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Tillgång på säsongsarbetskraft
– en högt prioriterad fråga
Arbetskraftsfrågan står alltid högt
på LRF Trädgårds agenda men
fokus i år har med anledning av Covid-19
varit något annorlunda än planerat.
– Vi har lagt mycket tid på att följa
utvecklingen och regeringens olika
beslut, informera våra medlemmar
löpande om gällande regler. Inte minst
har vi haft en löpande dialog med
regeringskansliet för att personer med
säsongsarbetstillstånd från tredje land
skulle få möjlighet att resa in i Sverige,
säger Eva Anflo, chef på LRF Trädgård.
LRF Trädgårds arbete gav resultat och
under våren kom bland annat beske
det från regeringen att personer med
säsongsarbetstillstånd från tredje land
fick tillstånd att resa in i landet.

– Ja, allt blev förstås ett antal veckor
försenat. Inresedatum vara klara för
säsongspersonalen, men det blev
ändå mer pappersarbete och ett antal
veckors försening beroende på att regler
ändrades, nästan varje dag faktiskt.
Men tack vare LRF:s lobbyarbete
med regeringen kunde personalen
så småningom anlända, säger Emma
Sibbesson på Bröderna Sibbesson.
Samtidigt som LRF Trädgård arbetar
med de akuta frågorna fortsätter dialogen
med Migrationsverket. När det gäller
ansökningsprocessen lyfter LRF Trädgård
särskilt den ekonomiska bedömningen
som verket gör av företagets förmåga att
ha säsongsanställda och kraven gällande
bostad.

LRF Trädgårds växtskyddsarbete
inför nästa säsong är igång
Nu har startskottet för höstens
växtskyddsarbete gått. Under
sommaren har de olika odlingsinriktning
arnas växtskyddsgrupper arbetat med att
sammanställa listor över de växtskydds
problem som finns och den 1 september
skickades listorna in till LRF Trädgård.
Till grund för Växtskyddsgruppernas
arbete ligger växtskyddsenkäten som LRF
Trädgårds medlemmar har haft möjlighet
fylla i under våren och sommaren.
Nu ska Trädgårdsdelegationen besluta
om hur de ska gå vidare för att hitta en
lösning på växtskyddsproblemen. Arbetet

görs i samråd
med växtskydds
firmorna, rådgivarna
samt LRFs experter. Det kan
handla om ansökan om utvidgat produkt
godkännande för mindre användnings
område, UPMA, försök inom Minor
Use-projektet eller dispensansökningar.
Oavsett om det handlar om kort- eller
långsiktiga lösningar är det LRF Trädgårds
medlemmar som styr arbetets inriktning.
Vill du engagera dig för att hitta
lösningar på din odlingsinriktnings växt
skyddsproblem, kontakta LRF Trädgård!

Filmer om
plantskoleväxter
Från Sverige
I slutet av augusti spelades
fem korta filmer in med fem
plantskolister som lyfter utvalda
plantskoleväxter. Filmernas syfte är
att marknadsföra plantskoleväxter
som är märkta med Från Sverige
och värdet av att välja svensk
producerade växter.
Bakom filmerna står LRF
Trädgård, Svenskmärkning AB,
E-planta ekonomisk förening och
de svenska plantskolorna. Har ni
inte sett filmerna än så hittar ni
dem på hemsidorna för Säsongens
Bästa eller Växtforum.

LRF Trädgård
– ett medlemskap
som spelar roll
Vill du som ännu inte är medlem
i LRF Trädgård ha tillgång till
senaste informationen som rör
trädgårdsföretagandet i Sverige?
Bli medlem och var med och bidra
till att vi kan jobba för en ökad
konkurrenskraft för den svenska
trädgårdsnäringen. Som medlem
får du direktkontakt med LRFs
tjänstemän och dessutom ett
fullmatat nyhetsbrev för trädgårds
näringen i din epostlåda! Din röst
behövs i vårt påverkansarbete.
Hör av dig till oss:
Eva Anflo: 010–184 42 56
eva.anflo@lrf.se
Maja Persson: 010–184 43 99
maja.persson@lrf.se
Elin Windfäll: 010–184 42 38
elin.windfall@lrf.se
Annika Öhman: 010–184 41 84
annika.ohman@lrf.se
Hemsida:
lrf.se/lrftradgard
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