapet i professionell
matlagning och Sveriges mest prestigefyllda matlagningstävling.
Tävlingen avgjordes i två semifinaler i Linköping och Växjö, i Sista
Chansen i Kramfors och slutligen i finalen i Stockholm. Där tävlade
sex kockar om titeln.

Appen är en del i en större satsning, Våga Fråga – få en bonde
på köpet. LRF vill öka kunskapen
om svenska råvaror hos konsumenterna.
Konsumenternas intresse för
matens ursprung är stort. En
undersökning som gjordes på
uppdrag av LRF, visar att 83 procent av befolkningen tycker det
är viktigt att få reda på en råvaras
ursprung när de handlar mat. 75
procent tycker det är mycket eller
ganska viktigt att råvaran är
svensk och kommer från en svensk
bondgård. De främsta skälen som
anges är att man vill stödja den
svenska bonden, svensk livsmedelsproduktion och en levande landsbygd. Miljö- och klimatskäl tillsammans med omsorg om djuren väger
också tungt för konsumenterna.
Tillsammans med appen utgör
en ny webbplats, www.bondepa
kopet.se, grunden för satsningen.
Här finns bland annat filmer där
LRF tillsammans med kändisar
som Magdalena Forsberg, Mark
Levengood och Pernilla Wahlgren
sprider kunskap om hur råvaror
odlas och djur föds upp i Sverige.
Omkring 11 500 produkter
finns inlagda i databasen som
appen hämtar information ifrån
och drygt 80 000 konsumenter
laddade under 2013 ner appen
med cirka 100 nya användare per
dygn.
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landsbygdsfrågor

Sverige
är större än storstan
Över hälften av jordens befolkning bor i städer, så även i Sverige.
Ändå är det LRFs fasta övertygelse att Sverige är större än storstan
och det är också budskapet LRF ”går till val” på.
– Globalisering och urbanisering ligger i tiden och leder till både
positiva och negativa konsekvenser för samhället och för de gröna
näringarna, menar Helena Jonsson. En del förutsättningar måste
LRF arbeta för att förändra. Som till exempel det mentala avståndet mellan stad och land. De olika bilderna av verkligheten får
konsekvenser i både debatt och lagförslag.
För LRF har landsbygdsfrågorna högsta prioritet. Äganderätt, miljö,
viltfrågor och infrastruktur är områden som har ständig bevakning,
många förtroendevalda och tjänstemän jobbar hårt med de frågorna.
Beskedet om att landsbygdsprogrammets omfattning totalt sett
minskade blev som tidigare nämnts först en besvikelse.
– Hela organisationen mobiliserade för att få regeringen att med
finansiera med 500 miljoner i landsbygdsprogrammet. Kampanjen
ledde till att flera partier ville kalla sig landsbygdspartier. Ändå blev
det mindre pengar till Sveriges landsbygd i höstbudgeten. I vårbudgeten 2014 kom sedan ett rejält tillskott. Det är viktigt att programmet
verkligen används till det som utvecklar landsbygdens företag och
bidrar till en bättre miljö, alltså aktiva bönder, säger Helena Jonsson.
Tack vare idogt påverkansarbete skymtade landsbygdsbornas
verklighet fram i propositionen ”En hållbar rovdjurspolitik” som
presenterade nya övergripande mål för rovdjurspolitiken.
– Inriktningen var i linje med det LRF länge har förespråkat. Vi anser
att om en rovdjurspolitik ska vara hållbar måste den ta hänsyn till
dem som är mest berörda, folk och näringar på landsbygden. Nu är
det oklart hur det här utvecklas, eftersom det råder politisk oenighet finns det risk för ett omtag i frågan.
Det lokala engagemanget har varit grundbulten i utbyggnaden av
bredband på landet. En imponerande ideell insats från LRFs medlemmar har gett utdelning i form av ytterligare 600 miljoner kronor
till en bättre uppkopplad landsbygd.

LRFs strategiska mål
LRFs påverkansarbete när det gäller näringspolitik och marknad leder till förbättrade
villkor inom områden av avgörande betydelse för de gröna näringarna.
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Bredband till bygden
tack vare byalag
Regeringens bredbandsforums byalagsgrupp, med LRFs Åsa Odell
som ordförande, överlämnade i maj sin slutrapport till IT-minister
Anna-Karin Hatt. En av slutsatserna är att lokalt ledarskap och engagemang är nyckeln till bredbandsutbyggnad på landsbygden, och att
det är viktigt att ta vara på kraften i folkrörelsen.

Förbundsordförande
Helena Jonsson,
VD Anders Källström
och LRF Ungdomens
ordförande
Kristina Yngwe

Arbetsgruppen har haft som främsta uppgift att underlätta för de
individer och lokala utvecklingsgrupper som själva tar initiativ och
organiserar sig för att bygga bredband på landsbygden. Deltagande
organisationer har bland andra varit Post- och telestyrelsen, Telenor,
Sveriges kommuner och landsting och Hela Sverige Ska Leva.
Åsa Odell från LRFs riksförbundsstyrelse var ordförande i byalagsgruppen. Hon menar att det är fullt möjligt att bygga bredband till
stora delar av landsbygden om det finns en samverkan mellan bybor,
nätägare, offentlig förvaltning och staten. Denna utbyggnad har redan
genomförts i cirka 800 byar och allt pekar på att utbyggnad är möjlig i
ytterligare flera tusen byar.
Slutrapporten visar att lokalt engagemang är grundstenen för bredbandsutbyggnad. Genom ideellt arbete i form av tusentals nedlagda
timmar per projekt, låga grävkostnader och smidigt marktillträde
halverar byalagen kostnaderna i så kallade Fiber till byn-projekt. Vilket
i sin tur lockar nätägarna, marknaden, längre och längre ut på landsbygden. Byalagsmodellen sänker kostnaderna eftersom hela byar eller
områden engagerar sig för bredbandsutbyggnaden.

Ny jordbrukspolitik
träder i kraft 2015
I december 2013 blev de formella besluten i EU klara för att en ny jordbrukspolitik inom unionen ska kunna träda i kraft 2015. Men det återstår en hel del arbete med detaljerna, både på EU-nivå och i Sverige.
Fokus för LRF är att den svenska tillämpningen av CAP-reformen görs
på ett sätt som ger ökad konkurrenskraft för jordbruket i Sverige. LRF
arbetar också för förenklingar i tillämpningen. Bedömningen är att
reformen på flera sätt innebär nya utökade regler för gårdsstödet, inte
minst genom det så kallade förgröningsstödet. Det nya gårdsstödet
kommer också att innebära en omfördelning av stödrätternas värden,
men hur detta ska genomföras är ännu inte klart.
Regeringen har skickat ut ett förslag om hur gårdsstöd med mera
ska tillämpas i Sverige, och LRF kommer att arbeta med ett remissvar
som ska vara inne den 22 april 2014. Förslaget från regeringen innebär
att stödrätternas värden ska utjämnas inom och mellan regioner 20152019 med målet att alla stödrätter i landet ska ha samma värde 2019.
De har också föreslagit en kopplad ersättning för nötkreatur.
De flesta delarna i CAP-reformen börjar gälla från 2015 men vissa
delar i landsbygdsprogrammet träder successivt i kraft under 2014.

Förståelse för
landsbygden i
den nya rov
djurspolitiken
Efter flera år av statliga utredningar och växande konflikter om de
stora rovdjuren röstade riksdagen
den 10 december igenom regeringens rovdjursproposition.
LRF anser att beslutet i huvudsak
är bra. Det saknas dock förenklingar i villkoren för beslut om
skyddsjakt och det saknas löften
om mer pengar till ersättningar
för skador och till länsstyrelsernas
arbete med rovdjursförvaltningen.
Men inriktningen är bra och
förståelsen för landsbygdens folk
och näringar kommer fram på ett
bra sätt. LRF har länge hävdat att
rovdjurspolitik inte längre enbart
är ett bevarandeprojekt. Det
handlar i högre grad om att ta
hänsyn till människor och deras
oro och frustration, och att hantera svåra ekonomiska förluster.
En del av propositionen gick helt
på LRFs linje.
LRF hoppas nu att förvaltningen av rovdjuren blir begriplig,
förutsägbar och långsiktig. Det är
myndigheterna som ska genomföra politiken. Det finns en risk att
politiken blir kortlivad, eftersom
det inte finns någon bred politisk
enighet bakom riksdagsbeslutet.
LRF – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013
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Larmkedja
ska förebygga
brott
Var tredje lantbrukare har varit utsatt för brott de senaste två åren.
Hälften av dem som varit utsatta
har varit det två gånger eller mer.
Bluffakturor och bedräglig telefonförsäljning är vanligast. Även stöld
av drivmedel, maskiner och redskap är vanligt. Det visade en
rapport från LRF som togs fram
under 2013.
Enligt rapporten anser var tredje
utsatt att polisanmälan är bortkastad tid. En av fyra som anmält
säger att ärendet avskrivits av
polisen.
Det behövs en mer strukturerad
brottsförebyggande insats på
landsbygden och LRF startade
därför ett projekt med Gävleborg
och Dalarna som pilotregion.
Syftet är att utveckla samarbetet
med Polisen, öka medlemmarnas
möjligheter att varna varandra för
tjuvar och förbättra möjligheterna
att hitta brottslingarna.
Projektet skapar en larmkedja
i samarbete med ett företag som
specialiserat sig på sådana tjänster. Via larmkedjan blir deltagarna larmade om brott som
begås och kan berätta om iakttagelser som kan ha koppling till
brottet. Genom projektet finns
möjlighet att få tips på hur man
förebygger brott på gården, bland
annat genom att märka maskiner,
redskap och liknande.
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Förenklingsresan
Jordbruksverket och LRF gjorde
med start i juni besök på nio företag och ett stopp på Elmia Djur &
Inomgård för att diskutera enklare
och bättre regler.
Förenklingsresan gick från Trelleborg i söder till Umeå i norr och
har täckt inriktningarna mjölk,
fågel och spannmål, nöt, ägg, får
LRFs Helena Jonsson och Jordbruksverkets
och lamm, gris, trädgård och häst. Leif Dennerberg reste 2013 runt i Sverige
och diskuterade hur vardagen skulle
I januari 2014 besökte man också
kunna bli enklare för Sveriges bönder.
ett vattenbruksföretag.
Här med Martin Hultman på Stickelösa
Målet har varit att göra vardagen gård utanför Huskvarna. Foto: LRF
enklare för företagarna och höra
deras konkreta förslag till förbättringar. Totalt sett har över 350 förslag
kommit fram vid de olika stoppen på resan. I inledningen av 2014 togs
en handlingsplan för de olika förslagen fram för att göra tydligt hur
de tas om hand.

LRF i utredning
om stärkt konkurrenskraft
Regeringen tillsatte Rolf Annerberg att leda arbetet i utredningen om
stärkt konkurrenskraft i jordbruket och trädgårdsnäringen. Till sin hjälp
har utredaren en expertgrupp med två representanter från LRF.
Uppdraget handlar om att dels belysa konkurrenskraften i svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion, dels ta fram ett förslag till strategi för
en livskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion.
LRFs mål med utredningen är att förslagen ska leda till att den
svenska produktionen växer och tar marknadsandelar på hemmaplan
och på exportmarknaden. När det gäller konkreta förslag har LRF
gjort en indelning i några huvudområden: Attityd och ambition kring
svensk produktion, näringspolitiska villkor i förhållande till andra länder samt företagsutveckling inom kompetens, finansiering och struktur.
Ett delbetänkande ska vara klart i juni 2014 och slutrapporten
lämnas till regeringen i mars 2015.

LRF – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013
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Steg på vägen mot politiska
framgångar för LRF och landsbygden
✔ Nästa landsbygdsprogram. LRFs påverkansarbete 2013 gav resultat. Regeringen
sköt våren 2014 till nationell medfinansiering till nästa landsbygdsprogram så att
det får ungefär samma budget som det
tidigare.

✔ Ökad kompetens hos djurskydds
inspektörer. LRF har fått gehör för behovet av att öka kompetensen hos djurskyddsinspektörerna. Under året kommer
Jordbruksverket och länsstyrelserna att
inrikta arbetet på praktisk kompetens och
bemötande.

✔ Tillämpning av CAP-reformen. Regeringen har lämnat ett förslag som remissbehandlas under våren 2014. Förslaget
innehåller bland annat en kopplad ersättning per nötkreatur och slopad regional
indelning av gårdsstödet, det vill säga
såväl möjligheter som utmaningar.

✔ Ett steg på väg mot föranmälda djurskyddskontroller. LRF har fått gehör för
vikten av att normalkontrollerna ska för
anmälas. Oanmälda kontroller bör endast
genomföras vid särskilda behov. Jordbruksverket har bildat en arbetsgrupp
med uppgift att hitta lösningar för att
uppnå detta.

✔ Föreslagen ändring av minerallagen

✔ Moderniserad köttkontroll. För att

så att markägare och andra berörda ska få
bättre information när företag letar mineral.

minska risken för smittspridning sköts
kontrollen vid grisslakten inte genom att
klämma och skära utan visuellt. Denna
klart bättre och enklare metod har nu
godkänts på EU-nivå.

✔ Regeringens konkurrenskraftsutredning om ökad produktion i jordbruket och
trädgårdsnäringen lägger fram ett delbetänkande i juni 2014 och slutbetänkande
i mars 2015.

✔ Regelbundna avstämningar mellan
Jordbruksverket och LRF om djurskyddstillsynen, bland annat vad gäller avisering av
kontroller och rättssäkerhetsfrågor.
✔ LRF fick igenom dispenser för växtskyddsmedel via prövning i KEMI och
vissa prövningar i domstol.

✔ Förslag på förenklingar i L100, Jordbruksverkets föreskrifter om djurhållning,
ute på remiss. Förslagen är byggda på
LRFs önskemål. Bland annat inräknande
av foderliggbås i totalytan för suggor.

✔ En samrådsgrupp för djurskyddskon-

✔ Förslag om sänkt skatt för egenproducerad el upp till 30 000 kWh.
✔ Modell för djurtillsyn. LRFs arbete

✔ Minskad risk att jordbruksmark ex-

med riskbaserad djurskyddstillsyn fick
Jordbruksverket att ta fram en sådan
modell för länsstyrelsernas tillsyn.

ploateras genom förslag från utredningen
om bullersamordning som underlättar och
uppmuntrar förtätning av bebyggelse istället för spridning.

✔ Upphandlingsutredningen slog fast
att svenska myndigheter kan ställa högre
krav på miljö- och djurskydd, något som
gynnar svenska producenter. Ett nytt EUdirektiv kopplat till offentlig upphandling
bekräftar även denna utveckling.

✔ Förenklad grismärkning. LRFs uppvaktning av EU-kommissionen ledde till en förenklad märkning för gårdar med mellangårdsavtal.
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fordonsflotta visar på en stor potential
för de areella näringarna, särskilt skogsbruket, när det gäller produktion av biodrivmedel.

✔ Regeringen föreslår lättnader i det
generella biotopskyddet som innebär att
behov av åtgärder för att utveckla och
bibehålla ett aktivt jordbruk kan utgöra
skäl för dispens.

✔ Målen i Baltic Sea Action Plan görs
troll har bildats i nära dialog med Jordbruksverket. I gruppen ingår lantbrukare,
tjänstemän från Jordbruksverket och representanter från LRF. Syftet är att belysa
och utveckla djurskyddskontrollerna utifrån ett djurägarperspektiv.

✔ Ersättningen till betesmarker i gårdsstödet ökades 2013 med 15-25 euro per
hektar i hela landet för ägda stödrätter.
Detta genom en tilldelning av pengar ur
den nationella reserven.

✔ Utredningen om fossiloberoende

✔ Förenklingsresa. LRF och Jordbruks
verket gjorde tillsammans en förenklingsresa med gårdsbesök för att konkretisera
arbetet med enklare och bättre regler. En
handlingsplan upprättas i början av 2014.

✔ Mer balanserad rovdjurspolitik. Regeringens proposition i september med ökad
hänsyn till boende och näringar på landsbygden välkomnades av LRF.

✔ Regeringens förslag om kvotplikt för
fordonsbränsle öppnade för ökad inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel.

inte till bindande mål för Sverige av regeringen, något som först befarades.

✔ Den nyligen avslutade Ersättningsutredningen stärker lantbrukarnas möjlighet
att få ersättning för inskränkningar i kommunala vattenskyddsområden.
✔ Regeringen har tillsatt en utredning om

✔ Sänkta egenavgifter med 2,5 procentenheter och översyn av regler för fåmansbolag (3/12-regler) gav bättre villkor för
småföretagare. Det gäller även besked om
fortsatt enkel momsredovisning för vissa
småföretagare.

✔ Slaktrapportering till CDB blev enklare
och kan göras av slakteriet via fullmakt.

✔ Ursprungsmärkning av gris- fågel- och
lammkött. Efter beslut inom EU blir det
från april 2015 obligatoriskt att märka var
djuret är uppfött och slaktat. LRF hade
önskat tydligare regler om var djuret är
fött vilket redan gäller för ursprungsmärkning av nötkött.

dricksvatten, delvis efter LRFs önskemål.
Utredningen ska undersöka målkonflikter
vid inrättande av vattenskyddsområden.

✔ Inga fler gränsvärden för mögelgifter
i spannmål. Frågan om gränsvärden för
mögelgifterna T2+HT2 ska först utredas
genom en kartläggning av situationen i
de olika medlemsstaterna i EU. Dessutom ska snabbare och säkrare analyser
tas fram innan det blir aktuellt med
gränsvärden.
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Föryngring
kräver nytänkande
Företagande och villkoren för att starta och driva företag är något
som går som en röd tråd genom LRF och berör direkt eller indirekt
alla medlemmar och branscher. Därför är det ett område som ökar
i betydelse för en intresse- och företagarorganisation som LRF.
Näringspolitisk bevakning och vilka frågor som LRF driver utgår
från företagandet och möjlighet till tillväxt och lönsamhet.
I LRFs satsningar för hållbar tillväxt ingår en hel del aktiviteter som
riktar sig mot det enskilda företaget och den enskilda företagaren.
– Det är framförallt på gårdsnivå man reellt kan öka lönsamheten,
LRF finns som ett stöd för att underlätta den utvecklingen, poängterar Anders Källström. Det handlar alltså inte bara om att förbättra konkurrensförutsättningarna utan också om att erbjuda flera
handfasta verktyg som kan vässa företagandet för den som vill.
Bland annat erbjuder LRF utbildningar i förhandlingsteknik,
coachning inom LEAN-produktion och rådgivning och inspiration
för ett ökat energiföretagande.
Helena Jonsson ser också att marknadsorientering och branschkunskap är viktiga faktorer för utveckling.
– Inom livsmedelsområdet publicerar vi på vår webbplats löpande
uppföljning av livsmedelsmarknaden som summerar den senaste
tidens utveckling av produktionsvärde, volymer, priser och exportnivå. Siffrorna stäms av mot målen i livsmedelsstrategin.
Föryngring och tillgång till kapital är ytterligare en knäckfråga för
LRF och landsbygdsföretagandet. Kristina Yngwe berättar att det
skett en del intressanta ägarskiften, som kan tjäna som inspiration
och förebild för andra. Till exempel gradvisa ägarskiften som i en
kapitalintensiv bransch kan vara en möjlighet för unga att finansiera ett gårdsköp.
– Ett annat sätt att få in ny kompetens och mer kapital i de gröna näringarna kan vara att utveckla samarbeten med gröna affärsänglar. Vi måste våga tänka nytt om vi ska bryta trenden med en
åldrande yrkeskår, menar Kristina Yngwe.

LRFs strategiska mål
Fler medlemmar uppnår sina egna uppställda mål och
upplever att LRF stöttar dem i utvecklingen av det egna företaget.
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Krafthandling Skog går i mål
Tre års arbete i projektet Krafthandling Skog har varit framgångsrikt.
LRF, Norra Skogsägarna, Norrskog, Mellanskog och Södra Skogsägarna, med stöd av Studieförbundet Vuxenskolan, har arbetat fram ett
fungerande projektkoncept som förädlas och utvecklas framöver.
De flesta av Krafthandling Skogs mål är redan uppfyllda:
• Fler än 10 000 skogsägare har tagit del av personlig rådgivning.  
• Över 8 000 skogsägare har deltagit i kompetenshöjande
utbildningsaktiviteter
• Mer än 75 procent av deltagarna säger sig redan se en ökad
lönsamhet i sitt skogsbruk. Det är extra glädjande eftersom ökad
lönsamhet för den enskilda skogsägaren har varit det övergripande
målet för projektet.
• Målet att engagera fler kvinnliga skogsägare har också uppnåtts.
25 procent av deltagarna har varit kvinnor, vilket är ovanligt högt.
Hösten 2014 är det dags för målgång i Krafthandling Skog. Tiden
fram till dess är siktet inställt på blivande och nya skogsägare. Skogsägarnas behov av grundläggande kurser och utbildningar ska tillgodoses och skogsägarföreningarna erbjuder även personlig kvalitativ rådgivning som skapar förståelse för vikten av god skogsskötsel och aktivt
brukande av skogen. Skogsägarna ska fortsatt få goda förutsättningar
för ett uthålligt brukande av skogen.
Förbundsordförande
Helena Jonsson,
VD Anders Källström
och LRF Ungdomens
ordförande
Kristina Yngwe

Säkert Bondförnuft
har minskat olyckorna

Ny tidning för
dig som driver
grönt eget
Tillsammans med tidningen Driva
Eget och Land Lantbruk lanserade
LRF i oktober en ny tidning för de
gröna näringarna. Driva Eget –
gröna näringar delfinansieras av
LRF i startskedet och skickas ut
som en bilaga tillsammans med
Land Lantbruk.
Många av framtidsfrågorna berör
det gröna näringslivet och företagarperspektivet är avgörande för
om de gröna näringarna ska
utvecklas ännu mer. Därför är det
naturligt att samarbeta med tidningen Driva Eget som redan
riktar sig till småföretagare.
Första upplagan var cirka
115 000 exemplar och tidningen
görs i samarbete med Land Lantbruk. Satsningen fortsätter på
nätet där www.driva-eget.se byggs
på med en undersajt för de gröna
näringarna.

Under fem år har LRF-projektet Säkert Bondförnuft genom information och utbildning uppmärksammat LRFs medlemmar på
arbetsmiljö- och säkerhetsfrågorna. Intresset har varit stort och
mer än 45 000 personer har deltagit i de olika aktiviteterna.
Populärast har de individuella gårdsbesöken, kurserna och
gårdsvandringarna varit. Deltagarundersökningar visar också
att har man deltagit i en kurs eller haft ett gårdsbesök så ger det
resultat. Nio av tio åtgärdar brister på den egna gården efter ett
besök av Säkert Bondförnufts handledare.
Detta engagemang börjar nu äntligen avspegla sig i olycks
statistiken. Om man jämför de fem år som föregick kampanjen
med de senaste fem åren har dödolyckorna i jord- och skogsbruket minskat med i genomsnitt 45 procent. Det är en efterlängtad
vändning som innebär många sparade liv och bättre ekonomi för
den enskilda bonden och de gröna näringarna i stort.
Projektet avslutades 2013 men ett arbete har påbörjats för att hitta
förutsättningar för att Säkert Bondförnufts aktiviteter även fortsättningsvis ska kunna erbjudas LRF medlemmar, trots uteblivet stöd
från landsbygdsprogrammet.

Driva Eget - en ny tidning för de
gröna näringarna. Första upplagan
var cirka 115 000 exemplar.
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Erbjudandet till
hästföretagare
utvecklades

Vi får landet att växa. De gröna näringarna har en nyckelroll och en tätposition
vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.
LRFs medlemmar driver tillsammans 90 000 företag och de gröna näringarna
står för drygt 4 procent av Sveriges BNP.

BETESDRIFT

BIODLING

EGEN LIVSMEDELSFÖRÄDLING

ENERGI

Hästnäringen har stor betydelse
för landsbygdsutvecklingen och
LRF arbetade under året med både
företagsutveckling och näringspolitiskt arbete inom området. Mycket
av arbetet har handlat om att förbereda starten av LRF Häst.

ENTREPRENAD

LRF Häst ska sporra
hästföretagandet
Fröer, ärter,
åkerböna samt
industrigrödor

GÄSS, ANKOR
OCH KALKON

HÄLSA

MJÖLK

NÖTKÖTT

SKOGSBRUK

TRÄFÖRÄDLING

VILT I HÄGN
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SOCKERBETOR

TURISM

GETTER

HÄSTAR

OLJEVÄXTER

SPANNMÅL

UTHYRNING

GRIS

HÖNS OCH
KYCKLINGAR

POTATIS

STRUTS

VALL

GÅRDSBUTIK

HÖNS –
ÄGGPRODUKTION

PÄLSDJUR

TRÄDGÅRD

VATTENBRUK

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och åtta hästorganisationer bildade
i slutet av 2013 branschorganisationen LRF Häst. Målet med den nya
organisationen är fler professionella hästföretag med ökad lönsamhet
och konkurrenskraft.
LRF vill se en mångfald av livskraftiga hästföretag som växer på en
sund marknad i hela landet. Med hästbranschens samlade krafter ska
LRF Häst skapa bättre politiska och kommersiella förutsättningar för
utveckling och tillväxt för hästföretagandet i Sverige.
LRF Hästs verksamhet kommer bland annat att påverka den närings- och jordbrukspolitik som berör hästnäringen, bedriva omvärldsoch marknadsanalys, företagsutveckling och branschgemensam kommunikation och marknadsutveckling. LRF och de åtta
organisationerna finansierar gemensamt verksamheten.

Ljudbok vässar
förhandlingstekniken
Hur förbereder du dig bäst inför en förhandling? Att ta
rätt betalt för sin produkt eller tjänst är A och O. I oktober
lanserade LRF en gratis utbildning i förhandlingsteknik
i form av en mobilapp och som ljudfil på webben.

Utbildning i lönsam
förhandlingsteknik
• Är du förberedd?
• Lyssnar du på
motparten?
• Tror du på din
produkt?
• Har du verktygen
för att tjäna mer?
• Tar du din förhandling på allvar?

Lyssna
när det
passar
dig!

Spela alla avsnitt [66 min]

LRF ska vara en skarp företagarorganisation och djupare kunskaper
i förhandlingsteknik är något många medlemmar efterfrågar. Det kan
vara svårt att avsätta tid för långa kurser på annan ort och därför provar LRF nu att ge utbildningen i form av en ljudbok för att företagare
som är ute och rör på sig mycket ska kunna ta del av den var och när
som helst. Mobilappen LRF Förhandling finns att ladda ned gratis från
både Appstore och Google play. Den finns också att hämta på LRFs
webbplats.
Sju kapitel ska vässa kunskaperna kring den teknik som ligger bakom en lyckad förhandling: rätt attityd, strategi- och taktiktänk och
värdefulla råd för att komma vidare när positionerna har låst sig,
bland annat. Kapitlen följs upp med övningar och det finns möjlighet
att ytterligare fördjupa kunskaperna i seminarieform.

LRFs arbete med aktiv grupphästhållning, ett ekonomiskt rationellt
sätt att hålla häst som samtidigt
bidrar till god djurvälfärd, resulterade i en ny medlemsförmån som
LRF Samköp tagit fram på uppdrag av LRF. Förmånen innebär
att LRF-medlemmar kan köpa
bland annat foderautomater till
rabatterat pris.
LRF Konsults hästgrupp växte
och utökades med fler affärsråd
givare och jurister med särskild
kompetens inom hästnäringen,
till exempel utvecklar de nya
köpeavtalstjänster.
Det näringspolitiska arbetet
drevs bland annat genom påverkan
i Skatteverkets, Landsbygdsdepartementets och Jordbruksverkets
referensgrupper för hästföretag.
Skattefrågan är ständigt aktuell
och har diskuterats intensivt i
Skatteverkets referensgrupp.
LRF ingår i HNS, Hästnäringens
Nationella Stiftelses styrelse och
deltar aktivt i flera av stiftelsens
projekt. Under året drev man exempelvis projektet Horses Made in
Sweden som syftar till att lyfta den
svenskfödda hästens mervärden.
Under året genomförde LRF
tre stycken LRF-dagar på riksanläggningarna genom Flyinge- och
Strömsholmsakademierna. LRFdagarna var en tvådagarsutbildning i entreprenörskap och ekonomi i samarbete med LRF
Konsult. I samband med detta togs
Hästföretagarpraktikan fram, den
finns för nedladdning på webben.
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En stark koncern som
jobbar för tillväxt på landet

Erik Pihlo, LRF Försäkring:

Förbättrat försäkringsskydd för medlemmarna

LRFs sju dotterbolag står tillsammans för ett starkt erbjudande om goda affärer på gården och tillväxt på
landsbygden. Dotterbolagen levererar medlemsnytta på olika sätt och drivs affärsmässigt som aktiebolag,
med lönsamhetsmål, och med avkastningskrav. Här berättar de om sina viktigaste bidrag under 2013.
Mer information finns på varje bolags webbplats.

Ruben Jacobsson, LRF Media:

Läsning som handlar om landsbygden
Linda Cederlund,
Sigill Kvalitetssystem AB:

Fler valde att
klimatcertifiera
sin produktion
Under 2013 ökade antalet certifierade företag kraftigt inom livsmedelsförädling och -hantering och flera
företag valde att klimatcertifiera sin
produktion.
Certifiering skapar värde och medlemsnytta genom att en oberoende
part intygar att svenska lantbruksoch trädgårdsföretag håller mycket
hög produktionskvalitet. Certifikatet
är ett kvitto på att ett företag aktivt
jobbar för god djuromsorg, hög livsmedelssäkerhet och har ett långsiktigt arbete för minskad miljö- och
klimatpåverkan.
Både små och stora företag upplever en ökad affärsnytta av certifiering i form av ökat marknadstillträde,
färre leverantörskontroller från inköpare och färre myndighetskontroller.
Certifieringen bidrar också till en
genomtänkt riskminimering, ökad
ordning och reda, ett accepterat verifikat vid grön upphandling och möjlighet till högre pris nationellt och
vid export.
Ursprungs- och kontrollmärket
Svenskt Sigill har en fortsatt hög
konsumentkännedom och är ett
etablerat ursprungsmärke för kvalitetssäkrade produkter från Sveriges bönder och trädgårdsmästare.
Läs mer på www.svensktsigill.se
Omsättning, tkr
Rörelseresultat, tkr
Anställda, antal
Kunder, antal
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15 336
126
11
3 907

Under 2013 påbörjade LRF Media ett
omfattande förändringsarbete. Styrelsen har antagit en affärsplan som
sträcker sig fram till 2017 och innehåller tre huvudspår.
Vi koncentrerar verksamheten kring
våra kärnområden, alltså tidningar och
digitala produkter som handlar om att
bo och verka på landet, drömmen om
landet och det goda livet. Sju tidningar
utanför kärnområdet har sålts och en
har lagts ner. Vi har dessutom startat
två nya tidningar, Äkta Mat och Driva
Eget – gröna näringar.
Våra redaktionella produkter kommer
att digitaliseras. ATL har varit först ut
med e-tidning och bättre nyhetsservice
i alla digitala plattformar som dator,
läsplatta och mobil. Arbetet med att
förnya alla våra titlars webbplatser har
påbörjats och i början av 2014 blir alla
tidningar tillgängliga som e-tidningar.
Vi ska bredda basen för intäkter. Så
vi planerar en kraftig ökning av antalet

evenemang med anknytning till våra titlar. Och vi undersöker möjligheterna att
starta temaresor. En annan möjlighet
som i liten skala prövas av Driva Eget är
webbkurser.
Läsarvanor förändras snabbt. Ändå
kan vi konstatera att LRF-medlemmarnas nöjdhet med medlemstidningen
Land är rekordhög.
Koncentrationen till färre titlar betyder att LRF Media blivit ett mindre företag räknat i omsättning och i antalet
anställda. Nu är ambitionen att utifrån
den mindre kärnan få en tillväxt i både
omsättning och lönsamhet.
Läs mer på www.lrfmedia.se
Omsättning, tkr
Röresleresultat, tkr

565 287
17 464

Antal anställda, st

329

Antal titlar, st

22

Mikael Kruhsberg, Macklean Strategiutveckling:

Strategiarbete för det gröna näringslivet
Macklean fortsatte att bidra till medlemsnyttan främst genom att utveckla
den svenska livsmedelsindustrin och
därmed skapa goda förutsättningar för
de svenska lantbrukarna.
Vi har bland annat stöttat LRF i utvecklingen av de nya branschorganisationerna. Just nu driver vi ett samarbete mellan
LRF och dagligvaruhandeln som syftar till
att lyfta svenska mervärden och råvaror
för att svenska konsumenter ska köpa en
ökad andel svensk mat. Det projektet
konkretiserar på ett bra sätt nyttan av
Macklean och varför vi behövs för att förverkliga LRFs Livsmedelsstrategi.
Under året har vi gett ut två nummer av

Macklean Insikter för att väcka intresse
och skapa diskussion kring frågor som är
aktuella och av strategisk betydelse för
de gröna näringarna. Vi har positionerat
oss väl inför nästa år genom att kontraktera ett antal viktiga kunder och projekt.
Läs mer på www.macklean.se

Omsättning, tkr
Rörelseresultat, tkr

9 068
– 7 208

Antal anställda, st

11

Leverade projekt, st

80

Försäkringar har varit en viktig del i LRFmedlemskapet under många år. Under
2013 fick LRF Försäkring ett nytt och
bredare uppdrag som innebär att vi ska
förbättra försäkringsskyddet för LRFs
medlemmar. Det kommer vi att göra genom att ta fram nya kompletterande försäkringar som saknas på marknaden
och påverka övriga försäkringsbranschen
att förbättra sina försäkringar till de gröna näringarna. Vi kommer också att erbjuda kvalificerad information om försäkringar och rådgivning vid större skador.
LRF Skogsförsäkring, som erbjuds tillsammans med If, står sig bra jämfört med
andra skogsförsäkringar och antalet kunder ökade med 64 procent under året.
Samarbetet med Länsförsäkringar

fortsatte under året när det gäller att
erbjuda prisvärda försäkringar som
komplement till de basförsäkringar som
ingår i medlemskapet.
Förvaltningen av vårt försäkrings
kapital gick mycket bra även det här
året. Vi överträffade index med marginal
och levererade 367 miljoner kronor vilket bidrar till framtida medlemsnytta för
LRFs medlemmar.
Läs mer på www.lrf.se/lrfforsakring
Omsättning, tkr

30 385

Rörelseresultat, tkr

65 737

Anställda, antal

4

Kapitalavkastning, %

13,8

Mårten Nilsson, LRF Samköp:

Avtal underlättar vardagen
Under 2013 fortsatte LRF Samköp att
erbjuda LRFs medlemmar gårdsnära
tjänster och produkter. LRF Samköps
styrelse genomförde ett antal strategiförändringar för att säkerställa att verksamheten på ett tydligare sätt bidrar till LRFs
vision om tillväxt i de gröna näringarna.
Varje år förhandlar LRF Samköp affärer för cirka 2 000 MSEK. Och vi uppskattar att avtalen minskar våra kunders
inköpskostnader med cirka 100 MSEK
om året. Besparingar som till stor del
hamnar hos LRFs medlemmar.
Vårt uppdrag är intressant och stimulerande: att arbeta med en utmanande
affärsverksamhet och samtidigt skapa
medlemsnytta och bidra till att vi alla
även i framtiden kan njuta av svensk

mat, en levande landsbygd och öppna
landskap.
LRF Samköp genomförde under året
ett antal aktiviteter för att fler medlemmar ska få kunskap om våra avtal och
att avtalen blir enklare att använda. Med
hjälp av LRFs förtroendevalda och medarbetare nådde vi ut bredare under 2013
än tidigare år, en trend och ett samarbete vi hoppas fortsätter.
Läs mer på www.lrfsamkop.se
Omsättning, tkr

28 119

Rörelseresultat, tkr

604

Anställda, antal
Omsättning på avtal, tkr

20
2 000 000

Per Åhrlin, Sånga-Säby Hotell & Konferens:

Sveriges mest miljövänliga hotell
För oss på Sånga-Säby Hotell & Konferens ska miljöhänsyn prägla alla delar
av verksamheten. Ambitionen är att vi
ska ligga i absolut framkant för företag
och privatpersoner som väljer hotell
med en tydlig miljöpolicy.
Råvaror från Sveriges bönder är en
viktig ingrediens i hållbarhetsarbetet.
Det vi serverar på faten är i största
möjliga mån närodlat och svenskt, och
i vår vinkällare har vi ett rikt urval av
ekologiska och biodynamiska viner.
Vattnet vi serverar kommer från Mäla-

ren utanför hotellet och har renats i vårt
eget vattenverk.
Med det nya hotellet har vi 143 hotellrum med plats för 264 övernattande
gäster. Våra konferenslokaler är nyrenoverade med modern teknik. Vi har trådlöst wifi och internetuppkoppling via fiber.

Katarina Hedström Klarin,
LRF Konsult:

Medlemsnära
tjänster och ökad
satsning på tillgänglighet
Under 2013 fortsatte LRF Konsult att
utveckla tjänster som ska göra det
lättare att vara företagare och bidra
till ökad lönsamhet. Det handlar
bland annat om generations- och
ägarskiften där vi kan ta ett helhetsgrepp genom vår kompetens inom
ekonomi, juridik, affärsrådgivning
och fastighetsförmedling.
I november lanserade vi nya lrfkonsult.se med många nyheter både i
utseende och teknik och i början på
2014 öppnade vår kundportal MittKontor. Där finns allt samlat som är
viktigt för att driva företag. Här kan
man på ett säkert sätt spara sina
viktiga avtal och koppla dem till en
bevakning. Via portalen kommer man
också i kontakt med sin rådgivare på
LRF Konsult. Och det finns en kalender med viktiga datum när det gäller
moms och skatter.
Stora infrastrukturprojekt i bland
annat Skåne och Mälardalen har
skapat problem för många markägare och där bistår LRF Konsult kunderna med juridiskt stöd. Vi har
stärkt både bemanning och kompetens inom markintrång och miljö
frågor det senaste året. Totalt har vi
nu 100 medarbetare inom Juridik
över hela landet.
Under de senaste tio åren har LRF
Konsult lämnat ett överskott på mer
än 500 miljoner kronor som har kommit LRFs medlemmar till del genom
olika satsningar och projekt. Genom
våra medarbetare på fler än 130 kontor över hela landet, och med en
ökad tillgänglighet i MittKontor, kommer LRF närmare sina medlemmar
och LRF Konsults kontor fungerar
som en mötesplats på orten.
Läs mer på www.lrfkonsult.se

Läs mer på www.sanga-saby.se
Omsättning, tkr

62 570

Omsättning, tkr

Rörelseresultat, tkr

– 1 901

Rörelseresultat, tkr

Antal anställda, st
Gästnätter, st

53
14 062

Antal anställda, st
Antal kunder, st

1 062 168
50 711
1 202
75 000
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Prioriterat uppdrag:

Bryta trenden i
animalieproduktionen
För ett par år sedan spände LRF bågen hårt. Målet i livsmedels
strategin sattes till en procents real värdetillväxt per år mellan
2010 och 2020. Det ansågs tufft, eftersom svensk matproduktion
hade tappat i värde under decennier. Två år senare är målet uppnått med råge. Totalt har tillväxten legat på drygt fem procent de
första två åren. Prognosen var i december 2013 uppe på 7,7
procents real tillväxt. Detta är långt över målet och ett viktigt
trendbrott.
– Uppföljningen av livsmedelsstrategin hjälper oss att sätta
ljuset på både svagheter och styrkor. Vi fortsätter att jobba utifrån
våra ledord: marknad, konkurrenskraft och företagande, säger
Helena Jonsson.
– Det innebär att vi måste fortsätta att bygga marknad genom
att skapa förtroende för svenska livsmedel och svensk produktion,
fortsätter hon. Vi jobbar oavbrutet för en bättre näringspolitik och
en djurskyddslagstiftning som är optimal för moderna uppfödningssystem. Det kommer att vara helt avgörande för svensk animalieproduktion, eftersom det är flera av de branscherna som har det
riktigt tufft nu och där vi inte har sett något positivt trendbrott ännu.
Anders Källström konstaterar att LRF Kött och LRF Mjölk inte har
varit igång så länge, men att de har ett viktigt uppdrag i att vända
utvecklingen och öka lönsamheten för svenska djurföretagare.

LRFs strategiska mål
LRFs verksamhet riktad till specifika näringar skapar förbättrade utvecklingsoch handlingsmöjligheter för den enskilda företagaren.
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Svenska bönder
har exceptionella råvaror
Förbundsordförande
Helena Jonsson,
VD Anders Källström
och LRF Ungdomens
ordförande
Kristina Yngwe

Under 2013 gick LRF in som huvudpart i projektet Exceptionell
råvara för att utveckla speciella och högkvalitativa svenska råvaror
till restaurangmarknaden.
Projektets huvudsakliga uppgift
var att driva utvecklingen för exceptionella råvaror utifrån behov
och önskemål från Sveriges främsta kockar tillsammans med utvecklingsintresserade bönder.
I projektet medverkade också
VisitSweden, Svenskt Kött, Martin
& Servera, Björn Frantzén, Restaurant Frantzén, och Mattias Kroon,
matskribent. Man har arbetat med
utveckling av råvarukvalitet för
restaurangmarknaden i samarbete
med gris- och kycklinguppfödare
och mejerister. Totalt har 26 producentföretag, varav nio grisföretag, tio
kycklingföretag och sju mejeriföretag medverkat i projektet.
Projektet har identifierat råvaror inom de tre områden som har
potential att nå exceptionella egenskaper. Det gäller framförallt i de
så kallade kultur- och lantraskategorierna.
Projektet avslutades under hösten och en ny projektansökan är inlämnad till jordbruksverket. Målet för det fortsatta arbetet är att tillsammans med 40 utvecklingsintresserade bönder och 20 kockar utveckla
svenska exceptionella råvaror till restaurangmarknaden, även inom
nötkött och grönsaker.

Marmorerings
projekt stärker
köttets ställning
I början av 2013 startade
LRF och Svenskt Kött ett
projekt som ska ta fram en
standard för hur köttets marmoreringsgrad ska bedömas
och klassificeras.
Många frågar efter marmorerat kött eftersom insprängt
fett fungerar som smakförhöjare och gör köttet mörare. Handeln och restaurangerna har länge efterlyst en
nationell klassificering för
att få ett gemensamt språk
mellan kund, leverantör och
uppfödare.
Nu kommer grossister,
restauranger, handel och
konsumenter kunna välja
vilken kvalitet de vill ha på
köttet. Marmoreringsprojektet bidrar på sikt till att stärka köttets ställning och öka
andelen marmorerat premiumkött. Samtidigt får kunderna bättre möjlighet att få
det kött de vill ha och är
beredda att betala för.
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Ny digital
handelsplats
för protein
Under Borgeby fältdagar
2013 lanserade LRF
tillsammans med
Växa Sverige och
Ekologiska Lantbrukarna den nya
handelssajten Proteintipset.se.
Genom den ska bönder lättare
hitta varandra för mellangårdshandel och kunna utbyta tips
och idéer kring odling.
På sidan finns förutom handelsplatsen också prisuppgifter för
olika fodergrödor, ett verktyg för
att räkna ut transportkostnader
för foder, odlingsguide, lästips
och en funktion där man kan
söka efter fodertjänster som
malning, transport, ensilering
med mera i sin närhet.
Sidan har haft drygt 8 000
besökare sedan oktober 2013
och omkring 250 annonser låg
inne i december 2013. En undersökning som gjordes av Landja
hösten 2013 visade att den vanligaste orsaken till att man inte
handlade med varandra var
svårigheten att hitta köpare
och säljare.

livsmedel

Lönsamhet och
tillväxt genom LRF Kött

Ny köttmärk
ning inom EU

Den 1 oktober 2013 bildades LRF Kött, en samlande organisation för
att öka de svenska köttproducenternas lönsamhet, konkurrenskraft
och tillväxt.

EU-kommissionen beslutade
under hösten i frågan om obligatorisk ursprungsmärkning av kött
från gris, get, lamm och fågel
som är färskt, kylt eller fryst.
Regeringen höll samma linje som
LRF och Sverige var ett av två länder som motsatte sig förslaget.

Svensk köttproduktion har under många år haft en negativ volym- och
värdeutveckling. Det finns därför ett stort behov av att kraftsamla resurser och påverkansarbete för att vända utvecklingen och skapa så bra
förutsättningar som möjligt för att öka konkurrenskraft och lönsamhet
och därmed nå tillväxt.
Målet på kort sikt är att inom tre år se en tydlig vändning av nuvarande negativa trend och att svensk köttproduktion har lönsamhet och
tillväxt. De viktigaste strategierna för att nå detta är:
• Arbeta för ökad ursprungsmärkning och fortsatt aktiv marknads
föring av svenska mervärden och för en ökad differentiering av
svenskt kött för att möta olika kunders och konsumenters efterfrågan.
• Utveckla utbud och kvalitet på rådgivning för att underlätta för köttföretagare att fortsatt ha en produktivitetsutveckling minst i nivå
med de viktigaste konkurrentländerna.
• I samverkan med politiker och myndigheter öka svensk köttproduktions konkurrenskraft med bibehållen god djuromsorg och miljöhänsyn via minskat regelkrångel, regeltolkningar anpassade för
svenska förhållanden och förändrade regelverk eller djuromsorgs
program som kan öka konkurrenskraften.
• Politiska ersättningar för de merkostnader som inte går att ta ut i
marknaden i form av djurvälfärds- och miljöersättningar.

LRF skrev till
handeln om olagligt griskött
I ett brev till handeln frågade LRFs förbundsordförande Helena Jonsson på vilket sätt handeln kontrollerar att det importerade kött som
butikerna köper och sedan säljer vidare, inte kommer från gårdar som
föder upp grisar olagligt.
Bara tio av EU:s 28 medlemsstater hade genomfört det nya direktivet
för grisuppfödning när det gäller dräktiga suggor som trädde i kraft
vid årsskiftet 2013. Det var färre länder än vad som har rapporterats
tidigare och innebär att det kan komma in cirka 285 000 olagligt uppfödda grisar på EU:s matmarknad varje dag, enligt siffror från den
brittiska bondeorganisationen NFU.
Handeln har ett stort ansvar eftersom den gör valen åt konsumenterna. Därför är det viktigt att butikerna säljer kött som är lagligt producerat. LRF ville veta att handlarna kan garantera att det kött som de
kommer att sälja i sina butiker runt om i landet kommer från gårdar
som följer EU:s direktiv.
Svenska bönder har fött upp grisar enligt EU:s nya villkor, och mer
därtill, i många år. Det har medfört ökade kostnader för svensk grisproduktion och gjort det svårare att konkurrera med importerat griskött.
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Tobias och Kristoffer Kullingsjö tog emot LRFs och McDonald’s hållbarhetsstipendium
för sitt konkurrenskraftiga och miljömässigt hållbara jordbruk. Foto: Mikael Nyander

LRF och McDonald’s sam
arbetar för hållbart lantbruk
Mjölkbönderna Tobias och Kristoffer Kullingsjö på Elmersgården utanför
Vårgårda vann äran och 100 000 kronor när LRF och McDonald’s för
första gången delade ut det gemensamma Hållbarhetsstipendiet 2013
på Elmia.
LRF och McDonald’s har sedan 2011 ett samarbete som långsiktigt ska
stärka det svenska lantbruket. Hållbarhetsstipendiet är det senaste initiativet inom ramen för detta arbete.
Tobias och Kristoffer Kullingsjö, som bedriver jordbruk på Elmersgården med 230 ekologiska mjölkkor, tog hem Hållbarhetsstipendiet.
Juryn belönade bröderna Kullingsjö för att ha tagit begreppet hållbarhet steget längre, genom att tillsammans med andra i bygden göra en
gemensam satsning på rötning för biogas. Resultatet är en storskalig
biogasanläggning med 32 delägare som kommer att kunna ersätta 2
miljoner liter diesel. Det är precis den typen av lantbrukare som Hållbarhetsstipendiet vill premiera och lyfta fram som goda exempel på
långsiktigt och konkurrenskraftigt jordbruk som även är miljömässigt
hållbart.
LRF och McDonald’s driver också det gemensamma projektet Tillväxt Nötkött som ska hitta modeller för att stärka konkurrenskraften
bland svenska nötköttsproducenter. LRF Ungdomen och McDonald’s
har också ett kunskapsprogram för unga lantbrukare som ska öka intresset bland unga att jobba inom de gröna näringarna.

I stort sett alla undersökningar
säger samma sak – svenska konsumenter vill veta var maten kommer ifrån. Man vill ha en tydlig
ursprungsmärkning. LRF har
länge arbetat för att tillmötesgå
de starka konsumentkrav som
finns på att kunna veta var maten
kommer ifrån och göra ett aktivt
val.
EU-kommissionen valde att gå
på linjen att endast märka var
djuret är uppfött och slaktat.
Nötkött märks med var djuret är
fött, uppfött och slaktat, vilket nu
skapar olika märkningssystem för
olika köttslag. Nästa steg är att
undersöka livsmedel med kött
som ingrediens följt av bland
annat mejeri, mejeri som ingrediens och övriga köttslag.
De nya lagarna är svårbegripliga för en konsument, därför
gör LRF bedömningen att frivilliga märkningar som är mer
enhetliga och enklare för konsumenten att förstå kommer att bli
ännu viktigare.
Sverige och Polen var de enda
länder som röstade nej till Kommissionens förslag. Trots att utfallet inte blev som LRF hade önskat
(fött, uppfött och slaktat), var det
positivt att regeringen drev samma linje som Sveriges bönder.
Större delen av livsmedelskedjan,
från djurbönder till svensk slaktindustri, handel och konsumentoch djurskyddsorganisationer
stödde också denna linje.

LRF – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

31

livsmedel

livsmedel

Intensivt första år
för LRF Mjölk
Den 1 januari 2013 bildades LRF Mjölk, en ny branschorgansation
för svenska mejeri- och mjölkföretagarna. Målet var att öka effektiviteten, ge mjölkbönderna en starkare röst och att vända den
svenska mjölken till tillväxt.
LRF Mjölk har under året främst
fokuserat på betes- och foderfrågan, och på den nya jordbrukspolitiken där mjölken stärkts i CAPreformen och skapat insikt om
behovet av en kopeng, vilket
landsbygdsministern nu lagt förslag om. Branschen har enats
kring en ny position i betesfrågan
och arbetat fram en branschgemensam foderstrategi. Man har
också flyttat fram positionerna i
arbetet med regelförenkling,
genom LRF Mjölks eget förenklingsprojekt och genom att delta i
Förenklingsresan tillsammans
med LRF och Jordbruksverket.

LRF Mjölk har även tryckt på
i kommunerna i frågan om
hur de använder jordbruksmark.
I december 2013 visade
svensk mjölkproduktion på
en nettotillväxt för första
gången sedan 2000-talets början.
Inför 2014 ser framtidsutsikterna
för den svenska mjölkbranschen
ljusare ut än på flera år. LRF
Mjölk förser löpande mjölkbönder, mejeriföretag, media och
andra målgrupper med statistik
över den ekonomiska utvecklingen på gården och i den globala mejeribranschen, för att

skapa en tydlig bild av omvärlden
för ägare och andra beslutsfattare.
Inför valet 2014 har LRF Mjölk
tagit fram ett material som visar
på mjölkbranschens potential för
fler arbetstillfällen och ökade
skatteinkomster i olika delar av
landet.

Livsmedelsstrategi
blir restaurangverksamhet
LRF startade 2013 ett nytt dotterbolag med restaurang- och livs
medelsinriktning. Satsningen har fått namnet by:. Första steget är
by: fiket, ett café i Lantmännens lokaler på Kungsholmen.
LRF har satt upp som mål att vända den negativa utvecklingen av svensk
livsmedelsproduktion. Under åren 2010-2013 ökade svensk primärproduktion i värde med 7,7 procent på gårdsnivå. Det är ett trendbrott och
LRF tar nu ett steg till – bildandet av dotterbolaget by:.
Tanken med det nya dotterbolaget by: är att ta landsbygden till staden och servera bra, god mat från svenska producenter, till gäster som
bryr sig om vad de äter. Nyttan för LRFs medlemmar är både ett skyltfönster i bästa läge för svenska råvaror och möjligheten att leverera sina
produkter direkt till by:.
Förutom själva restaurangverksamheten kommer bland annat butiksoch caféverksamhet och konferenslokaler att inrymmas i konceptet. Det
blir menyer med råvaror och förädlade produkter från svenska bönder.
Stor hänsyn tas till årstid och säsong.
Satsningen börjar i Stockholm. Tanken är att by: i förlängningen
ska kunna anpassas och etableras på andra platser i landet. Caféet på
Kungsholmen, by: fiket, öppnar på Franzéngatan/Mariedalsvägen
sommaren 2014.
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LRF vill minska klimatpåverkan
Omkring 3,5 miljoner konsumenter nåddes genom media under hösten 2013 av budskapet att
klimatcertifierat är ett bra val för miljön. LRF möjliggjorde projektet Klimatcertifiering för mat.
Som ett resultat av projektet finns
nu stor mängd kunskap om matens klimatpåverkan och ett aktivt
arbete i branschen med att minska klimatpåverkan i livsmedelsproduktionen. Dessutom en praktiskt tillämpbar klimatcertifiering
genom Sigill Kvalitetssystem ABs
standard IP.
Att minska klimatpåverkan från
fossil olja är en av vår tids överlevnadsfrågor. Det är viktigt att ha
kunskap om livsmedelsproduktionens påverkan och roll i det sammanhanget. Livsmedelsproducenter behöver vidta åtgärder för att

LRF i samråd om
bättre djurskydds
kontroller
Undersökningar bland LRFs medlemmar har visat på vissa brister
i myndigheternas kontroller av
djurskyddet på gårdarna. 2013
bildade LRF därför en samrådsgrupp för djurskyddskontroll tillsammans med Jordbruksverket
för att förbättra kontrollerna.

minska sina utsläpp och bör också
kunna göra affärer på minskade
utsläpp.
Fler och fler företag inser att
det är viktigt att vara resurseffektiva både för att få lägre kostnader
och minska klimatpåverkan i
produktionen, och att på ett trovärdigt sätt visa sina insatser genom en klimatcertifiering. Nya
grupper av livsmedel under 2013
blev tomater, gurka och potatis.
Tidigare har mjölk, nötkött, griskött, grönsaker, blommor och bär
klimatcertifierats. I växthusproduktionen minskar klimatpåver-

I samrådsgruppen ingår nio
lantbrukare, tre tjänstemän från
Jordbruksverket och en anställd
från LRF. Annika Bergman från
LRFs riksförbundsstyrelse är
ordförande i gruppen.
LRF ser ett stort behov av att
ha en långsiktig dialog med
ansvariga på Jordbruksverket i
djurskyddskontrollfrågan. Man
vill ha ett forum där frågeställningarna har ett bondeperspek-

kan med mellan 80 och 90 procent när klimatcertifieringens
kriterier följs, där den viktigaste
åtgärden är att värma upp växthusen med icke-fossila bränslen.
Klimatcertifieringen är ett
tydligt exempel på branschens
ansvarstagande. Underlagen visar
på hur komplex frågan om klimatgasutsläpp kopplat till biologiska
processer är, och att Sveriges
lantbruks- och trädgårdsföretag
är beredda att möta omvärldens
förväntan på åtgärder för att
minska matens klimatpåverkan.

tiv. Det handlar om rättssäkerhet, kalibrering, bemötande och
mycket mer. Gruppens arbete
ska helt enkelt leda till bättre
djurskyddskontroller.
LRF har också producerat två
filmer med konkret information
om vad som gäller vid djuskyddskontroll och hur djurskyddslagen fungerar. Filmerna finns hos
LRFs regionkontor och man kan
även se dem på LRFs webbplats.
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skog och energi

Fossiloberoende satsningar
skapar jobb och tillväxt

LRFs strategiska mål
LRFs verksamhet riktad till specifika näringar skapar förbättrade utvecklingsoch handlingsmöjligheter för den enskilda företagaren.
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Skogsdebatten rullade på
under 2013, lika mycket i
sociala medier som i tryckta.
LRF Skogsägarna startade en
ny Facebooksida ”Vi som
gillar skog”.
Gå in på www.facebook.
com/visomgillarskog, dela,
gilla och delta i diskussionerna där. Den som twittrar
om skogsfrågor kan gärna
använda #gillaskog.

Medlemsinformation
i Skogsland

Dialog för hållbart skogsbruk
För att få större måluppfyllelse för de miljörelaterade målen för hållbart skogsbruk har Skogsstyrelsen sedan 2011 drivit projektet ”Dialog
för miljöhänsyn”. Syftet är att utveckla gemensamma målbilder för bra
miljöhänsyn. LRF Skogsägarna har aktivt deltagit i dialogen.
Dialogarbetet har bedrivits i olika arbetsgrupper med fokus på naturvård, mark- och vatten, friluftsliv och rekreation, kulturmiljöer,
översyn av råd och föreskrifter till 30 § i skogsvårdslagen och uppföljning av miljöhänsyn vid föryngringsavverkning. LRF och skogsägarföreningarna har deltagit aktivt i alla arbetsgrupper och ser positivt
på arbetssättet.
Fokus ligger främst på hänsyn i samband med föryngringsavverkningar. Projektet ska också leda till ökad samsyn om sektorsansvaret
och utveckla ett uppföljningssystem som kan vara grunden för en
fortsatt utvecklings- och lärandeprocess.
I november fastställde Skogsstyrelsen de målbilder som arbetats
fram. Målbilderna ska vara vägledande vid alla skogsbruksåtgärder
och beskriver god miljöhänsyn till hänsynskrävande biotoper, mark
och vatten och kulturmiljöer. Skogsägarföreningarna och resten av
branschen arbetar nu vidare för att implementera målbilderna i sina
respektive organisationer och deras operativa verksamhet.

I augusti var det premiär för LRF
Skogsägarnas sida i Skogsland.
Liksom LRFs regioner vill Skogsägarna med sin Gröna sida öka
kännedomen ute i landet om vilka
frågor som är aktuella hos LRF
Skogsägarna och hur man jobbar
med dem.
LRF Skogsägarna hoppas att
sidan ska ge de skogsägande medlemmarna argument, lust och
kraft att stå upp för och agera som
ambassadör för det svenska familjeskogsbruket och dess viktiga roll
i det hållbara samhällets gröna
ekonomi.
Håll rovdjuren på

Nr

DEBATT Sid 11

en låg nivå Träexpor
t tas upp på Asienres
a

Sid 2

14 28 mars 2014

www.skogsland.co

m

Livet efter
stormarna

TS-upplaga: 112

000

Halva beståndet
av talltitor borta

n Antalet talltitor
har halverats
de senaste 40 åren.
Nu tror
forskare vid SLU att
det beror
på den kraftiga minskning
av smågranar i gallrings- en
och
avverkningsmogen
skog. Sid 3

4 röster om situatione

FOTO: MARIE HENNINGSSON

Förbundsordförande
Helena Jonsson,
VD Anders Källström
och LRF Ungdomens
ordförande
Kristina Yngwe

n i Norrland
Sid 6–7

Camilla stöttar
sina kolleger

I halva sitt liv har Camilla
Logarn varit skogsägare
. Och
när hon inte arbetar
med sin
egen skog jobbar
hon gärna
med att uppmuntra
och stötta
andra skogsägare
.
Sid 8
n

Klimatprojekt
får fortsätta

n Det blir en fortsättnin
g
på ABCD-projektet.
Vinnova
har beviljat 3 nya
projektmiljoner.

Sid 4

Sågverkschefen

Rådgivaren

Skogsägaren
Skogschefen

Skogen fick far t på
EU-debatt

15 000 kronor
extra i månaden!

Rika naturuppleve
lser
tryggt pensionsspar och
ande!

FOTO: ULF ARONSSON

I december drog LRF Skogsägarna igång projektet ”Skogen och
landet”, som ska utveckla dialogen kring framtidens skogsnäring
och skogsägande. Under 2014 kommer regionala möten ske, ett
i varje region.
– Skogsbranschen står inför stora industriella möjligheter. Det
finns många nya avsättningsområden för råvaran. Här krävs forskning och utveckling. Vi är på, och lyfter skogen som en väsentlig
del av arbetet inom LRF, säger Anders Källström.
”Skogen och landet” vill öka medvetenheten hos skogsägarna
om de stora förändringar som väntar. Syftet är också att lyssna in
förväntningar och tankar hos både traditionella skogsföretag och
den växande skaran utbor.
LRF ska även vara en stark röst utåt. För Kristina Yngwe är den
viktigaste skogsfrågan att påverka synen på skogen i samhället.
– Det finns en bevarandesyn på skogen hos stora delar av allmänheten. Skogen ska finnas där och vara fin, när man väl åker ut. Man
ser inte det ekonomiska värdet. LRF arbetar hårt för att visa att familjeskogsbruket är ansvarstagande och har en inbyggd långsiktighet.
Helena Jonsson poängterar att hållbart brukande av skogen är
helt avgörande för att Sverige ska kunna utveckla en biobaserad
samhällsekonomi. För att få fart på omställningen krävs tydliga
politiska signaler.
– LRF vill se högre målsättningar för förnybar energi, och ekonomiska spelregler som stöttar biodrivmedel och nya miljövänliga
innovationer från skogen. Fossiloberoende satsningar skapar både
jobb och tillväxt. Det är också en av de frågor som LRF kommer att
lyfta under valåret 2014.
Inom naturvårdspolitiken väntar mer påverkansarbete. Under
2013 presenterades förslaget till ny skogsvårdsförordning.
– Biologisk mångfald går inte att administrera fram med detaljrika föreskrifter, säger Helena Jonsson.
Hon lyfter istället fram KOMET-programmet, som fångar upp
markägare som frivilligt vill skydda skog.
– Det gäller att uppmuntra de rätta drivkrafterna i den privata
äganderätten. Ska vi klara miljömålen så behövs de frivilliga initiativen.

Skogsägarfrågor
på Facebook
och Twitter

Sid 2

Täcka kostnader
för
underhåll av släktgården!

Bra jakt och fiske
– och
skogen ska gå
runt!

Får du ut det du

PENGARNA
SKOGEN

Här lär du dig
mer om skogen

n Vid småländsk

a Linnéuniversitetet ser man
ljust
den skogliga framtiden. på
– Jag tror att nya typer
av
jobb kommer att
utvecklas. Då
kommer vi att vara
med och
utveckla våra program,
säger
Erika Olofsson, studierekto
r
vid Institutionen för
skog och
träteknik.
Sid 5

vill av din skog?

Som skogsägare
har du stora möjligheter
till intäkter, sparande,
upplevelser och annat
skattelättnader,
som skogen kan
bjuda. Med vår hjälp
aktuell bild av just
får du en tydlig och
dina möjligheter med
din fastighet. Vi gör
analys och förvaltningsr
en skräddarsydd
ekommendation
baserad på dina behov
och önskemål.
Vänd dig till närmaste
förvaltare på
Skogssällskapet.
Ring 0771- 22 00
44
eller gå in på www.skogs
sallskapet.se
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LRF Skogsägarna arbetade
med Miljömålsberedningen
Miljömålsberedningen ska utveckla strategier med etappmål, styrmedel och åtgärder. Den för skogsbruket viktigaste delen är strategin för
långsiktigt hållbar markanvändning. Viktiga frågor är bland annat hur
mycket ytterligare skog som ska undantas från skogsbruk och hur
man vill reglera skogsbrukets generella hänsyn.

I den jämtländska byn Bleka satsar bönderna helhjärtat på solel. Det stundtals kyliga jämtlandsvädret har visat sig vara optimalt för solceller. Foto: DIAKRIT

Projekt ska öka
energiföretagandet
Behovet av förnybar energi växer, därför satsar LRF på att få fler
landsbygdsföretag att leverera energi och samtidigt energieffektivisera sina verksamheter. Förra året beviljade Jordbruksverket medel
till ett tvåårigt projekt.
År 2011 antog LRF en strategi för hur de gröna näringarna ska kunna
öka sitt uttag av förnybar energi och minska behovet av fossila bränslen. Framtidsföretag och Goda affärer på förnybar energi är namnen
på de två projekt som utgör verktygen för att nå målen.
Projekten finansieras av Jordbruksverket genom landsbygdsprogrammet och har en sammanlagd budget på knappt 40 miljoner kronor. Satsningen spelar en viktig roll i utvecklingen av konkurrenskraftiga energiföretagare och för att landsbygdsföretag ska kunna bli
betydelsefulla aktörer på energimarknaden.
Energiförsörjningen är en av de viktigaste samhällsfrågorna, där
lantbruket har möjlighet att bidra till en långsiktigt hållbar lösning.
LRF tycker att ett rimligt mål är 70 procent förnybar energi i Sverige
till år 2020, vilket kan jämföras med de uppsatta 50 procenten, vilket
nåddes redan vintern 2013/2014.
För att möjliggöra för fler företagare att kunna satsa på förnybar
energi samlar projektet Framtidsföretag 25 framgångsrika energipionjärer inom den gröna sektorn. Gårdarna är en länk mellan forskning
och praktik och en utbildningsplats för att inspirera fler företag till
energieffektivisering och att ställa om till förnybar energi.
Genom projektet Goda affärer på förnybar energi erbjuder LRF
minst 500 kompetensutvecklingsinsatser för enskilda företagare. Projektet ger möjlighet att skapa samverkansprocesser för att stärka konkurrenskraften i befintliga företag, och att generera nya företag eller
företagskonstellationer.
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Verktyg
som sparar energi
LRF fortsatte under 2013 arbetet
med att underlätta för medlemmarna att öka lönsamheten
genom att effektivisera sin användning av energi.
Effektivare användning av
energi och kväve beräknas i
genomsnitt ge en besparing på
600-700 kronor per hektar. De
tre verktyg som i allt större omfattning används av företagarna
är sparsam körning, energikartläggning och att göra en kvävebalans. Åtgärderna grupperas i
Nya vanor, Ny utrustning och Stora
investeringar. Nya vanor kan
skapas direkt och behöver inte
kosta mycket i investeringar. Ny
utrustning som är mer energisnål ersätter gammal som tjänat
ut. En enklare investeringskalkyl med inköps- och driftskostnader håller koll på hela livslängden. Stora investeringar
som uppvärmningssystem,
stallar och torkar med lång
avbetalningstid kräver en ordentlig energi- och kostnadsanalys.

I slutet av 2012 lämnade två expertgrupper sina rapporter som underlag till beredningens arbete. Den ena expertgruppen hanterade skydd
och skötsel av landmiljöer. Där fanns LRF Skogsägarna representerade. Den andra expertgruppen hanterade miljöhänsynen i skogsbruket, där företräddes skogsägarintressena av Norra Skogsägarna.
Miljömålsberedningen överlämnade 17 juni 2013 sitt delbetänkande
om strategin för långsiktigt hållbar markanvändning till regeringen.
LRF Skogsägarna ansåg inte att förslaget sammantaget innebar
något förtydligande och att hela betänkandet hade en alltför stark
slagsida mot biologisk mångfald. Frågor som rör skogens bidrag till
ekonomisk och social hållbarhet, liksom möjligheten att ersätta miljöskadliga material med träprodukter, hade också helt blivit åsidosatta.
Efter en remissrunda bereds förslag på regeringskansliet. En proposition om biologisk mångfald väntas under våren 2014 för beslut
före valet.
LRF Skogsägarna arbetar vidare för att påverka utformningen av den
kommande propositionen. Sammanfattningsvis lyfter LRF följande i
sitt remissvar:
• Skogen har en central roll i övergången till en biobaserad samhällsekonomi. En strategi för långsiktigt hållbar markanvändning är rätt
väg att gå för att nå miljömålen samtidigt som avvägningar görs mot
andra samhällsintressen. Genom detta delbetänkande når man en
bit på vägen.
• Helhetssyn på hållbar markanvändning saknas, där ekonomiska och
sociala hållbarhetsaspekter borde ingå. Likaså saknas klimataspekterna liksom ställningstaganden för minskad export av miljöpåverkan.
• Ekolandskap som bygger på frivillighet kan vara en utvecklingsväg
men ska inte vara samrådsområden.
• Komet, frivilliga avsättningar för naturvård, är ett viktigt framtida
arbetssätt i skyddsarbetet.
• Det saknas etappmål om skötsel av skyddade områden.
• Förslaget till ny skogsvårdsförordning är otydligt, rättsosäkert och
dåligt genomarbetat.

LRF skapar
förtroende
för vindkraft
Svensk Vindkraftförenings vindkraftspris 2013 gick till LRF.
I motiveringen stod det bland
annat att LRF har skapat förtroende och förståelse mellan olika
parter i vindkraftsprojekt.
Priset delades ut på eventet Goda
Krafter i Halmstad i april och
motiveringen löd:
”LRF uppmuntrar sina medlemmar
att inte bara se neråt utan även vända blicken uppåt för att leta nya
affärer och samtidigt tänka både
stor- och småskaligt. Med ledord som
vindkraftens affärshemligheter, prata
vind med din granne, lokal nytta,
för- och nackdelar och så funkar det!
har LRF ökat kunskapen och skapat
en transparens inom vindkraftsbranschen. Detta har skapat förtroende och
förståelse mellan de olika parterna i
ett vindkraftsprojekt och därmed även
lagt grunden för att bra och rättvisa
avtal ska kunna ingås. Bevis på LRFs
goda arbete är att vi kan se att deras
förslag till arbetsmetodik och rekommendationer många gånger har blivit
praxis inom branschen.”
LRF menar att vindkrafts
etableringar ska präglas av ansvarstagande, öppenhet och dialog och så har samarbetet med
Svensk Vindkraftförening fungerat. Priset bekräftade samspelet
inom en viktig förnybar bransch.
LRF – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013
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LRF-koncernens bokslut 2013
LRFs verksamhet är synnerligen diversifierad och innefattar utöver
intresse- och näringslivsorganisationen, som bedrivs både lokalt,
regionalt och centralt även affärsverksamhet, försäkringsverksamhet
och egen finansförvaltning.
Affärsverksamheten har under det gångna året påverkats av en del
konjunktur- och branschrelaterade problem.
LRF-koncernens totala verksamhet gav ett överskott 2013 och uppvisade
ett resultat före skatt om 280 (82) Mkr. Utvecklingen på de finansiella
portföljerna har varit mycket god och har genererat en totalavkastning
om 18,8%.
Koncernens rörelseintäkter minskade något och uppgick till 2 078
(2 208) Mkr. Rörelsens kostnader uppgick till 2 213 (2 407) Mkr.
Före avkastning från finansiella investeringarna uppgick resultatet
till -135 (-198) Mkr. Finansnettot ökade jämfört med föregående år
och uppgick till 415 (280) Mkr.
Resultatet före skatt uppgick till 280 (82) Mkr. Efter skattemässig konsolidering uppvisar koncernen en redovisad skattekostnad på 4 (9) Mkr.
Årets resultat efter skatt uppgår till 277 (73) Mkr.
Balansräkningens omslutning ökade till 5 171 (5 009) Mkr.
Soliditeten i koncernen uppgår till 40 (36)%.

LRFs organisation

Lantbrukarnas Riksförbund
förening upa

Lantbrukarnas Riksförbund
ideell förening

Lantbrukarnas Ekonomi
LEAB

LRFs strategiska mål
• LRF är en attraktiv arbetsgivare där kompetenta och nöjda medarbetare tar
ansvar och utvecklar organisationen för att nå visionen och uppsatta mål.
• LRFs löpande rörelseintäkter täcker de årliga verksamhetskostnaderna.
Nettotillgångar värdesäkras realt över tid.
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LRF
Media

LRF
Samköp

Sigill
Kvalitetssystem

Macklean
Strategiutveckling

Sånga-Säby
Hotell &
Konferens
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Fem år i sammandrag

Balansräkning – koncernen

Belopp i Mkr där annat ej anges

2013

2012

2011

2010

2009

Ur resultaträkningen
Rörelsens intäkter
Resultat före skatt
Årets resultat

2 078
280
277

2 208
82
73

2 299
–103
–114

2 420
221
197

2 517
119
136

Ur balansräkningen
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Eget kapital
Balansomslutning

4 276
895
2 084
5 171

4 166
843
1 807
5 009

4 308
975
1 734
5 283

4 464
1 086
1 848
5 550

4 653
957
1 651
5 609

Nyckeltal
Vinstmarginal, %
Kassalikviditet, %
Soliditet, %
Avkastning på eget kapital, %
Antal anställda

13
87
40
14
1 928

4
82
36
4
2 042

-4
78
33
–6
2 063

9
88
33
11
2 418

5
76
29
9
2 530

Nyckeltalsdefinitioner
Vinstmarginal: Resultat före skatt i förhållande till rörelsens intäkter.
Kassalikviditet: Omsättningstillgångar exklusive varulager i förhållande till kortfristiga skulder.
Soliditet: Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital: Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital.
Antal anställda: Antal arbetade timmar dividerat med normalmåttet 1 625 (1 648) timmar.

2013

2012

394 318
1 715 172
150 385
–181 897
2 077 978

355 432
1 848 568
181 471
–176 986
2 208 485

–31 932
–186 420
–677 546
–1 280 467
–30 272
–6 120
–134 779

–11 378
–252 590
–782 554
–1 262 555
–36 224
–61 206
–198 022

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag
Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
Kapitalavkastning i försäkringsverksamhet, netto
Upplösning Miljögaranti Setra Group
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Resultat före skatt

68
174 959
241 068
–
42 480
–43 370
280 426
280 426

2 597
141 090
151 823
–
15 579
–30 677
82 390
82 390

Skatt
Årets resultat

–3 761
276 665

–9 401
72 989

Rörelsens intäkter
Central/regional verksamhet
Affärsverksamhet
Försäkringsintäkter
Avgår interna leveranser
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat
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2012

38 729
8 847
47 576

57 535
8 260
65 795

138 363
646
33 830
172 839

135 104
2 286
38 396
175 786

27
1 397 221
2 623 608
35 052
4 055 908
4 276 323

27
1 291 694
2 596 743
35 561
3 924 025
4 165 606

861
5 605
56 854
63 320

1 352
5 748
84 144
91 244

142 368
48 773
88 048
229 316
508 505

155 041
43 101
130 539
212 068
540 749

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

322 910
894 735
5 171 058

211 139
843 132
5 008 738

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Bundna reserver
Summa bundet eget kapital

469 803
68 876
538 679

469 803
120 312
590 115

Fritt eget kapital
Fria reserver
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Totalt eget kapital

1 268 343
276 665
1 545 008
2 083 687

1 143 889
72 989
1 216 878
1 806 993

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Övriga avsättningar för risker och kostnader
Försäkringstekniska avsättningar, netto
Summa avsättningar

966 349
105 374
1 059 423
2 131 146

915 359
147 170
1 217 720
2 280 249

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

95 536
2 522
430 258
427 909
956 225
5 171 058

129 805
5 951
354 332
431 408
921 496
5 008 738

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Pågående nyanläggningar
Inventarier och maskiner
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Långfristiga placeringstillgångar i försäkringsverksamheten
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter
Färdiga varor och handelsvaror
Pågående arbeten för annans räkning
Summa varulager m.m.

Resultaträkning – koncernen
Belopp i Tkr

2013

Belopp i Tkr

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
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året i siffror

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser – koncernen
Belopp i Tkr

Registerförda tillgångar för vilka försäkringstagare har förmånsrätt
Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Aktier
Kapitalförsäkring
Företagsinteckningar

Ansvarsförbindelser
Garantiåtaganden, FPG/PRI
Övriga ansvarsförbindelser

2013

2012

1 055 623

1 220 753

749 327
–
1 550
750 877

814 642
726
1 550
816 918

19 287
99 711
118 998

18 269
99 711
117 980

5

LRFs
huvuduppdrag
LRF ska fortsätta ha nöjda medlemmar och attrahera
nya medlemmar.
LRF ska ta tillvara medlemmarnas engagemang som
är folkrörelsens bas och avgörande för att utveckla LRF
och förverkliga visionen.
LRF stöttar medlemmarna när de vill utveckla sig och
sina företag.
LRF driver prioriterade näringspolitiska frågor regionalt,
nationellt och internationellt, för att öka medlemmarnas
konkurrenskraft.
LRF arbetar för att förutsättningarna för att driva företag
ska vara lika goda i hela landet.
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