#tillsammans

Stämmobok!
ALLT MATERIAL TILL

LRF Ungdomens riksstämma 2019
6 – 7 mars, Sånga-Säby Hotell & Konferens

Förord
Hej och välkommen till LRF Ungdomen
2019 stämma, ”gamla” ansikten som nya!
I år har vi valt temat #tillsammans
Ett år kan kännas både kort och långt på samma gång. Jag tror vi alla kommer minnas 2018 som ett
speciellt år. Ska vi kalla det för prövningarnas år? För 2018 har ställt många saker på prov. I ett land
som vi lever i, där en stor del av oss någon gång klagat på att somrarna regnat bort och som vi aldrig
trodde skulle ha en särskilt större brist på vatten, fick uppleva hur det är att ha nästan en hel sommar
utan regn i stora delar av landet. Hela norra Europa hade en gul nyans via satellitbilder i juli.
I torkans spår brann skogarna, skörden torkade bort, foderbristen var ett faktum och slaktköerna
byggdes upp. Vi fick uppleva den värsta torkan i mannaminne och vi lever just nu i efterdyningarna.
Konsekvenserna kan vi inte analysera fullt ut än. Vår generation förväntas se den här typen av
katastrofer oftare. Vad händer om det nästa år blir likadant?
Med det i bakhuvudet: Hur reser vi oss starkare från det här? Hur förbereder vi oss att kunna leverera
mat och hållbara produkter från skogen med större risker och utmaningar framför oss i form av ökad
befolkning, nyckfullare väder och vind och inskränkningar på bland annat äganderätten från en allt
mer oförstående omvärld?
LRF Ungdomens vision lyder bland annat såhär: Vi är i framkant och lösningsorienterade för att möta dagens
och morgondagens utmaningar. För det är klart vi kommer att resa oss, men det betyder att vi kommer att
behöva tänka om, rusta oss ett snäpp vassare och behöva stå för vad vi är och kan göra på ett högre plan
än vad vi gör idag. Vi kommer att behöva titta på nya typer av engagemang, kunskap och samarbeten.
Det är det som kallas i framkant. Precis som vår vision lyder.
Vi har många uppgifter att ta itu med. Och det gäller att lyfta blicken mot den gröna framtiden. En av
de största grundbultarna vi har är just att skapa framtidstro, precis som vår vision lyder. Även fast det är
och har varit tufft för oss 2018, kan jag inte låta bli att vara stolt över den outtalade sammanhållningen
och framtidstron som trotsar allt som kan slå drömmar och visioner i spillror. Att vara ensam och tackla
dessa utmaningar vi står inför kan kännas både övermäktigt, men också omöjligt. Det är därför vi finns
som organisation. För tillsammans kan vi lyfta blickarna och hjälpas åt att se lösningar från olika
vinklar. Men framförallt, att stötta varandra när det
känns tufft.
Tillsammans måste vi ta krafttag och forma den framtid
som vi skulle vilja se för oss som tror på att svensk råvara
och mat kommer vara nyckeln för en klimatomställning.
Ensam är inte stark, men en stark gemensam röst, kan
vara avgörande.
Att följa ert arbete ute i regionerna och se alla motioner
som kommer in till stämman även i år gör att vi i styrelsen
känner stolthet över att kunna kalla oss ”de ungas röst”
i det gröna näringslivet.

Jag tror på oss. LRF Ungdomen tror på oss.
Vi ska göra det här. Tillsammans.
/Emilia Astrenius Widerström
Riksordförande för LRF Ungdomen
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Program

Använd gärna hashtags
#lrfstämma och #tillsammans
under stämman!

Onsdag den 6 mars
11.00

Gemensam busstransport från Cityterminalen till Sånga-Säby

12.00

Lunch

12.45

Öppning av LRF Ungdomens riksstämma
• Inledning av Emilia Astrenius Widerström, riksordförande
• Introduktion av VoteIT
• Stämmoförhandlingar
• Motionsdiskussioner påbörjas

15.00

Fika

15.30

Motionsdiskussioner fortsätter*

17.00

”En gyllene stund i ZONEN” - Dennis Westerberg

18.00

Stämman avslutas för dagen

19.00

Mingel där Årets region presenteras

19.30

Stämmomiddag och prisutdelning av Ung Växtkraft

Dennis Westerberg. Föreläsare, författare
och världsförbättrare.

Torsdag den 7 mars
08.30

Stämmoförhandlingar återupptas i plenum

10.00

Fika

10.30

Stämmoförhandlingar fortsätter samt årets vinnare
av Ung växtkraft berättar om sitt företag

11.30

Avtackningar och avslut av stämman

12.00

Lunch

13.00

Buss avgår till Cityterminalen

*Christina Nordin, generaldirektör för Jordbruksverket är en av flera gäster på stämman.
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Föredragningslista
1. Stämman öppnas
LRF Ungdomens ordförande Emilia Astrenius Widerström hälsar alla välkomna.
2. Val av stämmopresidium
Valberedningen beslutade enligt protokoll 9 januari 2019 att föreslå stämman att utse
presidium enligt följande:
Johnas Rundgren, Mälardalen, ordförande
Jacob Eriksson, Östergötland, vice ordförande
3. Anmälan av stämmosekreterare
Riksstyrelsen har den 9 januari 2019 utsett Anders Karlsson att vara stämmosekreterare.
4. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställs sedan samtliga närvarande fullmäktige registrerats.
5. Godkännande av kallelsen
Kallelse har varit införd på Gröna Sidorna i Land Lantbruk nr 1 och nr 2 2019, samt
skickades till alla fullmäktige den 17 januari 2019.
6. Godkännande av trivselregler/arbetsordning för stämman
Valberedningen föreslår stämman att anta följande trivselregler att förhålla sig till.
Se sidan 5.
7. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera stämmans protokoll
Valberedningen föreslår stämman att utse protokolljusterare enligt följande:
Isabella Odmark, Örebro
Karin Skoog, Skåne
8. Val av rösträknare
Valberedningen föreslår stämman att utse rösträknare enligt följande:
Therese Åström, Stockholm
Erik Nilsson, Jämtland
9. Val av beredningskommitté
Valberedningen föreslår stämman att utse beredningskommitté enligt följande:
Hanna Johansson, Sjuhärad
Caroline Näslund, Västernorrland
Marit Bohlin, riksstyrelsen
10. Anmälan av punkter till övriga frågor
Anmälan av eventuella övriga ärenden.
11. Godkännande av föredragningslista
12. Verksamhetsberättelse 2018
Se sidan 8.
13. Val av LRF Ungdomens riksstyrelse
Valberedningen har fått avsägelser från:
Annika Hägglund, Halland
Hanna Johansson, Skaraborg

Föredragningslista
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Följande ledamöter har ett år kvar på sin mandattid:
Erik Johansson, Norrbotten
Anton Öhrlund, Västernorrland
Marit Bohlin, Östergötland
Annica Andersson, Skåne
Valberedningen föreslår stämman besluta att välja en riksstyrelse med nio ledamöter.
Till ledamöter i riksstyrelsen, för mandattiden 2019 - 2021 föreslår valberedningen att
välja:
Omval på två år:
Emilia Astrenius Widerström, Skaraborg
Simon Wancke, Södermanland
Nyval på två år:
Cassandra Bjelkelöv Telldahl, Stockholm
Elisabeth Hidén, Värmland
Fyllnadsval på ett år (2019-2020):
Oliver Kristoffersson, Skåne
Presentation av föreslagna nya ledamöter finns på sidan 14.
14. Val av LRF Ungdomens ordförande
Valberedningen föreslår att Emilia Astrenius Widerström väljs som riksstyrelsens
ordförande på ett år.
15. Val av LRF Ungdomens vice ordförande
Valberedningen föreslår att Simon Wancke väljs som riksstyrelsens vice ordförande
på ett år.
16. LRF Ungdomens valberedning
Följande personer har avsagt sig omval:
Johan Persson, syd
Hanna Nordström, nord, Magnus Karlsson, öst och Gustav Ingemarsson, väst står
till förfogande för omval.
a. Val av LRF Ungdomens valberedning
b. Val av sammankallande för LRF Ungdomens valberedning
17. Ärenden som riksstyrelsen hänskjutit till riksstämman
a. Arbetsordning för LRF Ungdomen. Se sidan 16.
b. Sakpolitiskt program. Se sidan 23.
18. Ärenden som medlem hänskjutit till riksstämman
a. Motioner, styrelsens yttranden. Se sidan 28.
19. Övriga frågor
20. Stämmans avslutande
Avtackningar

Föredragningslista
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Trivselregler/Arbetsordning för stämman
Rösträtt
Rösträtt har fullmäktige från LRF Ungdomens regioner, fördelning enligt LRF Ungdomens
arbetsordning. Röstkortet utgör ett bevis på rösträtt och delas ut vid ankomst och registrering på
Sånga-Säby.
Yttranderätt
Direkt yttranderätt, utanför talarordningen i pågående debatt, har riksstyrelsen. Samtliga gäster och
åhörare har rätt att yttra sig i debatt. Endast fullmäktige och riksstyrelsen har yrkanderätt.
Votering
Votering ska begäras innan klubban fallit. Först görs en försöksvotering d v s fullmäktige visar med sina
röstkort vilket förslag som bifalls. Om en eller flera fullmäktige inte delar ordförandes uppfattning, kan
rösträkning begäras, detta ska ske innan klubban fallit. Vid rösträkning ska rösträknarna träda in och
räkna rösterna.
Sluten omröstning
Används endast då votering begärts i personval.
Huvudförslag/motförslag
Riksstyrelsens förslag utgör alltid huvudförslag i av ordförande ställd beslutsproposition. I de fall det
finns flera motförslag i en votering, ska en omröstning först ske mellan motförslagen för att få fram ett
motförslag mot riksstyrelsens huvudförslag.
Ändringsförslag
Fullmäktige kan bara lägga förslag till ändringar i besluts-att-satser, ej i yttrandetext, såvida inte
program- eller remissyttrande behandlas. Förslag till ändrande att-satser och tilläggsattsatser ska lämnas
in skriftligt till presidiet.
Reservation
Reservation ska inlämnas skriftligt direkt efter beslut.
Röstning
När ordförande har ställt proposition och röstning ska ske på densamma, ska fullmäktige ropa endast
”ja” på det förslag man bifaller, på det som inte bifalls ska fullmäktige vara tysta. Inga nej-röster på LRF
Ungdomens stämma alltså. Detta underlättar för presidiet att avgöra vilket förslag som vunnit.
Tidsbegränsning
Om presidiet anser det nödvändigt kan man införa tidsbegränsning av inläggen.
Motionshantering
Motioner behandlas i två pass. Pass ett i mindre diskussionsgrupper och pass två i plenum. I
diskussionsgrupperna diskuteras motioner och propositioner under ledning av en diskussionsledare.
I diskussionsgrupper kan ändrings-/tilläggsyrkanden läggas fram men inga beslut fattas. I plenum
diskuteras motioner och propositioner i stor grupp med samtliga stämmofullmäktige.
I plenum kan ändrings-/tilläggsyrkanden läggas fram och beslut fattas.
Övrigt
Rapportering från stämmoförhandlingarna i sociala medier görs med omdöme. Sura miner,
muttrande i bänken, långsinthet, bakåtsträvande eller annat som gör livet surt, göre sig icke besvär
på LRF Ungdomens riksstämma!

Trivselregler/Arbetsordning för stämma
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Motionshantering - VoteIT
På LRF Ungdomens riksstämma 2016 testades för första gången modellen med
åsiktstorg för att skapa en bredare och mer engagerande diskussion kring insända
motioner. Formatet uppskattades och vi fortsätter som tidigare år att utveckla
diskussionerna och engagemanget!
Vi kommer, liksom tidigare, att bryta plenum för att diskutera i mindre grupper. Alla
fullmäktige delas in i mindre grupper och får där under en bestämd tid på torsdagen
diskutera samtliga motioner. Inga beslut kommer att fattas kring motionerna i
smågrupperna, utan det sker sedan under fredagen när stämmoförhandlingarna
återupptas i plenum.
Under tiden i smågrupperna har ni alla möjligheter att komma med frågor till
riksstyrelsen, kolla upp någon fakta på internet och även göra ett ändrings- eller
tilläggsförslag till att-satserna.
Allt detta möjliggörs genom det digitala verktyget för föreningsstämmor - V o t e I T.
Ett spännande och välbeprövat program för just årsmöten och stämmor. Allt ni
behöver ha är en laptop eller surfplatta 1 så kan ni delta fullt ut.
Livsviktigt – glöm inte att ha med dig din laddare…
VoteIT är ett tydligt och enkelt system för att
följa med i dagordningen och frågorna under
stämman. Vi hoppas att det ska vara lätt och
intressant att följa med, även för er som tidigare
inte deltagit på riksstämman.
Syftet är att öka engagemanget kring motionerna och att alla som deltar känner att de tagit
med sig något från diskussionen. Genom att
delta i mindre grupper kan det vara enklare att
ställa frågor och säga vad man tycker, vilket kan
vara svårt i plenum. Samtidigt kommer detta
ställa högre krav på er att komma väl pålästa på
motionerna och förberedda för att vi ska få ut så
mycket som möjligt under den bestämda tid vi
har.
Vi hoppas ni tycker det ska bli spännande att
fortsätta med tekniken och hitta nya vägar för
en levande folkrörelse!

1

Mobiltelefon fungerar också, men rekommenderas att använda en något större skärm för bäst upplevelse.
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Genomförandeguide motionshantering:
Motionshanteringen börjar (pass 1) på onsdag 6 mars
 Vi börjar motionshanteringen under onsdag eftermiddag. Ni kommer att bli
indelade i grupper om 5-6 personer och går då till anvisad plats. Väl samlade
kommer diskussionsledaren för gruppen att starta motionsdiskussionen.
 Diskussionsledaren är en på förhand utsedd person som, likt en mötesordförande,
ser till att diskussionen rör sig framåt och att gruppen hinner hantera alla
motionerna på utsatt tid. Diskussionsledaren är också den person som sänder in
ändrings- och tilläggsförslag på att-satser från gruppen.
- När någon deltagare i gruppen vill lägga fram ett förslag görs detta genom
VoteIT-systemet. Förslaget läggs på så vis fram av den enskilda personen och
inte gruppen.
- Alla grupper kommer tilldelas ett gruppnummer. Denna beteckning bör också
läggas till i den enskildes förslag så alla kan se i vilken gruppdiskussion förslaget
kom ifrån. Exempel: Frida-Ek föreslår: avslå motionen #Grupp3
 Gruppen kan kommunicera med övriga grupper samt följa motionsdiskussionen
genom VoteIT-systemet.
 Riksstyrelsen deltar inte i någon grupp utan finns behjälplig för alla i diskussionen
kring styrelsens yttranden.
 Stämmopresidiet följer och administrerar gruppdiskussionerna genom programmet VoteIT med assistans av VoteITs personal.
 Innan vi återsamlas i stämmolokalen igen ska gruppen hunnit diskutera samtliga
motioner och sänt in eventuella ändrings- eller tilläggsyrkanden via VoteIT.

Motionshantering i plenum och beslut (pass 2) på torsdag 7 mars
 Under torsdag förmiddag samlas samtliga i stämmosalen för slutlig
motionsbehandling och beslut. Detta sker på precis samma sätt som tidigare år.
 VoteIT kommer att fortsätta användas på storbild för att följa förslag, dagordning,
talarlista med mera. Det är fortsatt möjligt att interagera via detta förutom i
plenumdiskussionen.
 Presidiet leder i vanlig ordning motionsförhandlingarna och stämman beslutar.
 Tanken är att diskussionen håll effektiv och målinriktad då ett gott förarbete (och
diskussioner) redan ska ha gjorts i smågrupperna dagen innan.

Lycka till!
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Verksamhetsberättelse 2018
Styrelsemöten
LRF Ungdomens riksstyrelse har under 2018 haft nio styrelsemöten,
både som träffar ”IRL” och digitala möten. Under septembermötet
träffade Ungdomens styrelse också LRFs riksförbundsstyrelse för
kvällsaktivitet att lära känna varandra på. För styrelsen är det viktigt
att ha en bra relation med förbundsstyrelsen.

Regionala råd och Strategiskt forum

Från aktivitet med riksförbundsstyrelsen.

Emilia Astrenius Widerström, ordförande.

Riksstyrelsen har under året deltagit i ett antal möten och bidragit till att påverka riktningen
för LRF i sakpolitiska frågor, deltagit med inspel i bland annat “Tänk om”-projektet med mera.

Ordförandes ytterligare aktiviteter för LRF
Emilia, som ordförande för LRF Ungdomen har under året deltagit i många
aktiviteter för LRF och andra organisationer. Här ett axplock av dessa:
 Höll ett jämställdhetstal på CEJAs 60-års firande.
 Nordregio-konferens, pratat om ungas förutsättningar på landsbygden.
 Nordiskt möte (NBC) med ungdomsorganisationer från Danmark,
Island, Norge, Finland.
 Varit moderator på Elmia för gymnasielever.
 Deltagit i panelsamtal på Borgeby-dagarna angående ägarskifte.
 Varit programledare för Jobba Grönt-projektets aktivitet och filmer - ”Green Challenge”.
 Föreläst i biologisk mångfald och bonden viktiga roll! – för Artdatabanken Flora & Fauna.
 Delat ut mjölkmedaljen tillsammans med kungen.
 Varit talare vid Agricord-stämman; Feminism inom lantbruket samt jämställhet och ungas
syn på det gröna näringslivet.
 LRF Framtid - Tal inför opinionsbildare, forskare med flera om framtidens gröna företagare.

Aktiviteter
Riksstämman
Under rubriken #färgblind2018 bjöd LRF Ungdomen in till riksstämma.
Detta med syfte att bland annat diskutera skog- och lantbrukets frågor i
en paneldebatt med de politiska ungdomspartierna. Runt 80-90 personer
deltog under dagarna på Sånga Säby. Skaraborg utsågs till Årets region
och fyra nya ledamöter valdes in i riksstyrelsen samt en ny ledamot i
riksvalberedningen. 17 motioner behandlades på stämman och Jan
Ehrensvärd, LRFs riksförbundsstyrelse gav sin bild av hur han såg olika scenarier
för de gröna näringarna beroende på vilket/vilka partier som skulle vinna valet.
Extra riksstämma
Efter riksstämman försvårades arbetet i riksstyrelsen av en intern
konflikt och samarbetssvårigheter. Dessa svårigheter gick inte att lösas
på ett tillfredsställande sätt och därför beslutade styrelsen att kalla
till extra riksstämma den 3 september. Mötet, som hölls digitalt
med fullmäktige från Ungdomens regioner, valde en ny styrelse.
Riksstyrelsen deltog från Stockholm.

Verksamhetsberättelsen för år 2018
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Almedalen
Annica på väg till Gotland.

Emilia och Annica deltog i Almedalens politikervecka i början av juli.
Vi närvarade vid en uppsjö olika seminarium med många olika
teman, dock var det mycket fokus hållbarhet, skog och en del
vegotrendseminarier. För första gången hade LRF Ungdomen ett
eget mingel där det bjöds in politiska ungdomsförbund, politiker
från alla partier, opinionsbildare med flera. Vi hade dock turen (!?)
att minglet hamnade precis samtidigt som matchen Sverige-Schweiz i
fotbolls-VM gick av stapeln. Vi fick helt enkelt expressmingla i
halvlek. Vi tillsammans med LRF Ungdomen Gotland genomförde
detta på absolut bästa sätt med tanke på omständigheten, låt oss göra
detta till tradition!

Strategiskt forum Ungdom
Före detta Ordförandeforum fick denna gången
ett nytt namn samt upplägg för att involvera
regionerna mer i arbetet för riksstyrelsen med
ståndpunkter och åsikter för LRF Ungdomen. Med
lunch-till-lunch-träff under denna omgång pratade
vi om CAP samt medlemsdialogen, som kommer
att fortsätta under 2019. Det blev även kvällsaktiviteter med trekamp som deltagarna fick
utmana varandra i.

Strategiskt forum-deltagare år 2018.

Träff med Bucht
Efter inbjudan av landsbygdsministern Sven-Erik Bucht så träffades riksstyrelsen och landsbygdsministern på näringsdepartementet i Stockholm den 5 april. Vi hade en diskussion kring
ägarskifte, framtiden och attraktionskraft i branscherna.
Glad styrelse innan möte med Bucht.

Fokusgrupper
Riksstyrelsen arbete sker främst i två fokusgrupper och ett presidie som styrelseledamöterna är indelade i.

Anton, Erik och Annika ingår i Intern Påverkan.

Intern Påverkan (IP)
IP har under året bestått av Annika Hägglund, Erik Johansson och Anton
Öhrlund. Arbetet har koncentrerats kring fyra mål; “Stärka individen i sitt
förtroendeuppdrag”, “Unga förtroendevalda ska ha en naturlig relation till LRF”,
“Ett framåttänkande organ inom LRF” och “Kraftfull intern påverkan”.
Som ett led i att nå målen har IP startat en utveckling av de interna utbildningsverktygen, det vill säga att LRF Ungdomen ska ha lättare att delat och ta till sig de
utbildningar som erbjuds. Som utfall av målen har också IP arbetat med att LRF
Ungdomen tar ledartröja i folkbildningsprocessen, för att säkra att LRF blir den
organisation vi vill ha i framtiden, och som vi tror lockar morgondagens unga.
Utöver detta har IP också verkat för att LRF Ungdomen ska synas i de gröna
sidorna och jobbat med utveckling av Vote-It.

Verksamhetsberättelsen för år 2018
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Politik och Företagande (PoF)
Hanna, Marit och Annica, PoF.

PoF har under året bestått av Annica Andersson, Marit Bohlin och Hanna
Johansson. Fokus för arbetet i PoF har varit höstens riksdagsval, samt förberett och
medverkat under Almedalsveckan. Det har även arbetats med de motioner som
stämman tog beslut om i mars och sommarens torka har såklart också varit högt
upp på agendan. CAP är en annan stor och viktig fråga som det arbetas
med i PoF och under Strategiskt forum genomfördes en workshop för
att samla upp LRF Ungdomens åsikter och känna av vad i CAP som är
viktigt för det unga gröna näringslivet. I februari 2019 träffar delar av
PoF generalsekreteraren för Jordbruksverket för att prata om ungas
gröna framtid och CAP.

Simon och Emilia ingår i Presodiet.

Presidiet
Presidiet består av Emilia Astrenius Widerström och Simon Wancke och har under
året haft det övergripande ansvaret för arbetsfördelning inom styrelsen samt det
operativa arbetet kring verksamheten som inte ligger med i den ordinarie
verksamhetsplanen. Det har exempelvis varit inkomna förfrågningar om
medverkan vid möten, medieförfrågningar, föreläsningar etc. Bland annat gästade
vi arrangemanget “Grön framtidsdag” på Lövsta utbildningscentrum, Gotland där
Emilia höll föredrag för gymnasieeleverna samt deltog i framtidsspaning för det
gröna näringslivet tillsammans med LRF Ungdomen Gotland.

Utmärkelser och stipendier
Ung växtkraft
Priset för Ung växtkraft gick 2018 till Sara Wallemyr och Anders Nilsson som med stor
entreprenörsanda driver en verksamhet utanför Falköping, med både köttdjur, skogsbruk,
spannmåls- och jordgubbsodling. Priset, som syftar till att stötta unga entreprenörer på
landsbygden, uppmärksammades på LRF Ungdomens stämma 2018 bland annat. Annika
Hägglund ansvarar för juryarbetet från LRF Ungdomens sida.
Priset, på 50 000 kronor, kan användas till vidareutveckling av företaget, till exempel för en studieresa eller annan
kompetensutveckling. Bakom priset står Länsförsäkringar och LRF Ungdomen.

Premieelevskurs
Unga talanger från hela Sverige deltog i årets
spetsutbildning anordnad av LRF Ungdomen.
Utbildningen genomfördes på LRFs huvudkontor på Franzéngatan och på den
traditionella kursgården Sånga-Säby på
Färingsö. En miljö som gav möjlighet även
till de svåra diskussionerna om livet, familjen
och sexismen som finns inom näringen.
Årets premieelever.
Under tre dagar drillades delar av det framtida gröna
näringslivet i allt från företagande, omvärldsbevakning till personligt
och organisatoriskt ledarskap.
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Utskott och arbetsgrupper
Skatteberedningen
Det har skett tre sammanträden i skatteberedningen under året och många frågor har
diskuterats, bland annat förslaget om ränteavdragsbegränsning, 3:12 reglerna, skatteförenklingsutredningen som Skattebyrån deltagit i och diverse utredningar som pågått
under året. På mötet i juni gästade Maria Rommerud från LRF Konsult för att prata om
generationsskifte som var temat för mötet. Skattebyrån har jobbat fram ett förslag med
förenklade skatteregler för att underlätta generationsskifte som presenterades på Almedalen,
där frågan om generationsskifte fick rätt så stort utrymme! Under riksdagens motionstider
skickade skatteberedningen vidare förslag på skattemotioner till våra riksdagsledamöter.
Naturbrukets Yrkesnämnd (NYN)
Emilia valdes in som ledamot i slutet av maj att sitta i NYNs styrelse. Vi har hunnit med tre
sammanträden samt arbete över mejl. Under året har vi arbetat med kriterierna och
utvidgandet av grönt kort, ny webbplats samt skrivelser till regeringskansli och skolverket.
Jämställdhetsakademin
Jämställdhetsakademin är en arbetsgrupp på 19 ledamöter från de gröna näringarna. Vi
arbetar för att kvinnor och män ska kunna starta och vara verksamma inom det gröna
näringslivet på lika villkor. Nytt för i år är att Erik Johansson representerar LRF Ungdomen i
Jämnställdhetsakademin. Under 2018 har Jämställdhetsakademin haft fullt upp, man har
bland annat tagit fram en rapport om #metoo i det gröna näringslivet som samlar berättelser
från de tre upprop som varit inom vår bransch; #slutavverkat, #skiljagnarnafrånvetet och
#visparkarbakut. Man har även lyft fram kvinnor i det gröna näringslivet genom fem videos
producerade på Facebook om kvinnors företagande i det gröna näringslivet, man har också
deltagit på rundabordssamtal med landsbygdsministern om jämställdhet och skog.
CEJA - den europeiska organisationen för unga jordbrukare
LRF Ungdomen är medlemmar i paraplyorganisationen för unga
bönder i EU, CEJA. Vi har tillsammans cirka 2 miljoner medlemmar.
CEJA blir en stark gemensam röst gentemot EU-parlament, politiker
samt andra organisationer inom EU. Under året har Emilia och
Simon representerat LRF Ungdomen och totalt har vi närvarat vid
sex tillfällen. CAP, otillbörliga arbets- och handelsmetoder, Brexit
och framtidens samarbete med Storbritannien är några punkter vi
arbetat med. Möten har hållits i Birmingham, Storbritannien,
Bryssel, Belgien, Maribor, Slovenien och Brno, Tjeckien. Vid mötet
i Maribor hölls den årliga General Assemblyn där Simon valdes in
som Internal reviser i CEJA. Under december firade CEJA 60 år
som organisation under högtidliga former, även då var vi på plats
i Bryssel.

Simon och Emilia på Ceja-möte.

Kungliga skogs- och lantbruksakademien (KSLA)
Stiftelsen Svenska lantbruksveckans fond förvaltas av Kungliga skogs- och lantbruksakademien.
LRF Ungdomen har en plats i stiftelsens nämnd och under verksamhetsåret 2018 har Simon
varit innehavare av positionen. Totalt beslutade nämnden att för 2018 bevilja fyra inkomna
ansökningar med en total medelstilldelning om 467 000 kr.
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Stiftelsen lantbruksforskning (SLF)
Stiftelsen lantbruksforskning är lantbruksföretagens egen forskningsstiftelse med syfte att
främja och stötta en hållbar utveckling av det svenska lantbruket. LRF Ungdomen förfogar
över en adjungerad plats i styrelsen och under verksamhetsåret 2018 har Simon varit
innehavare av positionen.

LRF Ungdomen i debatt och medier
Självförsörjningsgrad
 Aftonbladet 22 maj debattartikel “Morotskaka - det enda vi har om det blir krig” Erik,
Emilia och Karin Skoog från Skåne.
 Emilia i Aftonbladet Tv om självförsörjningsgraden den 22 maj.
 ATL “mjöl-kupp i riksdagen” https://www.atl.nu/lantbruk/lrf-i-mjol-kupp-i-riksdagen/
Torkan
 LRF Ungdomens bidrag till att lyfta fram konsekvenserna i media
med torkan var bland annat en debattartikel i SVT Opinion den
11 juni “Köp svenskt för att hjälpa Sverige ur matkrisen”.
Marit och Erik var undertecknade.
 Emilia var även med i Morgonpasset i P3 samt TV4
nyheterna och pratade.
 Debattartikel i Dagens Samhälle 1 oktober.
Attraktionskraft och ägarskifte
 Jordbruksaktuellt “Dyra ägarskiften stoppar unga
jordbrukare” den 21 juni.
 Green Challenge 2018. Emilia var programledare.
Emilia och Anton.
 SR P4 “LRF Ungdomen: Svenskt Lantbruk är en
framtidsbransch” Simon den 25 december.
 Anton skrev debattartikel i ATL “Liberalerna har fel om unga bönder” 11 januari -19.
 I ett svar till Liberala Ungdomsförbundet Väst skrev LRF Ungdomen om dess inställning
till framtida CAP och den rent filosofiska frågan om stödens vara eller inte vara. Förutom
att också rätta till ett antal missuppfattningar kring vilka som idag driver företag inom de
gröna näringarna inbjöds också LUF till en framtida dialog om dess framtid. Riksstyrelsen
tillsammans med Emma-Klara Arnell, LRF Ungdomen Sjuhärad
Klimatdebatten
 “Vi unga måste sluta bråka om klimatet” - Debattartikel i Aftonbladet den 4 november.
 GP “ Hållbarhet är mer än kött och en tröja” Anton den 25 maj.
 Efter att Göteborgsvarvet sommaren 2018 uppmanat deras funktionärer att ta av sig sina
funktionärskläder ifall de på något sätt konsumerade kött, valde LRF Ungdomen att i en
debattartikel problematisera begreppet hållbarhet och den banalt förenklade
föreställningen om att utebliven köttkonsumtion räddar klimatet.
 ”Inget utrymme för unkna värderingar i våra företag”- Erik.
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LRF Ungdomens riksvalberedning
Ett valberednings år är svårt att förklara för
många ibland. Hur förklarar man att man
dag ett på en stämma står och lägger fram
sitt förslag till medlemmarna att rösta om
för att redan dag två på stämman sitta och
lyssna på motions diskussioner och samtidigt
anteckna ner namn som man ska komma
Riksvalberedning; Magnus Karlsson, Hanna Nordström, Johan Persson och Gustav Ingemarsson.
ihåg när årets arbete drar igång?
Man hinner ofta knappt smälta ett års kandidater innan man börja titta in i framtiden och spåna på
eventuella nya intervjuer. Men detta är en valberedningsnörds vardag. Redan där och då på stämman
går hjärnan igång, processar namn och lyssnar på hur LRF Ungdomen tar sig in i framtiden.
Vi i valberedningen har ett ganska ”rutat” upplägg. Vi spånar namn och kandidater med varandra
under våren och försommaren, pratar med styrelsen och sitter med när tillfälle ges vid något av deras
möten, för att vi vid vårt första fysiska möte på sensommaren ska kunna ha bildat oss en bild över hur
styrelsen fungerar ihop, hur den jobbar och vilka verktyg (i de här fallet personer) den skulle behöva
för att nå den vision vi i Ungdomen har.
Detta första möte i augusti brukar vi köra en brainstorming, högt i tak och där vi benar ut vad vi tror
behövs in i ett nytt verksamhetsår. Något som inte alltid är så lätt då vi där och då sällan vet om, hur
många eller om det ens finns någon som vill kliva av vid stämman i mars. Oktober brukar vara stora
intervjutiden. Många personer får möjligheten att berätta om sig själva, svarar på frågor från oss och
försöka förklara vad de skulle kunna tillföra in i LRF Ungdomen. Vi i valberedningen försöker även
under oktober/november bena ut hur många platser som ska tillsättas i styrelsen för att kunna lägga
upp en ”skiss” över hur stämmoförslaget ska se ut.
Då det är människor vi jobbar med och människor i en ålder där det kan hända mycket på kort tid
gäller det att vara lyhörd och ha både a- b- och c-plan innan vi har vårt beslutande möte över hur vårt
förslag ska se ut.
Året 2018 var inte ett lika ”rutat” år som de andra. Vi i valberedningen fick tidigt påbörja vårt jobb i en
process ingen av oss varit i förut. Vi fick gå utanför vårt rutade upplägg för att försöka lösa de problem
som uppstått i styrelsen.
Vi fick vara med om en extrastämma, något ingen av oss varit med om tidigare. Jobba med styrelsen
för att stötta dem och försöka vara ett bollplank när det behövdes.
Många möten och många samtal blev det innan vi ens hade börjat på det arbete som vi brukar göra
under hösten.
Processen vi tillsammans med styrelsen och er ute i regionerna gick igenom färgade mycket av höstens
arbete, men framförallt var den lärorik. Vi är alla människor med LRF Ungdomens bästa i våra tankar.
Vi i valberedningen är er förlängda arm som försöker bena ut vad/vem och hur ni vill ta LRF
Ungdomen framåt och när vi nu summerar året som gått känns det som att förslaget vi lägger fram
är ett gott bevis på att trots oroligheter, fartgupp och krokiga vägar har vi alla gjort ett bra jobb.
Vid pennan.
Hanna
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Valberedningens förslag
Cassandra Telldahl Bjelkelöv 29 år, avlägger
agronomexamen (inriktning ekonomi) i början av
2019. Hon har ett stort intresse för svenska hästnäringen och bor i Upplands-Bro kommun i
Stockholm tillsammans med sambo och son.
Cassandra även studerat biologi två år i södra USA.
- Mitt intresse för de gröna näringarna startade på
ridskola redan i tonåren där spridningseffekterna av
hästnäringen syntes tydligt. Genom utbildning på
naturbruksgymnasium och erfarenhet av att arbeta på
flertalet hästföretag har jag fått erfara hur unga drivna
hästföretagare behöver mer stöttning för att lyckas
med sina företag i en relativt svår lantbruksbransch.
Jag hoppas kunna bli en röst för LRF Ungdomens
hästmedlemmar så att de tydligare kan inkluderas i
det svenska lantbruket. För mig är alla unga
lantbrukare lika viktiga och ett hållbart svenskt
lantbruk behöver inkludera alla branschinriktningar.
Att få kunna vara med och påverka förutsättningarna
för unga lantbrukare känns mycket hedrande.

Elisabeth Hidén är 23 år gammal och uppväxt på
en gård i Värmland, två mil söder om Säffle. Hon läser
nu sitt fjärde år på Ultuna i Uppsala, till agronomekonom. Vid sidan av studierna arbetar hon också som
projektledare åt Studentpoolen, ett projekt som drivs av
SLU där föreläsningar ges för gymnasielever om lantbruk och livsmedelsproduktion.
- Innan jag flyttade till Uppsala har jag varit och jobbat
som dräng i Kanada, arbetat med att föreläsa om
lantbruk åt LRF och haft ett företag där vi framförallt
ägnade oss åt flyghavreplockning. Efter studierna har jag
som mål att arbeta inom den gröna näringen, kanske
som försäljare eller rådgivare.
På fritiden brukar jag träna, umgås med kompisar, och är
jag hemma i Värmland så passar jag på att gå ut och jaga.
Jag skulle beskriva mig som social och driven. Jag har ett
starkt intresse för lantbruk och livsmedelsproduktion,
och tycker det är av stor vikt att lyfta fram mervärdet som
den svenska produktionen för med sig. De frågor jag
framförallt brinner för är äganderätten, möjligheten att
kunna bo och driva företag på landsbygden och att
Sverige i den mån det går ska vara självförsörjande.
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Oliver Kristoffersson 25 år från Veberöd i Skåne, men bor för tillfället på Alnarp

tillsammans med sambo. Hans stora intresse utöver lantbruket är att dyka och resa - hobbies
som går utmärkt att kombinera.

Oliver är uppväxen på en av familjegårdarna i familjeföretaget som gemensamt bedriver
växtodling, djurhållning och skogsbruk. Familjeföretaget drivs av Olivers far och hans två
syskon som har hand om vars en del.
Han pluggar för tillfället sista terminen vid
SLU Alnarp till Lantmästare och hoppas
att kunna hålla på med djurhållning på
ranchdrift efter avslutade studier. Intresset
sprakade upp ordentligt efter att han
spenderade ett år vardera i Australien och
Kanada och har sedan dess arbetat i mån
av tid på gårdar med fokus på utomhusdrift
för nötkreatur, samt med familjeföretagets
130 dikor som också hålls på ranchdrift.
- Jag har inte haft någon post inom LRF på
någon nivå tidigare men känner att jag vill
engagera mig eftersom jag brinner så starkt
för det svenska lantbruket. Jag tror och
hoppas att alla börjar få upp ögonen för
hur fantastiskt det svenska lantbruket är,
men precis som att vi måste fortsätta att
arbeta för att det ska fortsätta att vara
fantastiskt måste vi även förmedla och våga
visa hur branschen ser ut. Svenskt lant- och
skogsbruk ska ligga i framkant och det är
precis vad konsumenterna till ett yrke med
så högt förtroende förtjänar.
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Arbetsordning för LRF Ungdomen
Förslag att antas på LRF Ungdomens riksstämma den 6-7 mars 2019.

1. Inledning
Detta dokument är en arbetsordning för LRF Ungdomen. LRF Ungdomen är inte stadgebundna
och är därför att betrakta som ett nätverk med stor frihet i sin verksamhet. Arbetsordningen bör
ses som ett styrdokument för LRF Ungdomen både regionalt och nationellt. Arbetsordningen
upprättas av LRF Ungdomens riksstyrelse och uppdateras och antas av riksstämman allt eftersom
LRF Ungdomens förutsättningar förändras.
2. Syfte
LRF Ungdomen är ett religiöst och partipolitiskt obundet nätverk inom LRF som verkar för
ungas möjlighet att bo och verka på landsbygden.
LRF Ungdomen ska:

•
•

Identifiera och driva frågor viktiga för unga medlemmar så att deras intressen tas tillvara.
Skapa mötesplatser som utvecklar medlemmen som person, förtroendevald och företagare.

3. Målgrupp
LRF Ungdomens målgrupp är LRF-medlemmar från 16 till och med 35 år.
4. Kommungruppen
I varje kommungrupp bör det finnas en ledamot från LRF Ungdomen. Denna ledamot bör väljas
på grund av egna meriter för att tillföra relevant kompetens i styrelsearbetet och inte enbart på
grund av sin ålder. Ledamoten nomineras av kommungruppens valberedning i samarbete med
LRF Ungdomens regionstyrelse eller enligt den praxis som gäller.
Ungdomsledamoten bör bland annat:

- Delta i det ordinarie arbetet i kommungruppen.
- Föra fram och bevaka LRF Ungdomarnas intressen i kommungruppen.
Kommentar

Ansvarig ledamot i LRF Ungdomens regionstyrelse bör delta på kommungruppsordförandeträffar
och andra informationstillfällen och även finnas med på regionens mejllistor och så vidare.
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5. LRF Ungdomens regionstyrelse
LRF Ungdomens regionstyrelse verkar på uppdrag och mandat från sina medlemmar i respektive
region. LRF Ungdomens regionstyrelse driver frågor viktiga för dessa medlemmar och representerar dem regionalt och nationellt. LRF Ungdomens regionstyrelse bör utgöras av fem till nio
ledamöter valda på LRF Ungdomens regionala årsmöte. Valbar person till LRF Ungdomens
regionstyrelse ska ha fyllt 16 men ej 36 år. Frågan om suppleanter ska finnas, men avgörs av
LRF Ungdomens regionala årsmöte.
LRF Ungdomens regionstyrelses roller och ansvar:
Ordförande

•
•
•
•
•
•
•

Talesperson för LRF Ungdomen regionalt
Strukturera och fördela styrelsearbetet på ett effektivt sätt
Skapa en god stämning i styrelsen och vara öppen och tillgänglig för ledamöter vid behov
Skapa en god kontakt med övriga LRF
Ta del av information och förmedla det som är av relevans till resterande ledamöter
Föra vidare information från riksstyrelsen till sin regionstyrelse
Följa en lathund över verksamhetsåret (med t.ex. viktiga datum) som distribueras av
LRF Ungdomens riksstyrelse
• Skapa regelbunden kontakt mellan styrelsen och sin valberedning

Vice ordförande

• Vara tillgänglig och behjälplig till ordförande, fungera som ett bollplank
• Se till övriga styrelsens behov och jobba för att skapa en god gemenskap
• Kunna avlasta ordförande och vid behov tillfälligt ersätta ordförande
Ledamot

•
•
•
•

Vara en lagspelare som tillsammans i gruppen försöker nå resultat
Bidra med mångfald och idéer
Våga stå för sin åsikt och respektera andras
Använda och erbjuda av sin egen erfarenhet och spetskompetens

Suppleant

• Vara en lagspelare som vid behov kan fylla vakant styrelsepost
LRF Ungdomens regionala styrelse ska bland annat sköta och anordna:
Formella uppgifter

 Genomföra årsmöte, upprätta verksamhetsplan och förslag till budget
 Delta på arrangemang anordnade av LRF Ungdomen riks så som regionala konferenser,
ordförandekonferens etc.
 Delta på LRF Ungdomens riksstämma
 Regelbundet hålla kontakten med riksstyrelsen samt sända verksamhetsberättelsen till
riksstyrelsen vid verksamhetsårets slut
 LRF Ungdomens regionstyrelse ska vid alla möten och arrangemang följa LRF Ungdomens
alkohol- och drogpolicy

Interna uppgifter






Identifiera och driva frågor som är viktiga för regionala medlemmar
Skapa mötesforum för regionala medlemmar
Ha god kontakt med LRFs regionstyrelse och söka samarbeten
Ha god kontakt med LRF Ungdomens övriga regionstyrelser
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Påverkan och kommunikationsarbete

 Skapa opinion
 Skapa attraktionskraft på landsbygden
 Medverka i kontakter med den gröna näringens skolor samt i övrigt sprida information om
LRF Ungdomens verksamhet
 Skapa framtidstro

LRF Ungdomens årsmöte i regionerna

• LRF Ungdomen anordnar årligen, senast den 25 november, ett regionalt årsmöte.
• På LRF Ungdomens årsmöte har alla LRF Ungdomens medlemmar i regionen rösträtt.
Kommentar

Kallelse till årsmötet sker tre veckor innan årsmötet på så sätt som LRF Ungdomens regionstyrelse finner lämpligt till exempel via annons i LRFs medlemstidning eller via personlig kallelse.
Motioner och framställningar till årsmötet ska vara regionstyrelsen tillhanda senast den tid som
regionstyrelsen anser lämplig före årsmötet dock senast samma dag som årsmötet äger rum.
Årsmötet äger rätten att skicka vidare antagna motioner till LRF Ungdomens riksstämma.
Årsmötet kan fatta beslut att delegera medlem eller styrelse att skriva ihop en motion/skrivelse, i
årsmötet framfört och beslutat ämne, för att vid ett senare tillfälle än årsmötet skickas vidare till
LRF Ungdomens riksstämma.
LRF Ungdomen i varje region äger rätt att skicka en fullmäktig till LRF Ungdomens riksstämma
samt ytterligare en fullmäktig per påbörjat 750-tal medlemmar i sin region. Antalet medlemmar
avser medlemmar i LRF i åldrarna 0 till och med 35 år. Mättidpunkten för medlemsantalet är den
31 augusti året före riksstämman.
Lokalen för årsmötet ska i största möjliga mån väljas för att inte exkludera någon medlem/
medlemsgrupp genom ex. åldersgräns eller otillgänglighet för funktionshindrade.
Vid LRF Ungdomens årsmöte ska bland annat följande punkter avhandlas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Val av mötespresidium
Verksamhetsberättelse
Val av LRF Ungdomens regionstyrelse
Val av ordförande i LRF Ungdomens regionstyrelse
Val av fullmäktige att jämte ordföranden medverka vid LRF Ungdomens riksstämma
Val av suppleanter till LRF Ungdomens riksstämma
Val av fullmäktige jämte suppleanter till LRF regionsstämma
Val av valberedning jämte sammankallande
Nominering av representant till regionens valberedning
Behandling av motioner, framställningar och förslag
Verksamhetsinriktning

Kommentar

LRF Ungdomens regionala årsmöte har rätt att skicka motioner till LRF Ungdomens riksstämma
och till LRFs regionstämma.
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LRF Ungdomens regionala valberedning

LRF Ungdomen på regionnivå bör ha en valberedning bestående av minst tre ledamöter. En av
ledamöterna i valberedningen väljs till sammankallande och tillika LRF Ungdomens nominerade
till LRFs regionala valberedning. Valberedningen väljs på årsmötet och regionens styrelse ska
hålla kontinuerlig kontakt med valberedningen under året. Valbar person till LRF Ungdomens
valberedning ska ha fyllt 16 men ej ha fyllt 36 år. Valberedningen väljs på minst ett år i taget.
Ekonomi, resurser och ansvar

LRFs regioner har det övergripande ansvaret för att LRF Ungdomens regionala verksamhet fungerar
och svarar för tilldelning av medel utifrån verksamhetsplan och förslag till budget. LRF Ungdomen
bör få tillgång till relevanta resurser i sitt arbete, t.ex. är det viktigt med tjänstemannastöd.
Kommentar

LRF Ungdomen är en resurs i regionens arbete. Det är därför angeläget att tillvarata LRF
Ungdomens verksamhet på bästa sätt. Goda kontakter och kontinuerlig diskussion med LRFs
regionstyrelse är av stor vikt.
6. LRFs regionstämma och regionstyrelse
LRF Ungdomens regionstyrelse bör aktivt arbeta för att öka närvaron av unga på LRFs regionstämma. LRF Ungdomen bör vara representerad i LRFs regionstyrelse som ordinarie ledamot.
7. LRFs riksförbundsstämma
Det är av stor betydelse med ett starkt ungdomsinslag på LRFs riksförbundsstämma. För att ge
LRFs riksförbundsstämma en ökad andel yngre fullmäktige rekommenderas regionerna att
reservera minst ett fullmäktige åt LRF Ungdomen, alternativt skicka med en LRF Ungdom som
observatör.
Kommentar

Riksstyrelsen har rätt att skicka tre personer med yttrande- och förslagsrätt till riksförbundsstämman, dessa bör ha rösträtt.
8. Riksplan
LRF Ungdomens riksstyrelse verkar på uppdrag och mandat av LRF Ungdomens riksstämma.
LRF Ungdomens riksstyrelse består av sju-nio ledamöter vilka väljs av fullmäktige på
LRF Ungdomens riksstämma. LRF Ungdomen bör vara representerad i LRFs riksförbundsstyrelse med minst en ledamot.
LRF Ungdomens riksstyrelses roller och ansvar:
Ordförande

•
•
•
•

Talesperson för hela LRF Ungdomen
Strukturera och fördela styrelsearbetet på ett effektivt sätt
Skapa en god stämning i styrelsen och vara öppen och tillgänglig för ledamöter vid behov
Skapa en god kontakt med övriga LRF

Vice ordförande

• Vara tillgänglig och behjälplig till ordförande, fungera som ett bollplank
• Se till övriga styrelsens behov och jobba för att skapa en god gemenskap
• Kunna avlasta ordförande och vid behov tillfälligt ersätta ordförande
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Ledamot

•
•
•
•

Vara en lagspelare som tillsammans i gruppen försöker nå resultat
Bidra med mångfald och idéer
Våga stå för sin åsikt och respektera andras
Använda och erbjuda av sin egen erfarenhet och spetskompetens

LRF Ungdomens riksstyrelse ska bland annat sköta och anordna:
Formella uppgifter

 Genomföra riksstämman, upprätta verksamhetsplan och förslag till budget
 Arrangera möten och träffar för LRF Ungdomens regionala förtroendevalda så som
regionala konferenser, ordförandekonferens m.m.
 Stötta LRF Ungdomens regionala styrelser
 Regelbundet hålla kontakten med LRF Ungdomens regionala styrelser samt främja
kontakten mellan regioner
 Regelbundet informera om viktiga händelser och aktiviteter
 Riksstyrelsen ska vid alla möten och arrangemang följa LRF Ungdomens alkohol- och
drogpolicy

Interna uppgifter

 Identifiera och driva frågor inom LRFs organisation som är viktiga för LRF Ungdomen
och dess medlemmar
 Representeras och aktivt ingå i riksförbundsstyrelsens utskottsarbete och övriga lämpliga
arbetsgrupper
 Medverka till att LRF Ungdomar ges tillfälle till utbildning
 Medverka till att utveckla arbetsformer inom organisationen som leder till ett ökat
engagemang och delaktighet från LRF Ungdomens medlemmar
 Ha god kontakt med LRFs riksförbundsstyrelse och söka samarbeten
 Ha god kontakt med LRF Ungdomens systerorganisationer runt om i EU
 Delta i internationella sammanhang relevanta för våra medlemmar

Påverkan och kommunikationsarbete

 Skapa opinion.
 Identifiera, processa och driva frågor som är viktiga för medlemmar på ett nationellt och
internationellt plan
 Skapa attraktionskraft för landsbygden
 Främja och stötta ungt företagande inom de gröna näringarna
 Bevaka och arbete med utbildningsfrågor riktade mot de gröna näringarna
 Skapa goda kontakter med kooperationen inom de gröna näringarna
 Bevaka och synas i sociala medier
 Skapa framtidstro

Arbetsordning

20

Övrigt

 LRF Ungdomens riksstyrelse har ansvar för e-postlistorna till regionordförande,
regionstyrelserna och riksstyrelsen. Varje region äger sin egen lista
 E-postlistorna får endast användas av utomstående om det är ett uppdrag från LRF
Ungdomens riksstyrelse
 Riksstyrelsen följer den arvodespolicy som fastställts under LRFs riksförbundsstämma

LRF Ungdomens riksstämma

• LRF Ungdomen håller årligen riksstämma senast den 15 mars
• Kallelse till riksstämman sker senast åtta veckor före stämmans genomförande
• Till stämman kallas LRF Ungdomens ordförande och fullmäktige i regionerna samt
riksstyrelsen
• LRF Ungdomens regionala tjänsteman i samarbete med regionordförande är ansvariga för
inrapportering av fullmäktige till LRF Ungdomens riksstämma senast 1 januari
• Fullmäktige till LRF Ungdomens riksstämma förväntas ha deltagit i de regionala
konferenserna som anordnas innan stämman
• Motioner till riksstämman ska vara LRF Ungdomens riksstyrelses handläggare tillhanda
senast 5 december året innan stämman, och vidarebefordras snarast till regionerna utan
yttranden
• Motioner och dess yttranden till riksstämman ska vara de regionala konferenserna tillhanda
senast en vecka innan de regionala konferensernas genomförande
• Motioner inkomna efter 5 december betraktas som skrivelser
• Inlämnad motion bör skrivas enligt LRF Ungdomens motionsmall
• Uppföljning av förra årets motioner och hur långt arbetet kommit ska redovisas löpande
under året, till exempel i stämmohäftet och på de regionala konferenserna
Vid LRF Ungdomens riksstämma ska bland annat följande behandlas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Val stämmopresidium
Verksamhetsberättelse
Val av LRF Ungdomens riksstyrelse
Val av LRF Ungdomens ordförande
Val av LRF Ungdomens vice ordförande
Val av LRF Ungdomens valberedning samt sammankallande i valberedningen
Motionsbehandling
Verksamhetsinriktning och budget
Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

Riksstyrelsens ledamöter väljs för en period av två år. Ordföranden för LRF Ungdomen väljs
för ett år.
Riksstyrelsens valberedning

Valberedningen består av en representant från Öst, Väst, Syd respektive Nord varav en väljs till
sammankallande. De regionala konferenserna nominerar en representant från området, val sker
på riksstämman. Den nyvalda valberedningen upprättar en instruktion samt budget som ett stöd i
arbetet. Det är viktigt att valberedningens representanter är aktiva och insatta i LRF Ungdomens
verksamhet. Valberedningens förslag ska offentliggöras och vara regionerna tillhanda senast två
veckor innan de regionala konferenserna. Valbar person till LRF Ungdomens valberedning ska
ha fyllt 16 men ej ha fyllt 36 år. Valberedningens ledamöter väljs för en period om två år.
Sammankallande väljs för en period om ett år.
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Arbetsgrupper

Arbetsgrupper för specifika frågor tillsätts på styrelsens initiativ och det är också styrelsen som
ansvarar för resurser och uppföljning av gruppernas arbete. Stämman kan föreslå styrelsen att
tillsätta en arbetsgrupp genom förslag via motion. Arbetsgrupperna kan ha deltagare från
riksstyrelsen och regionerna men har även utrymme att engagera andra sakkunniga ungdomar.
Ekonomi, resurser och ansvar

Riksstyrelsen behöver få tillgång till tjänstemannastöd i den omfattning som behövs. Budget för
riksstyrelsen upprättas av LRF Ungdomens ordförande och tjänsteman i samråd med ansvarig
chef.
Kommentar

LRF Ungdomen utgör en förutsättning för LRFs framtid. Därför är det av största vikt att LRF
Ungdomen på riksnivå får relevanta resurser och stöd.
9. Regional samverkan
För att i större utsträckning sprida erfarenheter och kontakter mellan förtroendevalda
LRF Ungdomar på regional nivå är landet indelat i fyra områden. Dessa områden har som
uppgift att årligen anordna en regional konferens. Värdskapet för konferenserna alternerar
mellan de regioner som ingår i området. Programmet upprättas i samarbete med LRF
Ungdomens riksstyrelse. Varje konferens nominerar varsin representant till LRF Ungdomens
valberedning på riksplanet.
Turordning för värdskap enligt ordning nedan:

Nord :
Väst :
Öst :
Syd :

Dalarna, Norrbotten, Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten, Jämtland
Skaraborg, Sjuhärad, Väst, Värmland
Uppsala, Sörmland, Örebro, Stockholm, Gotland, Östergötland, Västmanland
Skåne, Sydost, Jönköping, Halland
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Styrelsens förslag till ändringar är markerade i röd
text, likaså text som styrelsen föreslår ska tas bort. Då
med röd överstruken text (ex. överstruken).

Förslag, för att antas på LRF Ungdomens riksstämma den 6-7 mars 2019.

Äganderätt

Äganderätten är en nyckelfaktor i företagandet. Ägande innebär frihet under ansvar. Det finns
många exempel på orimliga krav från omgivningen, vilket inte är acceptabelt.
Det är viktigt att arbeta med attityder och kunskap när det gäller äganderätt i samhället för ett bra
förhållande mellan markägare och omgivning.

Djurvälfärd

Sverige har ett av världens mest ambitiösa och strängaste djurskydd, vilket vi i LRF Ungdomen
värnar och är stolta över. Konsumenter ska kunna vara trygga i att produkter från svensk
animalieproduktion är framtagna under bra förhållanden med en ansvarsfull djurvälfärd som
genererar en låg antibiotikaanvändning.
Idag kontrolleras lagstiftningen av ansvariga myndigheter i länen och kan beskrivas som ett
byråkratiskt haveri med svårtolkade regler, krångligt pappersarbete och långsam handläggning.
Modernisering utifrån hur produktionerna kommer att utvecklas för framtiden behövs för att
stärka konkurrenskraften hos den svenska djurbonden så att konsumenter även i framtiden ska
kunna köpa svensk förstklassig råvara producerad med god omsorg om djuren.
LRF Ungdomen anser att lagsstiftningen bör moderniseras och anpassas efter den enskilda
produktionens rådande förutsättningar. Därför anser LRF Ungdomen att till exempel beteskravet
bör diversifieras för att upprätthålla konkurrenskraft samt en god djurvälfärd.

Skyddet av åkermark

LRF Ungdomen anser att åkermarken behöver ett starkare lagskydd, dock utan att man äventyrar
den egna äganderätten. Med ett starkare lagskydd menas att ett mera långsiktigt
och samhällsekonomiskt perspektiv blir viktigare än ett kortsiktigt ekonomiskt perspektiv. Det är
viktigt att man tar hänsyn till hur viktig åkermarken är som en ändlig resurs i t ex regionala
utvecklingsprogrammet och kommunala översiktsplanen för att på det viset se helheten och
andra lösningar än att använda åkermarken.
Det är även viktigt att det ska kosta att ta åkermark i anspråk. Det är också viktigt att man väljer
att prioritera vart marken ska bevaras och vilken, där bör man ta hänsyn till vad som är viktigt
för regionen(området). Som exempel att man bevarar den viktigare åkermarken i just det
specifika området och inte bara går efter klass.
Enligt Sveriges livsmedelsstrategi skall livsmedelsproduktionen öka, vilket i sin tur betyder att vi
behöver skydda åkermark på en större skala än vad som görs idag för att uppfylla målen.
Sakpolitiskt program
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Regelkrångel

LRF Ungdomen ser frågan om regelförenklingar och regelförtydligande som en oerhört viktig
fråga. Förenklingar och förtydliganden ska märkas på gården hos företagaren såsom förkortade
handläggningstider, regler som är i balans med dagens företagande samt digitalisering.
LRF Ungdomen vill se fler myndigheter och kontrollorgan samarbeta och samordna, korta
handläggningstider och bli digitaliserade.

Arbetskraft i det gröna näringslivet

För att det gröna näringslivet ska locka ungdomar måste det vara en attraktiv arbetsplats.
Därför är vidareutbildning och kompetensutveckling av både företagare, arbetsgivare och
personal grundläggande faktorer för branschens attraktionskraft och framgång. LRF
Ungdomen tycker att det bör vara i livsmedelsstrategins intresse, om ökad
livsmedelsproduktion, att även tillgången på arbetskraft i det gröna näringslivet blir ett mål för
tillväxt.
Fler arbetsgivare inom det gröna näringslivet måste inse vikten av att vårda och utbilda sina
anställda, och det är därför viktigt att underlätta för företagare inom det gröna näringslivet att
kompetensutveckla sina anställda.

EUs generella jordbrukspolitik (CAP) samt tillämpning i
Sverige

LRF Ungdomen anser att den EUs gemensamma jordbrukspolitiken är mycket viktigt för att
gynna det aktiva brukandet och att EUs medlemsländer har en gemensam handlingsplan för att
göra jordbruket i EU mer hållbart.
Att kunna söka ersättning är däremot ingen rättighet och ingår inte i äganderätten. Vi menar att
ersättningarna ska stimulera det aktiva livsmedels- och energiproducerande jordbruket. Vi ser
problem med dagens stödsystem och vill på sikt se en förändring från dagens gårdsstöd till
mer riktade åtgärder för att gynna utvecklingen av gårdar. Vi tror på att mer riktade stöd
främjar aktivt brukande i högre utsträckning.
Ägarskiftesfrågan och generationsväxling ska vara viktig del inom jordbrukspolitiken. En
stigande medelålder inom jordbruket är ett generellt problem inom EU och bör tas på allvar
för att säkerställa EUs tillgång till säker mat och fossilfria bränslen även i framtiden. Däremot
är det olika faktorer i olika länder varför detta är en utmaning. Därför krävs det nationell
anpassning utifrån utmaningarna varje enskilt land står inför.
Aktivt brukande kan stimuleras t ex genom att använda åtgärder i pelare 2 som går till aktiva
lantbrukare men också genom att se över skötselkraven och hur definitionen av
jordbruksverksamhet kommer att tillämpas i Sverige.
Därutöver är
LRF Ungdomen tycker det är bra att man skall i framtiden på förslag kunna flytta mellan de
olika pelarna, under förutsättning det gynnar unga lantbrukare. Det kan vara ett verktyg för att
anpassa CAPs gemensamma riktning med nationellt förankrade åtgärder.
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Ägarskifte

Våra verksamheter inom det gröna näringslivet är oftast platsbundna verksamheter som man
genom generationer byggt upp och investerat i, oftast på familjegårdar som också innebär ett
emotionellt värde för den enskilde. Dessvärre kan detta dock leda till att verksamheter läggs
ned p g a utav att man inte ser till möjligheterna att någon annan utanför den traditionella
familjen tar över. Man ska dock inte förglömma att det är den enskilde som äger beslutet om
vad som ska hända med sin egen verksamhet.
LRF Ungdomen anser att vi behöver främja företagsamheten i sin helhet, idag finns riktade stöd
till unga som ska bidra till att underlätta första tiden som företagare inom det gröna näringslivet
men som tyvärr kan bli verkningslöst om det inte finns en gård eller verksamhet att ta över. LRF
Ungdomen menar på att vi behöver se till båda parters förutsättningar för att skifta ett företag.
När det gäller att ge stöd till unga för att underlätta ett ägarskifte eller uppstart så ser vi också
behov av att ge stöd eller riktade insatser till de som ska sälja eller överlåta en verksamhet.

Konsumentkunskap i skolan och samhället

Kunskapsförmedling om maten, dess ursprung och produktion samt vilken påverkan
konsumentens val i matdisken egentligen gör måste få en större plats i samhället i allmänhet och
i grundskolan i synnerhet.

GMO

LRF Ungdomen ser genmodifiering som en förädlingsteknik av många. Istället för att fokusera på
vilken teknik som använts i förädlingen så bör fokus ligga på hur den enskilda produkten används,
och varje produkt bör riskbedömas för sig för att säkerställa att det inte finns risk för påverkan på
t ex miljö eller biologisk mångfald.

Rovdjur

LRF Ungdomen anser att rovdjur är en del av vår svenska fauna och ska finnas i hela landet, men
inom rimliga gränser och utan att påverka möjligheterna att leva och bedriva företag på
landsbygden. LRF Ungdomen anser även att staten måste ta de faktiska kostnaderna för
förebyggande åtgärder, och att ersättning ska täcka både direkta och indirekta skador.

Klövvilt

LRF Ungdomen anser att det måste vara möjligt att bruka sin mark i hela Sverige, och därför
måste det finnas en balans mellan klövvilt och skogs- och jordbruksproduktion. Markägaren
är den som ytterst ansvarar för balansen mellan klövvilt och produktionen. Därför måste
klövvilt och fodertillgång vara i balans med varandra.

Företagande och familjeliv

Som ung företagare är det oerhört viktigt att ha möjligheten att kombinera företagande och
familjeliv. För LRF Ungdomen är det därför av stor betydelse att anställda och egna företagare har
likvärdiga skyddsnät. LRF Ungdomen vill bland annat se att alla företagsformer jämställs vid
sjukpenninggrundande inkomst (SGI), att möjligheten till periodisering av SGI införs samt att det
blir möjligt att dela föräldraförsäkringen med fler och att det är en mer flexibel föräldrapenning
för småföretagare. Tillgång till barnomsorg, även på obekväma arbetstider samt skola är också
viktigt för att få familjelivet att fungera.
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Tillväxt på landsbygden

Ökad tillväxt på landsbygden ger möjligheter för fler företag att etablera sig vilket i sig
skapar fler arbetstillfällen och bättre service för de som redan idag bor på landsbygden. Det
gröna näringslivet och landsbygden har unika möjligheter och förutsättningar för en uthållig
ekonomisk tillväxt.

Landsbygden

Det gröna näringslivet är beroende av en välmående landsbygd, likaså resten av samhället för att
en bioekonomisk och cirkulär ekonomi ska vara möjlig. Landsbygdsföretagen kommer att ha en
betydande roll för en omställning.

För detta krävs det att företagaren, den anställde eller studerande på landsbygd har möjligheter
att nå sin fulla potential där de bor, vilket innebär att politiska beslut måste säkras för att inte
enbart ha ett urbant perspektiv på framtidens samhällslösningar.
LRF Ungdomen vill att landsbygd ska ha samma förutsättningar vad gäller social service,
infrastruktur samt digitalisering som resten av Sverige har.

Infrastruktur

Det ska finnas en god infrastruktur i hela landet, både i form av vägar och
telekommunikation. Det finmaskiga vägnätet måste fungera och underhållas. Det måste finnas
tillräckliga anslag för att underhålla enskilda vägar. Mobiltäckning ska inte bara gälla täckning
utan även kvalitet på täckningen. Hela landet ska ha tillgång till höghastighetsbredband.

Utbildning och kompetensförsörjning

Det gröna näringslivet i Sverige utgör ca 4% av det svenska BNP och sysselsätter tusentals
personer, direkt och indirekt. Relevanta utbildningar och god kompetensutveckling är av stor
vikt för att främja och utveckla det gröna näringslivet.
LRF Ungdomen anser att det är av stor vikt att utbildningarna som ges riktade mot det gröna
näringslivet ses över och i högre grad än i dag anpassas efter näringarnas efterfrågan. För att
trygga kompetensförsörjningen inom det gröna näringslivet så är det viktigt att utbildningar
som ges riktade till det gröna näringslivet känns relevant för såväl studenterna som för deras
framtida arbetsgivare/kunder. LRF Ungdomen anser att en större vikt, än vad som är
gällande i dag, läggs på arbetsplatslagd utbildning (praktik) eller motsvarande ökningar i
krav på arbetslivserfarenhet vid antagningen och en långsiktigt tryggad
kompetensförsörjning.

Konkurrensvillkor

Sverige har en av världens mest ambitiösa och strängaste produktionslagstiftningar, vilket vi i
LRF Ungdomen värnar och är stolta över. Konsumenter ska kunna vara trygga i att produkter
från svensk primärproduktion är framtagna under bra förhållanden.
LRF Ungdomen ser ingen konkurrensfördel på sikt om att sänka den svenska lagstiftningens
ambitioner. Däremot ser vi behov av en modernisering av utformning av lagarna. samt att
produkter som upphandlas i offentlig upphandling, ska följa samma lagar som Sveriges gröna
näringsliv har att följa.
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Grön integration

LRF Ungdomen ser positivt på att vi involverar det gröna näringslivet i den möjlighet till
tillväxt och arbetskraft som ges av integrationsarbetet på landsbygden och samhället i stort.

Skogen

Två tredjedelar av Sveriges yta är täckt av skog. Under mer än hundra år har Sverige tagit ansvar
för en skogstillväxt. Idag har Sverige mer skog än vad vi hade för 90 år sedan. Starka krafter
politiskt och från andra påverkansorganisationer har gjort att vi står inför en större kamp om
äganderätten och vad skogens funktion inför framtiden kommer att vara.
LRF Ungdomen tror på en stark äganderätt i skogen, då diversifiering av olika brukningsmetoder
gör att resultatet av den mångfald vi har i skogen idag, existerar. Skogen har en avgörande roll
för framtiden för ett fossilfritt samhälle och omhändertagandet bygger på att den enskilda
människan tar hand om sin skog som hon gjort föregående generationer och känner den bäst.
Därav ska vi fortsättningsvis bruka skogen lika ansvarsfullt som vi gjort hittills. LRF Ungdomen
anser att avsättning av skog för naturskyddsområden ska ske på frivillig basis med kompensation
för förlorade produktionsintäkter. Det ska inte drabba enskilda ägare ekonomiskt till följd av
intressen för samhället.

Produktionsmetoder

LRF Ungdomen ser inte motsättningar mellan olika produktionsmetoder, utan att det är upp till
den enskilda ägaren av produktionen att besluta vilken typ av produktionsmetod man använder
för att få lönsamhet och utveckling i sitt företag.

Miljön och klimatet

Såsom debatten ser ut idag med en alltmer polarisering av vad det gröna näringslivet ger för
avtryck i frågan om klimatpåverkan och miljöpåverkan, är det idag mer aktuellt än någonsin att
LRF Ungdomen påvisar den rollen som det gröna näringslivet har och kan ha för ett hållbart
samhälle imorgon. LRF Ungdomen anser att utan det gröna näringslivet som motor för en
omställning till ett mer resurssnålt samhälle kommer vi aldrig att uppnå FN:s globala Agenda
2030.
För att nå ett hållbart samhälle krävs det satsningar på forskning och innovation inom vår sektor
och att förstå att Sveriges unga landsbygdsföretagare ser kretslopptänk och varsamhet av jordens
resurser som en hygienfaktor i sina företag, oavsett produktionsform. Framtiden ser grön ut!

Pyroteknik

Firande med fyrverkerier under högtider kan både vara vackert och festligt för en människas
ögon. Men många gånger har det skett att djur blivit skrämda, skadade eller till och med varit
tvungna att avlivas, lantbruksdjur är inget undantag från detta. Många djurföretagare har
dessutom utedrift året runt och tvingas stalla in sina djur under högtiden med rädsla för att djuren
skall reagera.
LRF Ungdomen kräver tillägg i lagen om pyroteknik för privatpersoner där det krävs tillstånd för
all pyroteknik och enbart blir tillåtet att skjuta på angivna säkra platser, långt ifrån gårdar där
djur i enheterna kan fara illa av smällar och plötsliga ljus.

Sakpolitiskt program

27

Motioner och yttranden
1. Motion Norrbotten 1 - LRF Ungdomen Norrbotten
Prioritera om landsbygdsprogrammets medel för att främja nya landsbygdsföretag
Medelåldern för Sveriges landsbygdsföretagare är hög och en föryngring är nödvändig för att
säkra öppna landskap och trygg livsmedelsförsörjning. Det är många faktorer som påverkar unga
i sitt yrkesval och det finns en djungel av olika stödformer att söka för nystartade. Ett stöd som är
mycket tydligt kopplat till nya företagare är Startstödet.
Under hösten har vi kunnat läsa i lantbrukstidningar om att pengarna till startstöden tagit slut i
flera regioner och att många bara har ett fåtal kvar att fördela. Signalerna från Länsstyrelsen i
Norrbotten är att de nu har sökningar till alla startstöd de har kvar. De ser dock att andra av
landsbygdsprogrammets delar har stora summor kvar och inga ansökningar på väg. Nuvarande
CAPs period börjar gå mot sitt slut men det är ändå ett par år kvar till det kommer nya medel till
eventuella startstöd. Länsstyrelserna själva får inte omfördela medel i landsbygdsprogrammet
men Jordbruksverket kan göra det.

LRF Ungdomen Norrbotten yrkar
att
att

LRF Ungdomen riks jobbar för att påverka jordbruksminister och näringsdepartementet
för att Jordbruksverket att prioritera medel till fler startstöd.
skicka en motion i denna motions anda till LRFs riksförbundsstämma för att även lyfta
denna fråga där.
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Styrelsens yttrande nr 1 - LRF Ungdomen Norrbotten
Prioritera om Landsbygdsprogrammets medel föra att främja nya landsbygdsföretag
Inkomna motioner
LRF Ungdomen Norrbotten motionerar angående startstödens otillräcklighet, att stöden inte
räcker till de som söker och att det är mycket viktigt att man gynnar nystartade företag.
Styrelsens redovisning
Pengarna för startstödet i Landsbygdsprogrammet (LBP) för perioden 2014-2020 är fördelade på
länen och beskedet från Jordbruksverket har hittills varit att de inte har mer pengar att fördela på
länen. Eftersom det finns en efterfrågan på mer startstödspengar i LBP har länsstyrelserna hos
regeringen efterfrågat en möjlighet att göra interna omfördelningar av de outnyttjade medel som
fördelats på länen.
Regeringen har ännu inte tagit några beslut men det verkar som man förbereder ett ställningstagande som skulle medge en flexibilitet för 2019 och 2020. Från 2021 är tanken att en ny jordbrukspolitik ska vara på plats om EU tar beslut om ny budget och nya CAP-regler i rimlig tid. Det
kan alltså bli som förra gången när ny budget gällde från 2014 men den nya politiken körde
igång först ett år senare, d v s 2015. I nya CAP blir startstödet i LBP förmodligen större än idag
och arealtillägget i gårdsstödet kan bli kvar, men det kan även tas bort. Här pågår fortsatt
förhandlingar i Bryssel. Då styrelsen anser att LRF Ungdomen har störst möjlighet till påverkan
genom näringsdepartementet och Jordbruksverket varför vi föreslår en ny att-sats.
Styrelsen föreslår stämman att besluta
att
att
att

avslå LRF Ungdomen Norrbottens första att-sats.
bifalla andra att-satsen att skicka vidare till LRFs riksförbundsstämma.
föreslå att LRF Ungdomen riks ska arbeta för att påverka Jordbruksverket och
näringsdepartementet att prioritera medel till fler startstöd.

2. Motion Gotland 1 - LRF Ungdomen Gotland
Hur gör vi mer?
Gång på gång lyfts det fram att det behövs fler unga inom LRF, lantbruket och på landsbygden.
LRF vill även synas mer och nå ut till politiker, allmänhet, konsumenter, skolor, lobbyister och
myndigheter med flera.
Lösningen på behoven finns hos oss, LRF Ungdomen. Vi är engagerade, motiverade och
kunniga. LRF Ungdomen bör och vill synas mer, agera mer och uträtta mer. För att kunna
utveckla detta behövs det resurser. Resurser som möjliggör fler och bättre möten mellan
medlemmar, utbyten med likasinnade inom EU och övriga världen samt fler och bättre
utbildningar av förtroendevalda med mera. Listan kan göras lång men ändå är resurserna
knappa. Vi vill göra mer, låt oss göra det!

LRF Ungdomen Gotland yrkar
att
att

LRF Ungdomens riksstyrelse utreder vilka resurser man behöver för att möjliggöra det
som nämn ovan.
LRF Ungdomens riksstyrelse skriver en motion i ämnet till riksförbundsstämman.
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Styrelsens yttrande nr 2 - LRF Ungdomen Gotland
Hur gör vi mer?
Inkomna motioner
LRF Ungdomen Gotland inkommer med en motion där de belyser behovet och betydelsen av fler
aktiva ungdomar över hela landet inom LRF, lantbruket och på landsbygden. LRF Ungdomen
bör och vill öka sin synlighet och i motionen argumenterar de för hur LRF Ungdomen kan spela
en nyckelroll i påverkansarbetet gentemot politiker, allmänhet, konsumenter, lobbyister,
myndigheter med flera. För att synas, agera och uträtta mera krävs resurser. Här listas exempelvis
fler möten mellan medlemmar, utbyten med likasinnade inom EU samt fler och bättre
utbildningar för förtroendevalda. Motionären yrkar därför att LRF Ungdomen bereds större
möjligheter och resurser att göra mer.
Styrelsens redovisning
Riksstyrelsen ställer sig positiv till motionärens intentioner och önskemål. Resonemang av denna
karaktär förs återkommande inom styrelsen. Styrelsen menar att grundfrågan i sig har ett enkelt
svar. Generellt grundar den sig på ekonomiska medel – ”om det finns mer pengar är det möjligt
att uträtta mer”. Parallellt med detta krävs större insatser i form av tid och personella resurser,
både ideella och arvoderade. På tjänstemannasidan har styrelsen en verksamhetsutvecklare på
50 % vars roll är att stötta med administrativa funktioner. Det har länge efterfrågats ökade
personella resurser dedikerade till LRF Ungdomen, något som nylige fått gehör inom
organisationen. Styrelsen välkomnar den tjänsteman som fått uppdraget att fungera som
strategisk rådgivare på 50 % för LRF Ungdomen.
Under hösten 2018 aviserades styrelsen om besparingar i budgeten för 2019 med 100 000 kr.
Detta ger en sammanlagd budgetomslutning om 2 550 000 kr för verksamhetsåret 2019. Beskedet
initierade ett arbete med syfte att ge förslag på inom vilka områden dessa besparingar kan göras
samt om det finns möjlighet att omfördela budgeterade medel och slutligen vilka möjligheter det
finns att söka externa medel från andra aktörer. LRF Ungdomen är i sig ingen ”egen
organisation”, alltså saknas ett eget organisationsnummer. Detta gör att möjligheten att söka
externa medel, i form av exempelvis statsbidrag, helt får uteslutas. Styrelsen har löpande dialog
med avdelningschefen för Medlem- och Organisation, vilken ansvarar för LRF Ungdomens
budget. I dagsläget finns det mycket små möjligheter till ökade ekonomiska resurser från LRF.
Medskicket från höstens möten har därför blivit att ta fram en analys av budgeten och dess
poster. Analysen av medelsfördelningen i budgeten visar att en klar majoritet av kostnaderna kan
härledas till medlemsaktiviteter och dess omkostnader exempelvis Riksstämman, Strategiskt
forum och Regionala konferenser. Styrelsen har därför gjort en fördjupad analys av dessa
arrangemang och kommit fram till att de i dagsläget genomförs på ett effektivt sätt och att det
därför inte finns särskilt stort utrymme att kapa kostnader i någon större utsträckning. Det blir
därför en viktig slutsats att alltid hålla dörren öppen för samarbeten genom exempelvis sponsring
vid genomförandet av denna typ av aktiviteter.
En djupare analys av hur LRF Ungdomen kan beredas möjligheten att söka extern finansiering,
exempelvis statsbidrag, kommer att genomföras under verksamhetsåret 2019. Analysen kommer
även innefatta vad ett sådant val innebär. Detta är en viktig pusselbit att ha med i tankarna när vi
vill göra mer.
Styrelsen föreslår stämman att besluta

att
att

motionens första att-sats anses besvarad med vad styrelsen anfört ovan.
bifalla motionens andra attsats, att riksstyrelsen får i uppdrag att skriva en motion
i ämnet till riksförbundsstämman.
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3. Motion Gotland 2 - LRF Ungdomen Gotland
Modernare jordförvärvningslag
Jordförvärvslagen reglerar vem som får köpa jordbruksfastigheter i Sverige. Dess syfte är att gynna
sysselsättning och boende i glesbygder samt att behålla balansen i markinnehav mellan enskilda
och juridiska personer.
Detta medför att till stor del alla jordbruk i Sverige ägs av enskilda personer och inte av juridiska
personer, såsom aktiebolag, stat, kommun eller ekonomisk förening. Aktiebolag har varit en
ovanlig företeelse inom jordbruket men är ökande då fler idag väljer att samla sin gårds
verksamhet i aktiebolag.
Ägande av jordbruksfastighet kan numera inte ske i aktiebolag. Utvecklingen i jordbruket rör sig
dock mot större gårdar och med dess ökande omsättningar och värden blir intresset att samla
fastigheten och verksamhet i andra företagsformer mer intressant. Fler alternativ till ägande av
jordbruksfastigheter kan ge förenkling vid generationsskiften.
I andra vågskålen mot att möjliggöra för aktiebolag att äga jordbruksfastigheter är att större
aktiebolag kan se åker och skog som kapitalplaceringar och konkurrera med andra intressenter
vid försäljningar.
Vad anser då LRF i denna fråga?

LRF Ungdomen Gotland yrkar
att

LRF Ungdomens riksstyrelse utreder hur och om jordförvärvslagen ska ändras till
jordbruksföretagens fördel.

Styrelsens yttrande nr 3 - LRF Ungdomen Gotland
Modernare Jordförvärvningslag
Inkomna motioner
LRF Ungdomen Gotland undrar i sin motion vad LRF anser i frågan om en modernare förvärvslagstiftning? Motionären beskriver i sin framställning hur vi idag ser ett ökande av gårdar
som väljer att samla sin verksamhet i ett aktiebolag och att förändring av förvärvslagen kanske
skulle kunna öppna möjligheten och intresset att samla fastigheten och verksamheten i andra
företagsformer. Motionären beskriver också problematiken med att bolag kan se åker och skog
som kapitalplaceringar och på så sätt konkurrera med andra intressenter och eventuellt höja
priserna ytterligare på skog och mark.
Styrelsens redovisning
Styrelsen anser att det är en spännande motion som LRF Ungdomen Gotland lämnat in. Syftet
med Jordförvärvslagen är att gynna bosättning och sysselsättning på glesbygden, skapa en bättre
ägarstruktur och begränsa juridiska personers ägande.
LRF menar att dessa syften äger fortsatt giltighet och inte heller kan ses fristående från varandra.
Vidare utgör jordförvärvslagen ett viktigt jordbruks- och skogspolitiskt styrmedel. Sedan länge har
bestämmelserna i jordförvärvslagen eller förevarande lagstiftning syftat till att bibehålla den
nuvarande balansen mellan olika ägarkategorier.
Motioner och yttranden
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LRF menar att frågor kring strukturomvandling och riskkapital i sig är angelägna frågor att titta
på samtidigt som privat ägande och ett aktivt brukande av jordbruks- och skogsmark är centrala
utgångspunkter för LRFs syn på företagandet inom jord- och skogsbruket. Dagens och framtidens
utmaningar vad gällande flera kapitalfrågor grundar sig dessutom till stor del på generellt låg
lönsamhet. Därför anser LRF att en utredning av jordförvärvslagen inte är en prioriterad åtgärd.
Det gäller i stället enligt LRF att studera och analysera de problem som finns för att komma fram
till de mest effektiva lösningarna. Det behövs ett tydligt fokus på affärsmodeller som tar hänsyn
till eventuella risker för företagens alla faser. För uppstarts- och överlåtelsefaserna handlar det
bland annat om att stärka möjligheterna till successiva köp och försäljningar, vilket till exempel
skulle kunna handla om förändrade skatteregler. I företagens tillväxtfas handlar det om
möjligheterna till ökad tillgång till kapital vid expansion. Det finns initiativ på det området inom
lantbrukssektorn som just nu diskuteras och utvecklas med bland andra LRF som drivande.
LRF ser att en mångfald i ägandet och en stark koppling mellan ägandet och brukandet har visat
sig framgångsrikt. Det har skapat förutsättningar för en levande landsbygd, långsiktighet och
ansvarstagande i brukandet av jorden och skogen. Långsiktigt hållbara företag på landsbygden
skapas genom ökad lönsamhet, innovation och tillgång till kapital.
Efter att konkurrenskraftsutredningen pekat på att det finns tecken på att nuvarande lagstiftning
om jordförvärv hämmar företagsutveckling på svensk landsbygd har SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, fått i uppdrag av regeringen att analysera vad jordförvärvslagen har haft för effekter
på skogs- och jordbruket.
LRF är kritisk till att skogen dras in i analyserna av jordbrukets konkurrenskraft, en mångfald i
ägandet är en förutsättning för genomförandet av skogspolitiken och genom jordförvärvslagen
syfte att upprätthålla balansen i ägarstrukturen är ett väsentligt medel för att genomföra både
regional- och skogspolitik med frihet under ansvar anser LRF Skogsägarna.
Det viktigaste enligt LRF är istället, först och främst lönsamhet, samt ett tydligt fokus på affärsmodeller som tar hänsyn till eventuella risker för företagens alla faser. För uppstarts- och
överlåtelsefaserna handlar det bland annat om att stärka möjligheterna till successiva köp och
försäljningar, vilket till exempel skulle kunna handla om förändrade skatteregler. I företagens
tillväxtfas handlar det om möjligheterna till ökad tillgång till kapital vid expansion.
SLUs utredning blev klar nu i december 2018 och sammantaget visar resultaten att jordförvärvslagens begränsning för juridiska personers möjlighet att förvärva mark har ingen eller möjligen
ringa betydelse i praktiken när det gäller företagsutveckling. Begränsningen påverkar visserligen
vilken typ av företagsform företagen kan organiseras i. Däremot tycks den generellt sett inte ha
någon inverkan på till exempel möjligheterna att låna pengar till företaget, utveckla företaget
eller på investeringsklimatet. Delägande kan visserligen förenklas genom aktiebolag, men
samarbete kan också lösas på andra sätt genom driftsbolag och enkla bolag.
Jordförvärvslagen kan ha en viss prisdämpande effekt på marknaden för mark. Eftersom detta
kan bidra till att företagarna behöver låna mindre pengar och därmed får lägre kostnader för
räntor kan detta underlätta för dem att använda marken som produktionsresurs i lant- och
skogsbruket.
Styrelsen föreslår stämman att besluta
att
att

avslå första att-satsen med vad styrelsen anfört ovan.
riksstyrelsen får i uppdrag att analysera SLUs utredning av jordförvärvslagen samt bevaka
utgången av utredningen.
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4. Motion Stockholm 1 - LRF Ungdomen Stockholm
Förbjud fyrverkerier för privatbruk
Fyrverkerier orsakar i dagsläget stora problem för både djur, människor och naturen. Flertalet
djur måste varje år avlivas till följd av skador som orsakats av fyrverkerier.
Bland annat är många hundar rädda för ljudet som skapas av fyrverkerierna. Vilket resulterar i
stressade hundar och hundägare veckorna före och efter nyår. Även andra djur blir stressade av
smällarna så som hästar, kor och vilt. Det finns exempelvis flera fall där hästar trots att de stått
inne i stallet på nyårsnatten blivit så pass stressade att de har skadat sig själva. Det är även ett
problem då hästar exempelvis går på lösdrift och flyktinstinkten tar över och de går igenom
staketet. Det finns då risk att både hästar, människor och egendom skadas. En lös häst kan i värsta
fall orsaka en trafikolycka.
Även lantbruksdjur skadades. Stressade kor kan råka tränga och skada varandra. Vi anser därför
inte att fyrverkerier borde vara lagliga i Sverige som har världens bästa djurvälfärd. Stressade djur
utgör även en högre risk för de människorna som jobbar, då olycksrisken ökar.
Det är även en onödig stressfaktor för vilda djur då deras instinkt att fly väcks av ljudet från
fyrverkerierna.
Fyrverkerier medför även stor nedskräpning av naturen och privat egendom. Det är omöjligt att
styra vart skräpet hamnar och det är därför svårt att kunna kräva att den enskilda individen städar
upp efter sig.
I dagsläget är det endast tillåtet att smälla fyrverkerier på nyårsafton men det följs ej då man ofta
hör smällar långt innan och efter nyår.
Vårt önskemål är att kommunen blir ansvarig för att arrangera ett gemensamt fyrverkeri vid
tolvslaget på nyårsafton för invånarna. Detta skulle minska stressen för djuren då det blir under
en kortare period. Samt begränsa nedskräpningen.

LRF Ungdomen Stockholm yrkar
att
att

LRF Ungdomens riksstyrelse arbetar för att fyrverkerier för privat bruk ska förbjudas helt.
motionen skickas vidare till LRF riksförbundsstämma.
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Styrelsens yttrande nr 4 - LRF Ungdomen Stockholm
Förbjud fyrverkerier för privatbruk
Inkomna motioner
LRF Ungdomen Stockholm har inkommit med en motion om ett förbud mot fyrverkerier för
privatbruk. Motionären beskriver i sin motion hur både djur och människor tar skada av ett
oordnat fyrverkerianvändande. Vi har i flera år sett hur djur blir stressade, rädda och i värsta fall
så illa skadade att de måste avlivas till följd av fyrverkerier. Likaså finns ett problem med den
nedskräpning som sker i samband med fyrverkeriuppskjutning. Motionären ser därför att LRF
Ungdomens riksstyrelse jobbar för ett förbud mot fyrverkerier för privatbruk.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens åsikt över hur fyrverkerier orsakar problem både för djur, människor
och naturen. På stämman 2018 lades ett stycke till i det sakpolitiska programmet om just
pyroteknik och att LRF Ungdomen är för ett förbud mot fyrverkerier för privatbruk.
Från om med den 1 juni 2019 kommer det att krävas tillstånd och en särskild utbildning för att få
använda raketer med styrpinne, övriga rakettyper berörs tyvärr inte. Anledningen till att MSB har
beslutat att införa förbudet mot just raketer med styr-pinnar är att den typen av raketer är
överrepresenterade i olycksstatistiken. Tyvärr löser inte införandet av de nya reglerna problemen
med fyrverkeripjäser med liknande effekt som ska vara säkrare för användaren, men har samma
konsekvens för djuren.
LRF har under flera år arbetat med frågan, framförallt genom kontakt med andra aktörer såsom
ansvarig myndighet MSB, SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), Polisen, Transportstyrelsen,
Håll Sverige Rent samt Sveriges Fyrverkeribranschförbund. Lagen om brandfarliga och explosiva
varor (LBE) omfattar fyrverkerier och är tydlig vad gäller användning av dessa. Det är den som
hanterar fyrverkerier som ansvarar för att förhindra olyckor eller till exempel skador på
egendom. Inom tätorter kan det genom lokala ordningsföreskrifter vara helt förbjudet att
använda fyrverkerier vid vissa tidpunkter eller tvärtom finnas ett generellt förbud med undantag
för nyårsafton mellan vissa klockslag. Lokala ordningsföreskrifter gäller endast tätorter och
utanför dessa är användningen fri.
I huvudsak har LRF sett två möjliga vägar att arbeta vidare med frågan att kunna skydda
medlemmars lantbruksdjur från olika effekter av fyrverkerianvändning.
Den ena är att förändra ordningslagen så att reglering av vissa företeelser även utanför offentlig
plats (vanligen utanför tätort) blir möjlig. Den andra kan vara att via LBE särreglera fyrverkerier
genom att införa ett nationellt förbud med tillåtelse genom lokala ordningsföreskrifter.
Vad gäller nedskräpningsdimensionen av frågan är lagstiftningen tydlig, medan det är graden av
efterlevnad som är problemet. Både fyrverkerier och svävande lyktor utgör skräp. Nedskräpning
regleras i miljöbalken; i 15 kap. 30 § och 29 kap. 7§ finns straffbestämmelser för nedskräpning
och påföljden kan bli böter eller fängelse i högst ett år.
Styrelsen föreslår stämman att besluta
att

en skrivelse i motionens anda skickas till både MSB och LRFs riksförbundsstyrelse för att
understryka LRF Ungdomens ståndpunkt och trycka vidare på att någon form av
reglering behövs.
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5. Motion Södermanland 1 - LRF Ungdomen Södermanland
Hur stora viltskador i fält kan vi acceptera?
Klövviltstammarna i Sverige ökar samtidigt som den naturligt förekommande födan i skogen för
dessa djur minskar. Följden av detta blir att de örter som växer i skogen och utgör basfödan för
älgar, hjortdjur och delvis även till vildsvin inte räcker för att förse viltstammarna med föda vid
nuvarande populationsstorlek. Resultatet blir att viltskador i fält ökar när djuren tvingas utöka
sina områden för födosök. Detta leder till att tramp- och betestrycket ökar i våra jordbruksgrödor.
På ett ökande antal platser i landet upphör brukandet av marken då man inte anser att det går att
hantera dessa skador och få lönsamhet i odlingen. Det finns meningsskiljaktigheter inom ämnet
även inom vår egen bransch. Dessa grundar sig både i hur stora viltstammar som finns och hur
stora skador de orsakar. De som inte själva har upplevt problematiken har ofta svårt att förstå
både omfattningen och de företagsekonomiska konsekvenserna av detta.
Vi behöver ett verktyg för att kunna inventera viltskadorna, samt ta fram noggrann statistik för att
få förståelse över hur stora viltskadorna är och hur de drabbar oss ekonomiskt. Vi behöver även
ha en högsta nivå på vad som är acceptabelt vad gäller viltskador i procent på en areal. Överstiger
viltskadorna acceptabel nivå är viltstammarna i området helt enkelt för stora och behöver regleras
ned.

LRF Ungdomen Södermanland yrkar
att
att
att

LRF tar fram ett verktyg för att inventera viltskador på odlade fält samt tar fram statistik
över viltskador på odlade fält.
LRF tar fram vad som är acceptabel viltskadenivå på odlade fält.
LRF jobbar för att Naturvårdsverket tar hänsyn till den acceptabla viltskadenivån på
fälten i förvaltningen av den svenska klövviltstammen.
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Styrelsens yttrande nr 5 - LRF Ungdomen Södermanland
Hur stora viltskador i fält kan vi acceptera?
Inkomna motioner
Motionen från LRF Ungdomen Södermanland belyser om det stora problemet för lantbrukare
med viltskador i fält. Då klövviltstammarna i Sverige ökar och det naturliga fodret i skogen
minskar leder detta till stora förluster för bönder, som får ett ökat tramp- och betestryck på deras
jordbruksgrödor. På vissa delar i länet har man till och med blivit tvungen att upphöra med sitt
brukande på grund av bristande lönsamhet till följd av bete och trampskador från vilt.
Styrelsens redovisning
Viltskador i fält är sedan länge ett känt problem i Sverige. Detta är en komplicerad fråga, då det
rör väldigt många parter. Som motionären nämner i sin motion så har de som inte själva upplevt
problematiken ofta svårt att förstå både omfattningen och de företagsekonomiska
konsekvenserna av detta. Viltskadorna ökar på flera håll och därför vill LRF prova nya arbetssätt.
"Fakta på bordet" ska underlätta dialogen mellan markägare och jägare, och målet är förstås att
skadorna i skog och på åker ska minska.
Många markägare tycker att deras röst inte hörs tillräckligt i debatten, som stundtals också är
hård. Samtidigt är motståndet mer diffust i och med att det inte kommer ovanifrån utan framför
allt från grannar och jaktlag, parter på jämbördig nivå med markägaren. LRF har därför tagit
fram ett arbetssätt som bygger mer på fakta och praktiskt beskrivna argument. Faktadelen går ut
på att på ett konkret sätt visa i vilken utsträckning viltskadorna påverkar produktionen. Detta görs
genom att bland annat göra referensrutor där man hägnar in en avgränsad yta, exempelvis med
armeringsmattor, som får växa utan påverkan och jämför med omgivningen som betats av viltet.
Genom detta kan markägare samla kunskap och få lättare att framföra sina argument. Tanken
med det nya arbetssättet är också att det ska ske i små steg och i ett tonläge som inte triggar i gång
motsättningar.
Efter förslag från LRF införde Regeringen den 1 januari 2018 rätt att bedriva skyddsjakt på
årskalv av dov- och kronhjort vid skada i gröda under tiden 1 juli – 15 april. Under samma tid på
året får skyddsjakt på årskalv av kronhjort bedrivas vid stamskada på barrträd. Det gäller i hela
landet utom Skåne och Gotlands län.
Efter förslag från LRF remitterade regeringen under 2018 ett förslag om att så kallad rörlig
belysning (monterad på vapen eller buren belysning) och mörkerriktmedel ska få användas vid
jakt på vildsvin. Avsikten var att bestämmelsen ska gälla från 1 januari 2019, men beslut är i
skrivande stund inte taget på grund av regeringskrisen.
Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har under 2018 antagit samma mål för acceptabla viltskador
i skog som skogsbrukets (LRF, Skogsägarföreningarna och de stora skogsbolagen) gemensamt
formulerade mål sedan 2014. Detta är en framgång som beror på framgångsrikt, gemensamt
påverkansarbete från nämnda parter i skogsbruket gentemot myndigheterna.
Styrelsen föreslår stämman att besluta
att

bifalla motionen att skicka den vidare till riksförbundsstämman.
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6. Motion Södermanland 2 - LRF Ungdomen Södermanland
Sänk medlemsavgiften för skolungdomar
Vi upplever idag att många skolungdomar tycker att medlemsavgiften på 300 kr är hög. Vi tror att
vi går miste om många nya medlemmar då de avstår medlemskap på grund av detta.
Traditionellt tror vi att det ofta varit så att ungdomar blivit medlemmar genom sina föräldrars
medlemskap. Till viss del är det helt säkert fortfarande så, men vi tror att det numer är fler som
får stå för kostnaden själv.
Många av de ungdomar som vi möter när vi försöker att rekrytera fler till LRF kommer från
familjer utan lantbruksanknytning men med ett eget stort intresse för de gröna näringarna.
Genom att det saknas en lantbrukstradition i familjen saknas ofta kunskap om vad LRF är och vad
LRF kan ge dig som medlem. Självklart försöker vi efter bästa förmåga att informera om vad LRF
kan ge dig som medlem men ofta känns det som att det inte räcker som motivationsfaktor.
Att fånga upp dessa ungdomar så att deras intresse inom de gröna näringarna tas till vara inom
vår organisation känns jätteviktigt!
Vi tycker att den sänka medlemsavgiften skall gälla fram till det år som studenten tas, normalt är
detta året när ungdomen fyller 19 år.
Vad den reducerade medlemsavgiften bör vara för dessa ungdomar har vi inget direkt svar på. Vi
tror dock att avgiften bör sänkas rejält för att det ska ge den effekt som önskas.
När de väl blivit medlemmar är det vår uppgift inom LRF att se till att de stannar kvar som
medlemmar långsiktigt. Även när de uppnått den ålder som innebär ordinarie medlemsavgift.

LRF Ungdomen Södermanland yrkar
att
att

LRF utreder om det är möjligt att sänka medlemsavgiften för dessa ungdomar.
LRF beslutar vilken summa som är rimlig att skolungdomar betalar i medlemsavgift.
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Styrelsens yttrande nr 6 - LRF Ungdomen Södermanland
Sänk medlemsavgiften för skolungdomar
Inkomna motioner
LRF Ungdomen Södermanland upplever idag att många skolungdomar, som inte är medlemmar
genom sina föräldrars medlemskap, tycker att medlemsavgiften är för hög och att LRF går miste
om nya medlemmar på grund av detta.
Styrelsens redovisning
LRF Ungdomens styrelse delar motionärens syn på att det är mycket viktigt att locka fler unga
medlemmar, både med och utan lantbruksanknytning. Medlemmar under 28 år samt studerande
betalar 500 kr, familjemedlemskapet kostar 270 kr per år.
År 2015 ändrade LRF sin medlemsmodell, en bakgrund till detta var att kostnaden för
medlemskapet skulle bära sig själv. Det innebar att avgiften höjdes för de flesta medlemmar.
Avgiften för ungdomsmedlemskapet förändrades dock inte i sin konstruktion utan låg fast som
kraftigt subventionerat. Kostnaden för ett medlemskap i LRF ligger på cirka 1 500 kr enbart i
rörliga kostnader (Land-paketet, baslivförsäkringen, utskick, samt WeEffect), sedan tillkommer
fasta kostnader (personal, lokaler osv). Mot bakgrund av det så ser man att medlemskapet redan
är kraftigt subventionerat.
Om man upplever att avgiften är för hög så finns olika hjälpmedel som gör att medlemmar kan
dela upp sin medlemsavgift. Man kan välja en autogirobetalning, vilket innebär att avgiften dras
automatiskt från medlemmens konto. Detta sker 1, 2, 4 eller 12 gånger per år och det är
medlemmen själv som bestämmer själv hur hen vill dela upp sin avgift.
Styrelsen föreslår stämman att besluta
att

LRF Ungdomen Södermanlands motion är besvarad med vad styrelsen anfört.

7. Motion Sjuhärad 1 - LRF Ungdomen Sjuhärad
Minska glappet till forskningen
Kostnaden för arbetskraft i Sverige är hög och därför behöver vi vara effektiva på andra sätt för att
klara konkurrensen på världsmarknaden. Här har forskningen en viktig uppgift att fylla.
Avståndet mellan forskning och den praktiska verkligheten är dock onödigt stort och den
relevanta forskningen kommuniceras i stor utsträckning alldeles för långsamt. Idag tar det 8 år
från det att forskningen är klar till dess att den når ut till lantbruket – inte direkt ny forskning att
ta del av.
För att kunna konkurrera på den globala marknaden krävs att vi har möjlighet att ta del av den
senaste forskningen inom våra verksamhetsgrenar. Hur ska vi annars vara i framkant och
producera unika produkter?

LRF Ungdomen Sjuhärad yrkar
att
att

LRF ska se över hur relevant forskning kommuniceras med den praktiska verkligheten.
motionen skickas till LRFs riksförbundsstämma
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Styrelsens yttrande nr 7 - LRF Ungdomen Sjuhärad
Minska glappet till forskningen
Inkomna motioner
LRF Ungdomen Sjuhärad belyser frågan kring forskning och den tid det tar för forskningen att
kommuniceras ut till den praktiska verkligheten. Motionären lyfter också vikten av att tiden
kortas för att stärka konkurrenskraften.
Styrelsens redovisning
LRF Ungdomens styrelse delar motionärens syn på att det är viktigt att vi inom det gröna
näringslivet får tillgång till ny relevant forskning. LRF antog 2017 en strategi för forskning och
innovation. Där står det att LRF kan bidra till att höja kunskapen hos rådgivningsorganisationer
med nya forskningsresultat, genom att påverka forskningsfinansiärer, universitet, högskolor och
forskningsinstitut att i högre grad sprida forskningsrön. LRF kan även öka kompetensen bland
medlemmar att efterfråga bättre rådgivning genom bland annat utbildning. I dagsläget finns en
resurs på LRF som arbetar med dessa frågor. Huvuduppgiften för denne är att arbeta för att
forskningsinstituten ska jobba mer med att sprida sina resultat. Vidare i handlingsplanen till
ovannämnda strategi går att läsa; LRF kan bidra till kunskapsspridning, men ansvar för
forskningskommunikation gentemot medlemmar åligger inte LRF. LRF med branscher och
verksamhetsområden kan och bör sprida riktade texter om nya rön via hemsida och sociala
medier när det passar LRFs övriga kommunikationsspridning. Huvudsakligt ansvar åligger
forskningsexperten.
Rörande forskningskommunikation är LRFs främsta uppgift att i kontakter med forskningsfinansiärer och departement påminna om vikten att forskare ska kommunicera sin forskning för
att få finansiering. Universitet och högskolor är förpliktade till att sprida kännedom om forskning
och utvecklingsarbete, och det bör ske i än större utsträckning gentemot det gröna näringslivet.
Syntesrapporter, korta videofilmer och populärvetenskapliga temarapporter är exempel på bra
sätt för akademi och institut att tillgängliggöra ny kunskap för LRFs medlemmar.
Det LRF gör direkt genom den forskning som vi är med och finansierar via bland annat stiftelsen
SLF, ställer krav på att de som får finansiering också ska sprida den. LRF är även med i KCF
(Kompetenscenter för företagsledning) som avser SLUs forskning inom företagande, där vi driver
frågan att det som är allra mest prioriterat för KCF är att sprida resultat, inte att hitta nya ämnen
att forska om. Arbetet inom KCF har bland annat lett till att det i lantmästarprogrammet
tillkommit en företagsledningskurs i tredje året samt att rådgivningsföretagen sitter med i KCFs
styrgrupp och därigenom får ta del av den forskning som finns. LRF har också varit aktiva att
skapa Sweden Food Arena som ska samla aktörer längs hela livsmedelskedjan och på så sätt bli en
bättre och starkare beställare av relevant forskning. Arenan kommer att bemannas under början
av 2019 och även det kan bli en aktör som kan sprida forskningsresultat.
LRF har två hemsidor för omvärldsbevakning;
• https://www.lrf.se/foretagande/forskning-och-framtid/
• https://www.jordman.nu/
Försöker därigenom sprida en del forskning men framför allt uppmuntra till egen
omvärldsbevakning. Det görs även genom att erbjuda utbildning, och på högre nivå i den nya
managementutbildning tillsammans med Handelshögskolan.
Styrelsen föreslår stämman att besluta
att

motionen anses besvarad med vad styrelsen anfört.
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8a. Motion Värmland 1 - LRF Ungdomen Värmland
Uppdatera medlemsuppgifter
Vid inbjudan till aktiviteter som trivselkvällar, utbildningar och kurser har flera ungdomsavdelningar runt om i Sverige haft bekymmer med att nå ut till sina medlemmar. Denna
problematik grundar sig i att medlemmarnas uppgifter inte uppdateras och i många fall har
systemet gamla uppgifter registrerade eller så saknas uppgifter. Trots påminnelser till
medlemmarna att uppdatera sina uppgifter löses inte problematiken. Det går dessutom inte att
hjälpa medlemmarna att ändra sina uppgifter, utan det måste de göra själva.
Inbjudningar skickas trots allt ut postalt, på e-post och sms, även om uppgifterna om mottagaren
är föråldrade eller felaktiga. Det handlar om mycket pengar som går ungdomsförbunden till
spillo.
När vi gjorde ett utskick till vårt årsmöte hade vi i vår region 701 medlemmar. Denna inbjudan
gick ut till 353 medlemmar på sms, 306 medlemmar på e-post och endast 238 medlemmar postalt.
Vi kan inte veta om alla dessa inbjudningar når en och samma medlem, om medlemmen får en
eller flera inbjudningar eller ingen inbjudan alls. Om en och samma medlem får alla
inbjudningar, resulterar det i att färre medlemmar nås av inbjudan.
Inom LRF-organisationen finns det många kompetenta och kapabla tjänstemän som borde kunna
se över våra medlemsuppgifter. Därför finner vi det mycket rimligt att våra tjänstemän kontaktar
våra medlemmar och får uppgifterna uppdaterade.
I LRF Ungdomen ska vi gemensamt vårda våra medlemmar och kontakter inom de gröna
näringarna. I Ungdomen lägger styrelsen mycket tid och omtanke till planering av aktiviteter för
våra medlemmar.
Vi anser inte att det ligger i vårt ansvar att själva kontakta våra medlemmar för att uppdatera dessa
uppgifter. Vi arbetar ideellt utifrån våra gemensamma intressen, samtidigt som våra tjänstemän
får lön för sitt arbete.

LRF Ungdomen Värmland yrkar
att

LRF Ungdomen riks ska verka för att få uppgifterna uppdaterade av tjänstemän.
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8b. Motion Östergötland 1 - LRF Ungdomen Östergötland
Kontakten med medlemmarna
I Östergötland finns drygt 8 000 medlemmar i LRF. Av dessa medlemmar har en tredjedel skrivit
in sina mailadresser i medlemsregistret.
Varje månad skickas ett månadsbrev via mail ut från regionen var av 38 % öppnar mailet. Flertalet
ungdomar har även missat våra evenemang då de inte har fått någon inbjudan då det endast har
skickats ut via mail och sms. Detta på grund av att många är familjemedlemmar och då har
kanske endast en skrivit in sina kontaktuppgifter.
Att få fler att öppna mail eller komma till evenemang kan vara svårt men vi kan få fler att få
informationen.

LRF Ungdomen Östergötland yrkar
att
att

för att bli ny medlem krävs att man lämnar både mail och telefonnummer utöver
postadress. Detta bör gälla alla medlemmar även familjemedlemmar.
på fakturan informera om hur man på enklast sätt uppdaterar sina kontaktuppgifter.

Styrelsens yttrande nr 8 - LRF Ungdomen i Värmland och Östergötland
Kontakt med medlemmar och uppdatering av deras kontaktuppgifter
Inkomna motioner
LRF Ungdomen Östergötland yrkar att alla nya medlemmar, både huvud- och familjemedlemmar lämnar sina mobilnummer och e-postadresser. Östergötland vill också att
information finns på medlemsavgiftsfakturan så att alla medlemmar vet hur man enkelt gör
för att uppdatera sina kontaktuppgifter hos LRF.
LRF Ungdomen Värmland ser problem med för få eller för gamla kontaktuppgifter och når inte
medlemmarna med inbjudningar eller uppmaning att de själva kan uppdaterar sina uppgifter.
Värmland yrkar att LRFs tjänstemän ska kontakta medlemmar för att få uppgifter uppdaterade.
Styrelsens redovisning
Att LRF ska ha ett uppdaterat medlemsregister med rätt kontaktuppgifter är något som styrelsen
självklart håller med motionärerna om. Detta är något som hela organisationen strävar efter och
arbetar för idag. Vi ska såklart fokusera på att få kontaktuppgifter från merparten av tillfrågade
medlemmar som vill lämna ut uppgifter, till skillnad från de personer som inte vill ha uppgifter
registrerade hos oss.
I dagsläget kommer LRFs nya medlemmar in från olika kanaler; webben, via telemarketing (TM)
och regional/lokal verksamhet samt via Medlemsservice.
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Detta gäller idag för nya medlemmar från de olika kanalerna:
• Webb lrf.se: Här är mobiltelefonnummer och e-postadress tvingande fält.
• TM: Här efterfrågas alltid både mobilnummer och e-postadress, dock är endast
mobilnummer tvingande fält i det formulär där de registrerar nya medlemmar. Det kan det
vara svårt att få in e-postadresser när familjemedlem värvas då oftast kontakt sker med
huvudmedlem och denne helt enkelt inte har koll på e-postadresserna till övriga i familjen.
• Medlemsservice: Här efterfrågas alltid mobilnummer och e-postadress.
• Regional/lokal verksamhet: Här uppmanas alla att ta in så många uppgifter som möjligt,
något de oftast tycker är lika viktigt själva.
• E-post/sms till nya medlemmar: När en ny medlem skrivs in LRF (både huvud- och
familjemedlem) och e-postadress finns registrerad skickas ett välkomstmeddelande. Finns
inte mejladress skickas ett sms. Båda dessa uppmanar den nya medlemmen att se över att alla
uppgifter är rätt, samt komplettera med mejladress/mobilnummer om sådant inte finns.
Befintliga medlemmar:
• Webb: Genom att logga in på ”Mitt medlemskap” på lrf.se kan medlemmarna enkelt ändra
och lägga till kontaktuppgifter.
• Medlemsservice och LRFs regioner: I kontakterna med befintliga medlemmar ber man i
möjligaste mån om rätt uppgifter.
• LRFs faktura för medlemsavgift: Faktura går till huvudmedlem och där står även familjemedlemmar med. På fakturan finns idag information om frågor LRF driver och erbjudande
om autogiro/e-faktura samt kontaktuppgifter till LRF.
Att endast låta LRFs personal vara de som kontaktar medlemmar för uppgifter är inte tillräckligt.
Det skulle kräva enormt mycket tid och det är styrelsens mening att våra tjänstemäns arbetstid ska
tilldelas till fler frågor än att kontakta medlemmar. Naturligtvis kan och ska personalen i sina
medlemskontakter be om rätt uppgifter och kontinuerligt be/påminna LRF Ungdomens
regionala tjänstemän om detta. Om både personal och förtroendevalda i alla sina medlemskontakter gör detta tror vi det tillsammans gör skillnad.
Styrelsen hoppas därför att alla förtroendevalda också påminner medlemmar vid sina kontakter
och ber dem ändra uppgifter via hemsidan eller hänvisar dem att ringa till Medlemsservice.
Styrelsen tycker det är en bra idé att även lägga information på fakturan. LRFs medlemsavdelning
svarar att detta är möjligt, så arbetet är påbörjat.
Det pågår också ett utvecklingsprojekt inom LRF där man tittar på ”självvald medlemskommunikation”, dvs att medlemmarna själva ska bestämma i vilka kanaler de vill ha kontakt med
LRF i. Det arbetet bevakar LRF Ungdomens tjänsteman.
Styrelsen föreslår stämman att besluta
att

motionerna från Östergötland och Värmland anses besvarade med vad styrelsen anfört.
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9. Motion Halland 1 - LRF Ungdomen Halland
Tydlig profil i klimatfrågan
Under året som gått med torka och valår så har miljöfrågan varit på tapeten. Våra politiker har
satt ett mål om ett fossilfritt samhälle 2045, och nu undrar vi alla hur man ska nå målet. Vi som
jobbar inom de gröna näringarna vet om att vår bransch är en nyckel för att lösa klimatfrågan.
Frågan är vem som ska producera maten i framtiden, när vi idag har en bransch kantad av dålig
lönsamhet där många inte kan eller vågar investera. Vi behöver starka företag på landsbygden för
att de som har kunskapen och intresset för livsmedels- och skogsproduktion ska stanna i
branschen.
Vi hade kunnat producera mer frukt, bär och grönsaker i Sverige, samt mer växtbaserat protein
utan att för den sakens skull minska produktionen av kött och mjölk.
Vi har en skog som måste fortsätta växa för att kunna binda ännu mer kol. Träd är dessutom ett
fantastiskt material som i framtiden kommer användas till mer än ”bara” papper.
Men det kräver politiska beslut i rätt riktning.
Vi vill att LRF Ungdomen ska ses som pålästa och lösningsfokuserade i klimatfrågan. Vi är duktiga
på att framföra vad vi är bra på i vår svenska produktion, men vi är inte tillräckligt bra på att
framföra hur miljösmarta vi är!

LRF Ungdomen Halland yrkar
att

LRF Ungdomen skapar sig en tydlig profil i miljöfrågan, och tar fram material med
tydliga argument och information för varför och på vilket sätt vi är en stor del av
lösningen i klimatfrågan, så att vi kan påverka våra politiker både på regional- och
riksnivå.
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Styrelsens yttrande nr 9 - LRF Ungdomen Halland
Tydlig profil i klimatfrågan
Inkomna motioner
LRF Ungdomen Halland beskriver vikten av att vi inom LRF Ungdomen är pålästa och lösningsorienterade i miljö/klimat-frågan samt att politiska beslut pekar i vår riktning så att de gröna
näringarna blir starkare och konkurrenskraftigare.
Styrelsens redovisning
LRF Ungdomens styrelse delar helt och hållet motionärens framställan. För 2019 är just detta
område prioriterat inom LRF där sägs bland annat;
-”I opinionsbildningen fokusera offensivt på att ta position i hållbarhets- och miljöfrågor.”
Här är vi inom LRF Ungdomen mycket viktiga då våra röster väger tungt i debatten och där en
fråga är att skilja på nationella och globala data när vi mäter miljö och klimat. Det kan också
konstateras det faktum att de flesta människor inte kan så mycket om lantbruk och hur matproduktion går till. Det är ingenting vi kan ändra på med polariserande argument utan med
fakta, gärna kort, tydligt och trevligt presenterat.
Klimat- och miljöfrågor är komplicerade, absolut inte ”svarta och vita”. Det är fullt av
målkonflikter och komplicerade sammanhang. Det är också viktigt att tänka på, hur vi bäst
stärker unga företagare inom gröna näringslivet och hur vi i kommunikation kring miljö- och
klimatfrågor attraherar flera. För de här frågorna engagerar unga och kan ha en nyckelposition
vad gäller att attrahera folk till de gröna näringarna.
Styrelsen föreslår stämman att besluta
att

i motionens anda fortsätta ett offensivt arbete med att kommunicera de gröna
näringarnas betydelse i klimatfrågan samt ta fram ett material för LRF Ungdomens
regioner med information kring jord/skogsbrukets betydelse i klimatfrågan.

10. Motion Skaraborg 1 - LRF Ungdomen Skaraborg
Hjälpmedel för nystartade företag inom gröna näringen
Idag behöver vi få in mer unga som vågar starta företag inom den gröna näringen. I ett lantbruksföretag finns en mängd regler och förordningar du som företagare måste hålla koll på. Har du
missat att rapportera in något eller inte är med i allt som du borde, kan det få stora konsekvenser.
Vi tror att många unga känner sig tveksamma till att starta eget företag när det är så mycket man
behöver ta reda på och hålla koll på.
Exempelvis, vilka försäkringar som behövs? Vilka stöd man kan söka? Vad kräver banken? Hur det
går till med förprövningar vid byggnation av stall?

LRF Ungdomen Skaraborg yrkar
att

LRF Ungdomen arbetar fram en lämplig checklista för nystartade företag inom de gröna
näringarna.
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Styrelsens yttrande nr 10 - LRF Ungdomen Skaraborg
Hjälpmedel för nystartade företag inom gröna näringen
Inkomna motioner
Motion inkommen från LRF Ungdomen Skaraborg behandlar problemet kring att det kan vara
svårt att veta vad som gäller när man är ett nystartat företag, frågor som vilka stöd man kan söka,
eller hur det går till med förprövning av stall.
Styrelsens redovisning
Företag inom de gröna näringarna ser väldigt olika ut. Det kan vara allt från ett företag med
mjölkproduktion till skogsbruk, konventionell växtodling eller en ridskola. Det finns en del olika
stöd man kan söka, och en del rapportering som ska göras. En del ska man rapportera till
kommunen, en del till länsstyrelsen och en del till jordbruksverket. Är man certifierad av någon
organisation ska man rapportera till dem. Det kan också skilja en del på vad som gäller i vissa
delar av landet.
Idén om en checklista är bra, men det krävs enorma resurser för att bygga en detaljerad lista
eftersom regelverken skiljer sig så mycket mellan de olika branscherna, och de ändras även också
efterhand tiden går. En sådan här lista hade behövt hållas uppdaterad för att vara aktuell hela
tiden så att ingen tar fel beslut utifrån denna listan.
För att hitta till de olika stöden som man kan söka är det Jordbruksverkets och länsstyrelsernas
hemsidor man ska använda. Går man in på Jordbruksverkets hemsida finns det all information
som berör ens enskilda företag. Är det stöd som länsstyrelsen handlägger blir man
vidarebefordrad till dem.
Vad det gäller företagsform och hur den biten ska skötas och se ut är hemsidan verksamt.se, ett
samarbete mellan Skatteverket, Tillväxtverket och Bolagsverket, väldigt bra.
Även företagsakademin på LRFs hemsida är till stor hjälp vid uppstart av företag.
Styrelsen föreslår stämman att besluta
att

LRF Ungdomen Skaraborgs motion är besvarad med vad styrelsen anfört.
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11. Motion Skaraborg 2 - LRF Ungdomen Skaraborg
Times up för roundup
Den 27 november 2017 enades EU-länderna om att godkänna användningen av glyfosat i
ytterligare fem år. Nu har det redan gått ett år av användningstiden och vad som sker därefter är
oklart. Glyfosat anses vara en av världens viktigaste kemiska substanser och dagens livsmedelsförsörjning är till stor del beroende av detta.
I flertalet länder utanför EU använder man glyfosat i mycket högre grad än vad vi gör här och får
så lov att göra under en lång tid framöver. Blir det ett förbud i EU om fyra år kommer vi ha
svårare att konkurrera med de länder som inte har förbud på grund av högre produktionskostnader. Alternativ som mekanisk bekämpning kräver betydligt mer bränsle och i grova drag
kostar en körning med glyfosat lika mycket som en körning med kultivator men är cirka tre
gånger så snabb och har en betydligt längre verkan mot ogräs.
Andra kemiska preparat på marknaden som skulle kunna användas istället är inte lika
kostnadseffektiva och täcker inte ett lika brett ogrässpektra. Odlingsmetoder som minimerad
jordbearbetning blir svårare att utöva då de kräver glyfosat för att fungera.
Det finns två sidor i den här frågan. Det är viktigt för Sveriges bönder att kunna få använda
glyfosat längre än fyra år, men det är också viktigt att redan nu börja planera för hur vi ska klara
oss utan glyfosat. Hur kommer det se ut om 20 år? Kommer våra företag klara av att ställa om till
glyfosatfritt? Kommer det framställas ett liknande preparat som efterträder glyfosat? För att
kunna vara konkurrenskraftiga och ligga steget före våra konkurrenter så anser vi att LRF
behöver jobba fram en glyfosatstrategi. Den dag vi står utan glyfosat ska våra företag vara väl
förberedda.

LRF Ungdomen Skaraborg yrkar
att

LRF Ungdomen jobbar för att ta fram en glyfosatstrategi inom ett år

Styrelsens yttrande nr 11 - LRF Ungdomen Skaraborg
Times up for Roundup
Inkomna motioner
LRF Ungdomen Skaraborgs motion handlar om bekämpningsmedlet Roundup, Glyfosat. I
november 2017 enades EU-länderna om fortsatt användning i 5 år, nu har ett år gått och det är
oklart vad som händer om ytterligare fyra år. LRF Ungdomen Skaraborg vill att LRF Ungdomen
tar fram en glyfosatstrategi inom ett år för att vi ska vara förberedda oavsett om fortsatt
användning tillåts eller inte.
Styrelsens redovisning
LRF arbetar sedan flera år intensivt med frågor som på olika sätt berör glyfosat. Vid träffar med
politiker och beslutsfattare samt i kontakter med media är syftet att öka medvetenheten om vilka
konsekvenser ett förbud mot glyfosat skulle få för det svenska jordbruket och trädgårdsnäringen.
Glyfosat är världens mest använda ogräsmedel och idag finns ingen känd, hållbar ersättare på
marknaden. Eftersom Sverige och övriga nordiska länder har en kortare säsong och färre grödor
att välja mellan än andra europeiska länder skulle ett eventuellt förbud slå särskilt hårt mot
produktionen här i norr. Att det förhåller sig så är en kunskap som svenska politiker och
sakkunniga behöver ha med sig.
Motioner och yttranden
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På regeringens uppdrag arbetar Jordbruksverket med att ta fram en rapport om vilka konsekvenser ett glyfosatförbud skulle få för svensk produktion. Den slutliga rapporten presenteras i
mars 2019, men ett första utkast visar, som väntat, att kostnaderna för jordbruket och
trädgårdsnäringen ökar betydligt. Glyfosat har använts sedan 1970-talet och bland annat flera
miljöersättningar, exempelvis för att anlägga fånggrödor, bygger på att glyfosat används i
produktionen. Det är därför inte rimligt att lantbrukarna ska ta hela kostnaden för omställningen
till ett system utan glyfosat.
Om glyfosat inte får ett förlängt godkännande är det givetvis mycket angeläget att LRFs
medlemmar har aktuell kunskap om möjliga alternativ i den egna produktionen. Framförallt är
det Jordbruksverkets växtskyddscentraler med rådgivare som har möjlighet att ge råd och
vägledning till enskilda producenter. På växtskyddscentralerna finns en hög och samlad
kompetens och frågan om alternativ till glyfosat är en viktig arbetsuppgift för rådgivarna som
behöver fortsätta att prioriteras högt inom myndigheten.
Vi inom LRF Ungdomen tycker LRF tillsammans med Jordbruksverkets växtskyddscentraler ska ta
fram en glyfosatstrategi som når våra medlemmar i rimlig tid för att det ska finnas tid kvar innan
ett eventuellt förbud träder i kraft. Frågan är dock för stor för “bara” LRF Ungdomen att jobba
med och vi vill därför skicka en motion utifrån denna vidare till förbundsstämman.
Styrelsen föreslår stämman att besluta
att
att

avslå motionens att-sats.
riksstyrelsen får i uppdrag att skriva en motion i motionärens anda till riksförbundsstämman.

12. Motion Skaraborg 3 - LRF Ungdomen Skaraborg
Ta till vara på odlingsintresset
Intresset av att kunna odla själv har växt den senaste tiden och det pratas om att en ny grön våg är
på g. Klimatångest och efterfrågan av att veta vart maten vi äter kommer från är några faktorer
som gör att självhushållstrenden växer. Familjen Mandelmann är ett bra exempel på förebild av
några som lyckas med självhushåll, men det finns säkerligen många som istället varit tvungna att
ge upp sin dröm om att leva på landet då det inte var så enkelt som de trodde.
Som produktionsjordbrukare så kan det anses lite tramsigt och provocerande när stadsbor vill
flytta ut på landet och bli bönder. Har de inte förstått hur mycket jobb det krävs och att det tar tid
att lära sig, kan man tänka. Men om vi tänker ur ett annat perspektiv. Vi som jobbar inom de
gröna näringarna behöver bli fler för att kunna självförsörja Sveriges befolkning och dessutom så
besitter vi en massa kunskap som kan vara till nytta för de som är nya med att odla.
Vi behöver minska glappet mellan stad och land och uppmuntra de som vill försöka sig på ett liv
på landet. Hur tar vi då tillvara på det odlingsintresse som faktiskt finns i samhället? Skulle dessa
kunna bli potentiella medlemmar i de olika branschavdelningarna såsom LRF Trädgård? Den här
frågan är viktig att väva in i den pågående folkrörelsedialogen!

LRF Ungdomen Skaraborg yrkar
att

LRF Ungdomen tillsammans med branschavdelningen LRF Trädgård skapar en
kontaktyta mellan etablerade och nya odlare.
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Styrelsens yttrande nr 12 - LRF Ungdomen Skaraborg
Ta till vara på odlingsintresset
Inkomna motioner
Motionären vill att LRF Ungdomen tillsammans med LRF Trädgård skapar en kontaktyta mellan
fritidsodlare och produktionsodlare. Detta kan få flera positiva effekter menar motionären. Det
kan bidra till att minska klyftan mellan stad och land, samtidigt som förståelsen och
attraktionskraften för de gröna näringarna kan öka.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens tankar rörande förhållningsättet kring "fritidsodlare". Det är
självklart att de gröna näringarna ska välkomna att fler får upp intresse för odling och att
förståelsen för ett produktionsjordbruk förhoppningsvis ökar.
På det nationella planet finns idag en dialog med Riksförbundet Svensk Trädgård och
Koloniträdgårdsförbundet kring gemensamma frågor. LRF Trädgårds medlemsaktiviteter är
nätverksbyggande för många nystartade i branschen, och det drivs redan idag ett stadsodlingsprojekt i Malmö där deltagarna erbjuds delta i några av medlemsaktiviteterna.
Styrelsen delar motionärens intentioner om att minska klyftorna mellan stad och land, öka
förståelsen för produktionsjordbruket och hitta arenor där vi kan rekrytera fler medlemmar.
Mycket sådant arbete utförs redan idag, och LRF Ungdomen måste prioritera sina insatser för att
få så stor effekt som möjligt. Att skapa en kontaktyta mellan grupperna tror vi lämpar sig bättre
på det lokala/regionala planet.
Styrelsen föreslår stämman att besluta
att

avslå motionen.

13. Motion Skaraborg 4 - LRF Ungdomen Skaraborg
Handbok om rättigheter och skyldigheter
Det är många saker att hålla koll på när det är dags att börja på sitt första jobb efter gymnasiet.
Rätt lön, anställningsavtal, försäkringar och hur ska man gå tillväga vid en skada är några
exempel. Vilka rättigheter och skyldigheter har man som anställd. Exempel på skyldigheter är att
komma i tid till jobbet, sjukanmäla sig vid sjukdom och man ska använda den skyddsutrustning
som arbetsgivaren tillhandahåller.
Det är också viktigt att ha ett anställningsavtal där det tydligt framgår typ av anställning och lön.
Det finns en risk att unga nyutbildade inom de gröna näringarna blir utnyttjade av sin
arbetsgivare genom att de får alldeles för låg lön eller blir tvingade att arbeta mycket mer än vad
som kommit överens om från början. Att säga ifrån och ställa krav till sin arbetsgivare är inte
alltid lätt men om man vet ens rättigheter och skyldigheter så blir det betydligt lättare.

LRF Ungdomen Skaraborg yrkar
att

LRF Ungdomen tar fram en handbok där det klart och tydligt framgår vilka rättigheter
och skyldigheter man har som anställd.
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Styrelsens yttrande nr 13 - LRF Ungdomen Skaraborg
Handbok om rättigheter och skyldigheter
Inkomna motioner
LRF Ungdomen Skaraborg belyser risken att bli utnyttjad på sitt arbete till följd av okunskap
gällande sina rättigheter och skyldigheter mot arbetsgivaren.
Styrelsens redovisning
Området arbetsrätt inramas av lagstiftning, men också genom tillägg och undantag som
arbetsgivarefack själva kommer fram till ska gälla genom kollektivavtal på arbetsplatsen.
Kollektivavtalen gäller utöver gällande lagstiftning och reglerar förhållandet mellan anställd och
arbetsgivare och brukar bestå av löneavtal och luntor med övriga anställningsvillkor (semester,
tjänstepension etc). Mycket material alltså, men vanligtvis bra strukturerat och tydligt. Modellen
med kollektivavtal skapar en större flexibilitet och bättre anpassning till branscherna på
arbetsmarknaden än vad lagstiftning anses klara av.
Kollektivavtalen gäller mellan parternas medlemmar. Antingen genom att arbetsgivaren är
medlem i arbetsgivarförening (Gröna arbetsgivare, f.d. SLA-Arbetsgivarna), eller att facket kan ha
påtvingat ett hängavtal för att det finns fackmedlemmar på arbetsplatsen.
Som LRF Ungdomen i Skaraborg skriver i sin motion så riskerar nyutbildade ungdomar som ska
ut i arbetslivet att bli utnyttjade. Ofta beror detta snarare på okunskap från arbetsgivarens, men
även arbetstagarens sida, än ren illvilja från arbetsgivarens sida.
En handbok inom detta område riskerar att bli väldigt komplex eftersom jordbruk/trädgård/
skogsbruk spänner över så många delar som är egna kollektivavtalsområden. Parterna ser över,
datera upp och försöker reformera avtalen, var och en utifrån sitt perspektiv, hela tiden.
En övergripande checklista är en rimligare ambitionsnivå för att fånga upp det grundläggande
och tydliggöra vad som gäller på jobbet. En checklista kan då vara till hjälp för både arbetstagare
och arbetsgivare.
Förslag på vad checklistan kan innehålla:
• Anställningsavtalet och vad det bör innehålla.
• Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen och vilket (i så fall är viktiga delar redan
reglerade och hur de ska hanteras).
• Finns det inte kollektivavtal bör anställningsavtalet kompletteras med sådant som är
viktigt, till exempel ett personligt avtal om tjänstepension, semesterrätt, hur ledigheter ska
hanteras, arbetstider, övertid, kompledigt, reseersättning, sjukfrånvaro, hur hantera
konflikter, försäkringar etc.
Styrelsen föreslår stämman att besluta
att
att

avslå huvudmotionens att-sats.
LRF Ungdomens riksstyrelse får i uppdrag att ta fram en checklista enligt ovan.
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14. Motion Skaraborg 5 - LRF Ungdomen Skaraborg
Ska samhällsviktig infrastruktur ruinera markägare?
Bakgrund
Telias dotterbolag Skanova planerar en så kallad ”fibermotorväg” som ska grävas från Trollhättan
till Kristinehamn. Det är en samhällsviktig infrastruktursatsning som delvis ska grävas rakt över
jordbruksmark. Skanova erbjuder skrattretande låg ersättning per grävd meter. Det täcker inte
ens den kostnaden som skördeförlusten blir för lantbrukaren. Det stora problemet är att både
myndigheter och de företag som projekterar framtida dragningar inte fattar att jordbruksmark är
någonting värt. Det bevisas om igen när vilja att samråda och informera om nya grävningar inte
infinner sig. Skanova har inte velat visa dragningen i sin helhet och aldrig sammankallat till
samråd eller informationsmöte.
Ställningstagande
För det första måste myndigheter och företag förstå att jordbruksmark är en begränsad resurs där
vår mat produceras. För det andra innebär grävningen i detta fall grovt intrång i ägande och
brukanderätten, som är en förutsättning för hållbart lantbruk.
LRF har idag ingen övergripande strategi för den här typen av grävningar och inte heller någon
handfast rådgivning eller utarbetad handlingsplan för att agera som motpart vid liknade
situationer för sina medlemmar. LRF får inte förhandla avtal med aktörer, men där emot kan
LRF utarbeta en strategi för att påverka myndigheter och statligt ägda bolag att involvera
markägare och LRF redan i idéstadiet.
Å ena sidan kommer det alltid att grävas mer och digitalisering krävs för att utvecklingen ska gå
framåt, i synnerhet för företag på landsbygden. Å andra sidan är det otroligt viktigt att LRF
arbetar för en förändrad syn på vår mark och ett förändrat arbetssätt där markägaren och LRF är
involverade hela vägen. Genom att föra en dialog och informera i tid så kan man förhindra
onödiga tvister och dispyter för att istället komma fram till de bästa lösningar.

LRF Ungdomen Skaraborg yrkar
att
att

LRF tillsätter en arbetsgrupp för att skapa strategier och relationer med myndigheter
och statligt ägda bolag i syfte att ändra synsättet på användning av privat mark.
LRF hjälper till att ta fram en utbildning för underentreprenörerna och deras
maskinförare i grävteknik på åkermark.

Styrelsens yttrande nr 14 - LRF Ungdomen Skaraborg
Ska samhällsviktig infrastruktur ruinera markägare?
Inkomna motioner
Motionären belyser problemet med så kallade fibermotorvägar. Motionären tycker att
kompensationen till markägaren är skrattretande, man vill också att myndigheter ska visa
förståelse för att jordbruksmark där vår mat produceras är en ändlig resurs. Motionären tycker
också att grävningen som görs i samband med dessa fibermotorvägar är ett grovt intrång i ägande
och brukanderätten och efterlyser utbildningar i grävteknik på åkermark för maskinförare som
utför dessa arbeten.
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Styrelsens redovisning
LRF Ungdomens styrelse delar motionärens syn på hur viktigt det är att myndigheter ser åkermarken mer som livsviktig resurs för hållbar matproduktion. Sverige har ett av världens mest
hållbara jordbruk, men tyvärr försvinner flera hundra hektar brukbar åkermark i olika
infrastruktursatsningar varje år. LRF anser dock att vissa av dessa satsningar är viktiga för
landsbygden framförallt dragning av fiber.
LRF är noggranna med att alltid informera om markägarens lagliga rätt till ersättning vid markintrång. Om markägaren frivilligt går med på att grävning får ske på marken så är det vanligt med
ett påslag för att Telia (i detta fall) slipper gå via lantmäteriet med ökad tidsåtgång och kostnad
som följd. Om det är nedgrävd kabel så är utgångspunkten att brukande av åkern ska kunna
fortsätta som vanligt på åkern. Samråd är ett krav, men de måste ha en överenskommelse från
markägaren för att få börja gräva.
Det är korrekt att LRF inte agerar som motpart. I sådant fall behöver juridiskt ombud på till
exempel LRF Konsult anlitas. När det gäller just bredband så har LRF (genom LRF Konsult)
framförhandlat två markavtal vid fiberdragning ett med Telia och ett med IP-Only. LRF Konsult
har haft samtal med samtliga LRF regioner och lagt information på hemsidan om vad man som
markägare särskilt ska tänka på vid fiberdragning:
• Man ska gå skadeslös om kabeln skadas vid normalt jord- och skogsbruk.
• Man ska få ersättning för merarbete i kabelns närhet, exempel grävning med spett och spade
istället för grävskopa då man byter dräneringsrör.
• Grävning ska ske enligt Robust Fiber, dvs på fackmannamässigt sätt enligt branschstandard.
Enligt LRF Entreprenad så ska bolag, som exempelvis Skanova, som utför jobbet anlita
entreprenörer som har den rätta kompetensen. Man håller med om att detta inte sker alla
gånger. För att få till ett ”körkort” som ger rätt att få gräva på åkermark så kommer det att krävas
otroligt mycket lobbyarbete. Det som LRF då ska försöka göra är att få en hel bransch att erkänna
att väldigt få kan gräva korrekt på åkermark och sedan kräva att de olika bolagen ska kräva just
detta nya kompetensbevis i sina upphandlingar.
LRF Entreprenad har tidigare bestämt att de inte ska jobba med utbildningar eftersom de inte
anser sig ha den kompetensen. De har istället sagt att de utbildningar som ska skapas ska göra det
hos respektive branschorganisation där rätt kunskap finns. I detta fall kommer LRF kontakta ME
(Maskin Entreprenörerna) för att se hur de ser på problemet och om ME ser samma problem
kommer vi lobba för att de gör en utbildning. En annan väg att gå är att försöka påverka Skanova
och andra bolag som upphandlar. För att kunna göra det måste LRF ha ett gediget underlag från
flera ställen där grävmaskinisten inte gör rätt och där åkermark förstörs.
Styrelsen föreslår stämman att besluta
att

LRF Ungdomen Skaraborgs motion anses besvarad med vad styrelsen anfört.
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Status för motioner från LRF Ungdomens stämma 2018
Motion och besluten

Kommentar på arbetet

Status
Pågående

Motion 2 – Skaraborg: Ungdomen i Land Lantbruk

Ingen åtgärd.

-

Motion 3 – Skaraborg: Säker restaurang – Kött från Sverige

Möte med Maria Forshuvud, vd för Svenskmärkning AB, där diskussioner
om intentionen med motionen fördes fram. Dock är det ingen prioritering
då det är väldigt komplext att certifiera restauranger.

Klart

Motion 4 – Östergötland: Ge alla styrelsemedlemmar samma information

Ingen åtgärd.

-

Motion 5 – Örebro: Större delaktighet och insyn för valberedningen

Arbetet är påbörjat och innehållet ses över.

Pågående

Styrelsen har valt att inte beställa en utbildning från utomstående aktör.
Efter en översikt konstaterades att det var billigare att genomföra internt
(Premieeleven).

Klart

Motion 1 – Sjuhärad: Burkar dödar den moderna kossan

LRF Ungdomen har inlett ett samarbete med Håll Sverige Rent.
Arbete pågår.

Stämman beslutade att
• avslå motionens att-satser,
• LRF Ungdomens riksstyrelse sänder en skrivelse i denna motions anda till LRFs
kommunikationsavdelning samt
• LRF Ungdomens riksstyrelse undersöker möjligheten till ett samarbete med andra
nationella organisationer som har i sitt intresse att minska nedskräpningen ur ett
miljöperspektiv för en gemensam kampanj i motionens anda.
Stämman beslutade att avslå motionen.

Stämman beslutade att
• LRF Ungdomen startar en dialog med Svenskmärkning ABs styrelse och presenterar
motionärens tankar samt
• ge riksstyrelsen i uppdrag att i dialogen med Svenskmärkning AB titta på befintliga appar,
t ex Restaurangkartan.
Stämman beslutade att motionen anses besvarad med vad styrelsen anfört.

Stämman beslutade att
• ge riksstyrelsen i uppdrag att under 2018 titta på möjligheterna att ordna en utbildning för
de regionala valberedningarna,
• motionens första att-sats anses besvarad samt
• avslå motionens andra och tredje att-sats.

Motion 6 – Halland: Högre ledarskapsutbildning
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Stämman beslutade att
• LRF Ungdomen undersöker möjligheten att lägga en beställning på utbildning som riktar
sig till framtidens ledare samt
• LRF Ungdomen undersöker möjligheten att hitta gemensamma samarbeten med andra
organisationer kring att utbilda förtroendevalda ledare.

Intresset från andra organisationer att utbilda gemensamt kan
karaktäriseras som svalt.
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Motion och besluten

Kommentar på arbetet

Motion 7 – Gotland: Framtidens LRF

Ingen åtgärd.

Motion 8a – Gävleborg: Minska gårdsstödet till inaktiva markägare
Motion 8b – Halland: Minska gårdsstödet till inaktiva markägare
Motion 8c – Örebro: Inför brukandekrav på träda

Riksförbundsstämmans beslut på LRF Ungdomens motion:

Stämman beslutade att motionen anses besvarad med vad styrelsen anfört.

Stämman beslutade att
• LRF Ungdomens styrelse får i uppdrag att sammanfatta de tre inkomna motionernas
intention i en motion och skicka den vidare till LRFs riksförbundsstämma.

Arbeta för CAP-regler som understödjer livsmedelsstrategins mål
om ökad produktion och som samtidigt är förutsägbara och enkla
att kontrollera. Med omedelbar verkan ta upp dialog med
Jordbruksverket att acceptera dispenser för skörd av träda vid
torka även under innevarande CAP-period samt att LRF tar
ställning för ett aktivt brukande av åkermarken.

Status
-

Arbetet är
till viss del
klart samt
pågående.

LRFs experter kommenterar arbetet som pågår:

Status för propositioner och motioner från 2018

Efter LRFs påtryckningar meddelande Jordbruksverket den 13
juni att de medgav dispens från EUs datumregler för skörd av
trädesarealer med mera. Senare kom även länsstyrelserna med
besked som underlättade skördefrågan i områden med
kompensationsstöd. En del andra undantag och dispenser följde
under sommaren, till exempel kring ekologisk produktion,
foderväxter som fånggrödor med mera. Ändrade riktlinjer för
kontroller har även kommit. En i nuläget oklar fråga avser dispens
för förlängd utevistelse av betesdjur. När det gäller aktivt
brukande av jordbruksmarken jobbar LRF med frågan i samband
med EU-kommissionens förslag i juni 2018 om CAP-regler.
Motion 9 – Stockholm: Plats för lätthittad information om vad som är på gång
i Ungdomen (Ett, två klick iväg)

Ingen åtgärd.

-

Motion nr 10 – Östergötland: Gemensam politikpåverkan

Ingen åtgärd.

-

Motion 11 – Örebro: Återvinning av sträckfilm, nät och göd-sel/utsädessäckar

Pågående

Stämman beslutade att
• bifalla motionen och skicka motionen vidare som en skrivelse till LRF Samköp.

LRF Samköp har fått skrivelse och ytterligare kontakter i frågan har även
tagits inom LRF. Här visar det sig att ett stämmobeslut på LRFs
riksförbundsstämma 2018 gav LRF i uppdrag att genom deltagande i
SvepRetur utreda hur en mer frekvent, men ändå kostnadseffektiv,
insamling av lantbruksplast kan ske. LRFs experter central meddelar att
en dialog med Svepretur nu har inletts för fortsatt arbete.

Motion 12 – Jämtland: Höj gränsen för miljötillstånd

Möte har skett med Lisa Ehde, chef på LRF Mjölk och arbetet som har
legat lite vilande under året har nu i vinter gjort en “omstart”.

Klart

Stämman beslutade att avslå motionens andra att-sats samt att motionen i övrigt anses
besvarad med vad riksstyrelsen anfört.
Stämman beslutade att motionen anses besvarad med vad styrelsen anfört.
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Stämman beslutade att
• båda att-satserna avslås med vad styrelsen anfört samt
• ge styrelsen i uppdrag att bevaka hur arbetet med Handlingsplan Mjölk 2.0 och arbetet
med processen för miljötillstånd fortskrider. (voteringsresultat 36-13-0)

(Riksstyrelsen kommer redovisa vad som kommit fram under nyss
nämnda möte i januari/februari på Ordförandeforumet.)
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Motion/proposition och besluten
Motion 13 – Halland: 10 veckors utbildning för startstöd
Stämman beslutade att
• avslå huvudmotionens att-sats, att LRF arbetar för att sätta krav på länets
naturbruksskolor att erbjuda dessa utbildningar,
• LRF Ungdomens riksstyrelse kommer med inspel i LRFs påbörjade arbete med
”Strategi för utbildning” samt
• att riksstyrelsen öppnar en dialog med Jordbruksverket för att förtydliga vilket
innehåll i utbildningar som behövs, för att andra kurser ska kunna tillgodoräknas.

Motion nr 14 – Gotland: Förenkla förändring av vattendomar
Status för propositioner och motioner från 2018

Stämman beslutade att
• bifalla motionens intentioner,
• avslå motionens andra att-sats samt
• författa en ny motion med motionens intentioner till riksförbundsstämman.

Motion 15 – Västernorrland: För lantbrukets överlevnad i framtid, bör ett
särskilt företagarstöd till enskild väg skapas i samtid!

Kommentar på arbetet

Status
Pågående

Styrelsen författade en motion med denna motion som grund till
riksförbundsstämman. Beslutet blev att LRF fick i uppdrag att
fortsätta arbeta för att reglerna om markavvattning och jord- och
skogsbrukets andra vattenanläggningar får en modern utformning
som motsvarar och skyddar näringarnas behov och deras intressen.

Klart

Arbete pågår. LRF Ungdomen kommer bland annat att träffa
Jordbruksverkets generaldirektör i början av februari 2019.

LRFs experter kommenterar arbetet såhär:

Medverkan i Vattenförvaltningsutredningen. Gårdsbesök med
utredningen samt löpande dialog. Löpande dialog och samarbete
med andra organisationer samt myndigheter.

Ingen åtgärd.

-

Motion 16 – Halland: Framkomlighet för lantbruksmaskiner

Ingen åtgärd.

-

Motion nr 17 – Skåne: Levandevikter för slakterierna

Samtal med LRF Kött har påbörjats.

Pågående

Stämman beslutade att motionen anses besvarad med vad styrelsen anfört.
Stämman beslutade att motionen anses besvarad med vad styrelsen anfört.

Stämman beslutade att

• ge LRF Ungdomens riksstyrelse i uppdrag att påverka LRF Kött att
undersöka möjligheterna för slakterierna att redovisa levandevikter och
klassning för nötkreatur på slaktavräkningen.
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Kom ihåg!
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