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Motioner och yttranden
1. Motion Sjuhärad 1 - LRF Ungdomen Sjuhärad
Burkar dödar den moderna kossan
När man kör på vägar runt om i Sverige är det inte ovanligt att se skräp längs med de större
vägarna. Det värsta med detta skräp är att det, efter att ha passerat slåttermaskiner, blir livsfarligt
för våra djur. Vi tänker då främst på aluminiumburkar. Strimlor från aluminiumburkar är sylvassa
och djur som får i sig detta via fodret skärs upp inuti kroppen, framförallt magen och förblöder
tillslut.
Idag är straffet för att slänga skräp i naturen alldeles för lågt och nästan ingen bötfälls.
Nedskräpning som är “mindre allvarlig”, det vill säga om någon skräpat ned med små mängder
skräp så som snabbmatsförpackningar, olika typer av dryckesförpackningar eller andra
engångsartiklar kan av polisen bötfälla på plats, så kallad nedskräpningsförseelse. Boten är på 800
kronor. Vilket är skrattretande i jämförelse med de konsekvenser det ger.
Varje år dör cirka 2 000 nötkreatur av så kallat ''vasst'' och detta kan i sin tur kosta lantbrukaren
upp till 33 000 kr per djur enligt en rapport från SLU, där det innefattar veterinärbesök,
produktionsbortfall och nödslakt. Ingen lantbrukare vill mista sina nötkreatur på detta brutala
sätt.
Vi har sett många olika plakat längs med vägar med reklam på. Så våran tanke är, varför skulle
inte LRF kunna trycka upp plakat med bilder på skräp som kan döda nötkreatur samt en fin bild
på en ung lantbrukare med sin kära ko. Där kan det till exempel stå ''Detta DÖDAR den
moderna kossan'', ''Snälla släng inte detta på våra åkrar''. Tillsammans med plakaten ska en
utvald #hashtag användas för att följa problematiken kring skräpet i sociala medier.

LRF Ungdomen Sjuhärad yrkar
att
att
att
att
att

LRF arbetar för att dessa plakat kommer till verket så att budskapet når
så många som möjligt runt om i landet.
LRF ser till att lantbrukare runt om i Sverige får plakat att placera ut på
åkrar vid vägar.
en #hashtag tas fram för att sprida budskapet bredare.
LRF verkar för högre straff på nedskräpning.
motionen skickas vidare till LRF riksförbundsstämma.
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Styrelsens yttrande nr 1 - LRF Ungdomen Sjuhärad
Burkar dödar den moderna kossan
Inkomna motioner
LRF Ungdomen i Sjuhärad tar upp problemet med nedskräpning, av i första hand aluminiumburkar, som sedan hamnar i fodret och i värsta fall leder till att kor lider och måste avlivas. De vill
att straffet för nedskräpning skärps och att LRF tar fram plakat att sätta i åkerkanten och en
#hashtag för att sprida information.
Styrelsens redovisning
Styrelsen förstår absolut problemet och frustrationen över att människor fortsätter att kasta ut sitt
skräp genom bilrutan och ut i naturen utan tanke på konsekvensen av sitt handlande. Styrelsen
delar motionärens syn på att detta kan bli ännu tydligare ut mot de som i dagsläget inte förstår
hur illa det kan gå. Frågan är viktig för alla lantbrukare, främst med nötkreatur, och inte bara oss
i LRF Ungdomen. Det skulle behöva tas fram en kampanj som sprids nationellt inom LRF och det
finns inte ekonomiska möjligheter för oss i LRF Ungdomen att stå för detta.
Styrelsen föreslår stämman att besluta
att
att
att

avslå motionens att-satser.
LRF Ungdomens riksstyrelse sänder en skrivelse i denna motionens anda till
LRFs Kommunikationsavdelning.
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.
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2. Motion Skaraborg 2 - LRF Ungdomen Skaraborg
Ungdomen i Land Lantbruk
Så gott som varje fredag när Land trillar ner i brevlådan väntas en trevlig och aktuell lässtund vid
frukostbordet eller lunchrasten. De gröna sidorna i Land Lantbruk fungerar som en
kommunikation och inspiration regionerna emellan. Ordningen av vilka regioner som syns läggs
upp efter regionernas eget tycke. Inom LRF Ungdomen saknar vi den kanalen som ger en
överblick om vad som händer i resten av landets ungdomsregioner.
Under 2017 gavs Lant Lantbruk ut 46 gånger. Med 21 ungdomsregioner ger det två tillfällen per
region och år att dela med sig av sin verksamhet och sina tankar. De övriga 4 numren skulle
kunna gå till LRF Ungdomens riksstyrelse så att även de har chans att dela med sig om vad som
händer på riksnivå. Skulle det hända att en region inte känner sig bekväm i att synas eller att den
inte kan bidra till tidningen kan frågan gå vidare till nästa region.
Vi anser att en sida enbart för ungdomsverksamheten i de gröna sidorna i Land Lantbruk visar
andra ungdomsregioner, samt andra läsare av Land Lantbruk att vi har en levande ungdom i
landet. Det i sin tur kan öka det aktiva deltagandet hos våra medlemmar samt locka till sig fler
ungdomar till vår organisation. Syns man inte, finns man inte.

LRF Ungdomen Skaraborg yrkar
att
att

LRF Ungdomen riksstyrelse får i uppdrag att arbeta för att LRF Ungdomen ska få en
sida i varje Land Lantbruk under år 2018.
LRF Ungdomens riksstyrelse får i uppdrag att författa en motion utifrån denna motion
som sedan skickas vidare till LRFs riksförbundsstämma 2018.
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Styrelsens yttrande nr 2 - LRF Ungdomen Skaraborg
Ungdomen i Land Lantbruk
Inkomna motioner
LRF Ungdomen Skaraborg vill i motionen att LRF Ungdomens riksstyrelse ska jobba för att LRF
Ungdomen får mer plats i Land Lantbruk.
Styrelsens redovisning
Motionärens tanke med att vi ska arbeta för att ge LRF Ungdomen mer plats i Land Lantbruk är
god. Men riksstyrelsen bedömer det som väldigt svårt att genomföra. Det ligger rätt mycket arbete
bakom att få fram material till en grön sida. Ska vi då prestera 46 gröna sidor per år så blir de en
väldig apparat, även om de sprids på hela LRF Ungdomen. Vi måste även tänka på kostnaden att
ha en sida i Land. Cirka 25 000 kronor per sida kostar dessa och de är pengar vi inte har i
Ungdomen och även om vi hade de pengarna så tror vi att man skulle kunna nyttja dem bättre på
annat sätt.
Vi har regioner som är väldigt aktiva och skulle klara en sån uppgift galant, men vi har också ett
antal regioner som skulle ha svårigheter att klara uppgiften. Då de finns regioner som inte ens
klarar att sprida info från ordförande till de övriga i styrelsen. Då blir de väldigt mycket arbete på
oss i riksstyrelsen att få ihop det hela.
Vi tror då de är bättre att fortsätta att jobba ute i regionerna med att LRF Ungdomen får vara
med på dom regionala gröna sidorna. Ett samarbete som redan finns på många platser och är nåt
att bygga vidare på.
Styrelsen föreslår stämman att besluta

att

med vad styrelsen anfört, avslå motionen.
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3. Motion Skaraborg 1 - LRF Ungdomen Skaraborg
Säker restaurang – Kött från Sverige
Vad vi äter får större betydelse för varje år som går. Vi konsumenter som redan är noga med att
alltid köpa svenska råvaror i mataffären kan ibland stöta på problem när vi exempelvis besöker en
stad och ska äta lunch. Ett av problemen kan vara att vi inte känner förtroende för vad som står
skrivet i menyerna. Kan vi verkligen lita på att det är svenskt kött som serveras bara för att det står
så i menyn? Ett annat bekymmer är tid. När man går från restaurang till restaurang och letar efter
svenskt kött så kan ibland hungern ta över och vips så sitter man där och äter en brasiliansk oxfilé
och har dåligt samvete. Det ska vara lättare och snabbare att hitta rätt.
Vi vill känna samma trygghet när vi beställer en kötträtt på restaurang som när vi köper kött i
butik med Från Sverige-märkningen.
Initiativet till den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från
Sverige kommer från Livsmedelsföretagen LI, Svensk Dagligvaruhandel och LRF, som
gemensamt startade och äger Svenskmärkning AB.
Restauranger som i dagsläget vill använda märkningen Kött från Sverige ska först ansöka till
Svenskmärkning AB om att få använda märket och därefter skrivs det avtal mellan bägge parter.
Restaurangerna ska vara certifierade enligt ett kvalitetssystem som omfattar livsmedelsäkerhet
exempelvis IP livsmedel. Hos alla anslutna företag och restauranger utförs det
stickprovsrevisioner med hjälp av certifieringsorgan.
I dagens samhälle är det många som har en smartphone och som dessutom är beredda att
använda den. Eftersom LRF är en av ägarna till ursprungsmärkningen så vill vi att LRF
Ungdomen är med och utvecklar en app där man enkelt kan se var det finns restauranger som
serverar minst en kötträtt med svenskt ursprung. Restaurangerna som använder märkningen är
redan med i systemet, det enda som behövs är att överföra samma information till en app. Vi tror
att det kommer motivera fler restauranger och fler konsumenter att välja svenskt kött.

LRF Ungdomen Skaraborg yrkar
att

LRF Ungdomens riksstyrelse får i uppdrag att starta en dialog med Svenskmärkning
ABs styrelse om att skapa en app utifrån motionens innehåll.
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Styrelsens yttrande nr 3 - LRF Ungdomen Skaraborg
Säker restaurang – Kött från Sverige
Inkomna motioner
LRF Ungdomen Skaraborg tar upp problematiken kring att det är svårt att veta vilka restauranger
som serverar svenskt kött.
Styrelsens redovisning
Som motionären skriver så ska man idag först ansöka till Svenskmärkning AB för att få använda
"kött från Sverige". Idag är LRFs restaurang på Franzéngatan 6 , Sånga Säby konferens samt Max
hamburgar-restauranger märkare av kött från Sverige.
Riksstyrelsen delar motionärens tanke på att det är viktigt att konsumenterna lätt hittar
restauranger som serverar Svenskt kött och inleder gärna en dialog med Svenskmärkning ABs
styrelse om att hitta möjliga vägar att nå ut med info om vilka restauranger som serverar Svenskt
kött. Riksstyrelsen delar även motionärens idé på att utveckla en app kan vara en bra möjlighet
i framtiden.
Styrelsen föreslår stämman att besluta
att

LRF Ungdomen startar en dialog med Svenskmärknings ABs styrelse och
presenterar motionärens tankar.
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4. Motion Östergötland 2 - LRF Ungdomen Östergötland
Ge alla styrelsemedlemmar samma information
Bakgrund
LRF Ungdom riks har en Facebook-grupp där alla styrelseordförande och vice ordförande i
ungdomsstyrelserna i landet har möjlighet att vara med. Det finns även en maillista där
information från riks kommer till ordförandena. Detta ses som en arbetsbelastning för
ordförandena då de får filtrera och/eller vidarebefordra mail och information på Facebook
gruppen för att de andra i styrelsen ska få all information.
Argumentation
Därför tycker jag att arbetssättet för hur information från Ungdomens riksstyrelse ska ändras.
Avslutning och yrkanden

LRF Ungdomen Östergötland yrkar
att
att

alla styrelsemedlemmar ska få möjligheten att vara med i Facebook-gruppen.
information via mail ska skickas ut till gruppmailboxen i varje län.

Styrelsens yttrande nr 4 - LRF Ungdomen Östergötland
Ge alla styrelsemedlemmar samma information
Inkomna motioner
LRF Ungdomen Östergötland vill i sin motion att alla i de regionala styrelserna ska få samma
information som ordförande och vice ordförande får från Facebook-gruppen och mejl.
Styrelsens redovisning
Styrelsen har haft uppe frågan till diskussion tidigare och kommit fram till att vi ska ha det som
det är idag. Man kan tycka att de enklaste vore om man delade all info med alla, men de är lite att
kringgå problemet. Det ligger på ordförandes ansvar att hålla kontakten med riks och att
informera sin styrelse, enligt LRF Ungdomens Arbetsordning, som antas på stämman varje år.
Då är det bättre att köra på sin ordförande om att dela informationen som kommer från riks.
Funkar inte detta så kan man ta kontakt med oss i riksstyrelsen så kan vi hjälpa till.
Styrelsen föreslår stämman att besluta
att

motionen anses besvarad med vad styrelsen anfört.
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5. Motion Örebro 2 - LRF Ungdomen Örebro
Större delaktighet och insyn för valberedningen
Valberedningen känner sig inte tillräckligt delaktiga i LRF Ungdomen och det pågående arbetet
inom LRF. För att fler ska vilja vara valberedare behöver de få ut mer av uppdraget. För att få en
bra styrelse så krävs en väl fungerande valberedning.
Vi föreslår att en medlem ur valberedningen från varje region ska följa med till LRF Ungdomens
riksstämma, där de får möjlighet att träffa andra valberedare och utbyta erfarenheter. En träff
med utbildning av valberedare skulle också vara ett alternativ.

LRF Ungdomen Örebro yrkar
att
att
att
att

valberedningen får större insyn i styrelsearbetet genom att få delta på riksstämman
som åhörare.
valberedningsutbildning anordnas en gång/år.
detta ska ingå i budgeten.
motionen skickas vidare till LRF Ungdomens riksstämma.

Styrelsens yttrande nr 5 - LRF Ungdomen Örebro
Större delaktighet och insyn för valberedningen
Inkomna motioner
LRF Ungdomen Örebro vill i motionen att de regionala valberedningarna ska få bli mer delaktiga
i arbetet som LRF Ungdomen gör.
Styrelsens redovisning
Som motionären skriver så vill de att valberedningen ska få ut mer av sitt uppdrag och känna en
större delaktighet, då valberedningarna är viktiga för organisationen. Det håller vi med om i
riksstyrelsen att de är, men vi delar inte deras tanke på hur valberedningarna ska bli mer
delaktiga. Att låta en ur varje regions valberedning följa med på riksstämmans bekostnad kan vi
inte ställa oss bakom. Dels ser vi inte riktigt vad de ska tillföra valberedaren mer än att det är
jättetrevligt att åka på stämma, sen vill vi inte ta kostnaden för detta heller.
Då vi redan idag tycker att vi lägger för mycket pengar på stämman och måste fundera på om den
går att göra billigare. Men vill regioner själva bekosta en valberedares plats på stämman är dessa
välkomna.
Då de gäller utbildning så stödjer vi idén med att hålla utbildning för valberedningarna. Vi tänker
oss då en digital utbildning, då den tekniken funkar mycket bra och finns ute på regionkontoren.
Styrelsen föreslår stämman att besluta
att
att
att

ge riksstyrelsen i uppdrag att under 2018 titta på möjligheterna att ordna en utbildning
för de regionala valberedningarna.
motionens första attsats anses besvarad.
avslå motionens andra och tredje attsats.
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6. Motion Halland 4 - LRF Ungdomen Halland
Högre ledarskapsutbildning
För att engagera och motivera framtidens ledare och förtroendevalda behövs en nationell
ledarskapsutbildning. En utbildning som handlar om ledarskap och förtroendemanna-skap. Ett
sätt för ungdomar inom de gröna näringarna att skapa nya kontakter och bli mer säkra i rollen
som ledare och framåt även som förtroendevald. Detta skulle gynna LRF och alla gröna näringar
då dagens ungdomar är framtidens ledare och förtroendevalda.
Idag driver LRF Halland och andra regioner egna ledarskapsutbildningar på regionnivå. Halland
ska för fjärde gången driva utbildningen Lavatar som lockar halländska ungdomar till en
ledarskapsutbildning. Det som behövs är en fortsättning för att inte tappa dessa personer som vill
engagera sig. Denna fortsättning behöver komma från riks då regionerna själva inte mäktar med
att dra runt detta.

LRF Ungdomen Halland yrkar
att

LRF Ungdomen riks driver frågan centralt om hur LRF stöttar regionerna för att
engagera och utbilda framtida ledare

Styrelsens yttrande nr 6 - LRF Ungdomen Halland
Högre ledarskapsutbildning
Inkomna motioner
LRF Ungdomen Halland lyfter frågan om vikten av att utbilda framtidens ledare inom de som är
förtroendevalda.
Styrelsens redovisning
LRF Ungdomens styrelse delar motionärens syn på att det är viktigt att vi utbildar unga framtida
ledare och håller med om att utbildningen borde finnas tillgänglig i flera regioner. Vi ser det som
självklart att vi måste vara med och påverka/ta fram utbildningar som kan stärka unga
förtroendevalda ute i landet. Här ser vi en möjlighet att samverka med andra organisationer att
tillsammans stärka och engagera unga förtroendevalda som väljer att vara engagerade i den gröna
näringen.
Det är nu en ny person på tjänsten som organisationsutvecklare om vi kommer föra en dialog och
ge input i vad vi i LRF Ungdomen behöver för utbildningar för att stärka oss i den framtida
organisationen.
Styrelsen föreslår stämman att besluta
att
att

LRF Ungdomen undersöker möjligheten att lägga en beställning på utbildning som
riktar sig till framtidens ledare.
LRF Ungdomen undersöker möjligheten att hitta gemensamma samarbeten
med andra organisationer kring att utbilda förtroendevalda ledare.
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7. Motion Gotland 1 - LRF Ungdomen Gotland
Framtidens LRF
Under 2017 fyllde LRF 100 år. Under denna tid har det svenska lantbruket och samhället
förändrats på många sätt. Starka krafter har påverkat och kommer att fortsätta påverka så som till
exempel urbanisering, industrialisering och digitalisering. LRF som organisation har under sin
historia förändrats och anpassats för att följa med i utvecklingen men har även på flera vis
påverkat övriga. Hur kommer LRF att utvecklas kommande 100 år?
Vilka är medlemmar i LRF när antalet aktiva människor inom Sveriges lantbruk minskar?
Det fanns 1984, enligt SCB, 2,5 gånger fler heltidslantbruk i Sverige än 2016. Hur dessa tendenser
fortsätter vet ingen men en diskussion om var LRF är i detta behövs.
Det finns många frågor om framtiden att diskutera och finna svaren på. Till exempel var finns
LRF om 30 år? Finns LRF ungdomen? Har vi lokalavdelningar? Är vi till för produktionslantbruket eller en förening för alla på landsbygden? Sitter LRF i riksdagen? Finns
organisationsmedlemmar? Har LRF 100 000 medlemmar? Har LRF 100 medlemmar?
Vi i LRF Ungdomen kommer att vara aktiva i näringen och LRF många år framöver och skall vara
drivande i hur framtidens LRF ser ut.

LRF Ungdomen Gotland yrkar
att

LRF Ungdomens riksstyrelse driver frågan om LRFs roll i framtidens Sverige.

Styrelsens yttrande nr 7 - LRF Ungdomen Gotland
Framtidens LRF
Inkomna motioner
Motionären inkommer med en motion om hur LRF kommer att utvecklas de kommande 100
åren. Som bakgrund beskrivs LRFs 100-årsjubilem under 2017 och den utveckling som skett i
branschen och samhället under dessa 100 år. En jämförelse exemplifieras i form av statistik från
Statistiska centralbyrån (SCB) där det år 1984 fanns 2,5 gånger fler heltidslantbruk i Sverige än år
2016. Det finns många frågor om framtiden att diskutera och besvara. Motionären yrkar därför
att LRF Ungdomens riksstyrelse får i uppdrag att driva frågan om LRFs roll i framtiden Sverige.
Styrelsens redovisning
Styrelsen ställer sig bakom motionären i frågan om att LRFs roll i framtiden är aktuell och att ett
utvecklingsarbete bör genomföras inom en snar framtid. Vid LRF Ungdomens riksstämma 2017
röstades en proposition om en organisationsutveckling av LRF Ungdomen igenom. Riksstyrelsen
gavs i uppdrag att i nära dialog med regionerna utarbeta ett strategiskt dokument vilket skall
läggas fram till beslut vid LRF Ungdomens riksstämma 2018. I dokumentet framhåller styrelsen
att det är av största vikt och betydelse att det kontinuerligt genomförs en omvärldsanalys, vilken
sedan ligger till grund för organisationens vision och strategiska mål. Styrelsens anser därmed att
motionärens frågeställning ligger i linje med det pågående organisationsutvecklingsarbetet.
Styrelsen föreslår stämman att besluta
att

motionen anses besvarad med vad styrelsen anfört.
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8 a. Motion Gävleborg 1 - LRF Ungdomen Gävleborg
Minska gårdsstödet till inaktiva markägare
Gårdsstödet är ett arealbaserat inkomststöd som syftar till att främja lantbruket. Det ska bidra till
ökad konkurrenskraft och till att hålla landskapet öppet. Det finns regler för hur marken ska
skötas för att ha rätt till gårdsstödet.
Unga lantbrukare som vill starta en egen produktion eller utöka sin befintliga är i många fall
beroende av mer mark i närheten av gården. I flera fall har vi hört om markägare som istället för
att arrendera ut marken till en satsande, ung lantbrukare, väljer att själva ha kvar marken för
stödens skull och bara putsar av marken en gång per år för att få ut pengarna.
När man söker gårdsstöd, så räcker det med att putsa grödan innan den 31 oktober att uppfylla
kraven för att få stödet. I vissa fall är kan det vara helt rätt. I andra fall, som när en markägare
som inte är en aktiv lantbrukare, väljer att behålla marken enbart för stödets skull, är det fel. På
detta sätt hindras yngre från att satsa på sina lantbruksföretag. Inaktiva lantbrukare förhindrar
utvecklingen av svensk lantbruksnäring.

LRF Ungdomen Gävleborg yrkar
att

LRF ska arbeta för ett differentierat gårdsstödet i två nivåer, en låg nivå där det inte sker
någon produktion, träda, en högre nivå där marken brukas, skördas. Det ska inte vara
ekonomiskt attraktivt att bara putsa jorden och inte ha någon annan produktion.

att

motionen skickas vidare till riksförbundsstämman.
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8 b. Motion Halland 2 - LRF Ungdomen Halland
Minska gårdsstödet till inaktiva markägare
Gårdsstödet är ett arealbaserat inkomststöd som syftar till att främja lantbruket. Det ska bidra till
ökad konkurrenskraft och till att hålla landskapet öppet. Det finns regler för hur marken ska
skötas för att ha rätt till gårdsstödet.
Unga lantbrukare som vill starta en egen produktion eller utöka sin befintliga är i många fall
beroende av mer mark i närheten av gården. I flera fall har jag hört om markägare som istället
för att arrendera ut marken till en satsande, ung lantbrukare, väljer att själva ha kvar marken för
stödens skull och bara putsar av marken en gång per år för att få ut pengarna.
När man söker gårdsstöd, så räcker det med att putsa grödan innan den 31 oktober att uppfylla
kraven för att få stödet. I vissa fall är kan det vara helt rätt. I andra fall, som när en markägare
som inte är en aktiv lantbrukare, väljer att behålla marken enbart för stödets skull, är det fel. På
detta sätt hindras yngre från att satsa på sina lantbruksföretag. Inaktiva lantbrukare förhindrar
utvecklingen av svensk lantbruksnäring.

LRF Ungdomen Halland yrkar
att

LRF riks ska arbeta för att minska eller ta bort gårdsstödet för inaktiva markägare. Det
ska inte vara ekonomiskt attraktivt att bara putsa jorden och inte ha någon annan
produktion.

8 c. Motion Örebro 1 - LRF Ungdomen Örebro
Inför brukandekrav på träda
Runtom i Sverige ligger prima åkermark i träda som skulle kunna gå att bruka. 2016 var det 168
841 hektar, enligt Statistiska Centralbyrån. Det är frustrerande att som ung lantbrukare inte
kunna utöka sin areal och därigenom utveckla sin verksamhet, när markägaren tjänar mer på att
ha marken obrukad än att arrendera ut den.
Träda bör godkännas med ersättning i 2 år för underhåll av marken, därefter bör det ske en
kraftig sänkning av ersättningen om trädan inte återtas i bruk. År 3 kan 50 % av ersättningen
betalas ut och år 4 och framåt endast 100 kr/ha. Syftet är att det inte ska vara lönsamt att ha
långliggande trädor.

LRF Ungdomen Örebro yrkar
att
att
att
att
att
att

det ska vara brukandekrav på prima åkermark för att få ersättning.
stödet för träda ska sjunka succesivt inom en tidsram på 5 år.
åkermark under 0,7 ha undantas från brukandekravet.
dispens kan ges vid extra svåra förhållanden.
motionen skickas till LRF Ungdomens riksstämma.
motionen skickas till LRF Örebro regionstämma.
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Styrelsens yttrande nr 8 - LRF Ungdomen i Gävleborg, Halland och Örebro
Inaktiva markägare
Inkomna motioner
LRF Ungdomen i Gävleborg, Halland och Örebro skriver i sina motioner om problemet för unga
lantbrukare med markägare som är inaktiva och inte brukar deras marker. Istället för att
arrendera ut marken lägger man den i träda och får tillräcklig inkomst i form av gårdsstöd.
Styrelsens redovisning
Kraven för att få gårdsstöd är att man årligen odlar, låter beta, putsar, slår av eller
jordbearbetar marken och att man därutöver ser till att marken inte försumpas. Dessa
så kallade hävdkrav har skärpts något under nuvarande CAP-period, tidigare räckte
det till exempel att putsa vartannat år.
Parallellt med reformer av CAP har världshandelsorganisationen (WTO) utvecklats. Orsaken till
att CAP-regelverket ser ut som det gör har sin grund i WTOs regler, som innebär att det inte är
tillåtet att ställa krav på att det ska ske produktion för att vara berättigad till stöd. Detta har till
exempel gjort att Sverige fick krav på sig att ändra regelverket för det tidigare kompensationsbidraget, eftersom det ansågs att det tidigare kravet på djurinnehav hade för stark koppling till
produktion.
I vissa fall kan stöd med produktionskrav vara godkända. Det gäller exempelvis nötkreatursstödet
eller det nationella stödet i norra Sverige. Det finns dock begränsningar för hur mycket stöd som
får lämnas, samt mekanismer inskrivna i förutsättningarna så att om produktionen överskrider en
fastställd referensnivå ska stödet upphöra eller sänkas.
Riksstyrelsen delar motionärernas åsikter men förstår samtidigt problematiken i frågan. Vi anser
att det är viktigt att skicka vidare motionerna till riksförbundsstämman för att påvisa
problematiken för unga lantbrukare.
Styrelsen föreslår stämman att besluta
att

LRF Ungdomens riksstyrelse får i uppdrag att sammanfatta de tre inkomna
motionernas intension i en motion och skicka den vidare till LRFs
riksförbundsstämma.
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9. Motion Stockholm 1 - LRF Ungdomen Stockholm
Plats för lätthittad information om vad som är på gång i Ungdomen
(Ett, två klick iväg)
Vid varje resa eller studiebesök som vi i styrelsen genomfört, har inte informationen eller de
uppdateringar vi gjort nått ut till medlemmarna som vi önskat. Vi använder oss av utskick via post,
mail och sms, men framförallt genom vår Facebooksida.
Det är inte alltid vi kan få med tid och plats till en aktivitet i ett första utskick (till exempel vid en
utlandsresa som vi vill få ut information om i mycket god tid), utan vi får uppdatera
informationen via mail och Facebook.
Men ofta fungerar inte alla mailadresser. Inbjudan kan hamna i skräpkorgen och Facebook visar
inte alltid vad vi vill i sitt flöde.
Samtidigt är lrf.se under all kritik. Det krävs otaliga klick för att ta sig fram i aktivitetskalendern,
och Ungdomens evenemang försvinner lätt i mängden. Det saknas en enkel och lättåtkomlig sida
på lrf.se där varje enskild regions ungdomsstyrelse kan få uppdatera om vad som är på gång.

LRF Ungdomen Stockholm yrkar
att
att

riksstyrelsen tar upp detta problem vi upplever och för vidare vår önskan till den
avdelning som ansvarar för webbsidan om att information kopplat till LRF Ungdomen
ska göras mer lättillgängligt på lrf.se.
riksstyrelsen skriver en ny motion i motionärens anda till riksförbundsstämman och till
Mälardalens regionstämma.

Motioner och yttranden
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Styrelsens yttrande nr 9 - LRF Ungdomen Stockholm
Plats för lätthittad information om vad som är på gång i Ungdomen
(Ett, två klick iväg)
Inkomna motioner
LRF Ungdomen Stockholm vill med sin motion lyfta problematiken med att nå ut med
information till medlemmarna. De ger även LRFs hemsida, www.lrf.se, kritik för att vara omodern
och krånglig. LRF Ungdomen Stockholm vill att LRF Ungdomens riksstyrelse ska föra vidare
informationen till berörd enhet och att motionen ska skickas vidare till LRFs
riksförbundsstämma.
Styrelsens redovisning
Styrelsen håller med om att LRFs hemsida kan utvecklas för att ge LRF Ungdomen en tydligare
plats på www.lrf.se. I dagsläget är inte hemsidan uppbyggd så att LRF Ungdomen har en egen
aktivitetskalender, men det är inte tekniskt omöjligt. Det kostar dock en hel del pengar, som i
dagsläget inte finns.
Frågan är, besöker våra medlemmar hemsidan så ofta att det skulle vara lönt att lägga ner pengar
på en sådan eller söker våra medlemmar hellre snabb kommunikation via sociala medier. Det är
inte bara vi i LRF Ungdomen som har åsikter om hemsidans utformning, dock är det väldigt dyrt
att göra om hemsidan, men det är något som diskuteras inom LRF centralt.
På hemsidan finns det regionala aktivitetskalendrar och där finns möjlighet att få med aktiviteter
som anordnas av LRF Ungdomen. På regionsidorna finns även LRF Ungdomen som ett speciellt
block. Ex: https://www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/dalarna/lrf-ungdomen/
Det finns möjlighet att lägga ut nyheter på regionsidorna i samarbete med respektive regional
kommunikatör.
Även riks har en sida för LRF Ungdomen där vi i riksstyrelsen kan bli bättre på att lägga ut
nyheter. https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/lrf-ungdomen/
Styrelsens förslag är därför att varje ungdomsregion tar en dialog med sin regionala
kommunikatör om hur den regionala sidan kan utvecklas till förmån för LRF Ungdomen och att
vi i riksstyrelsen med hjälp av LRFs kommunikationsavdelning gör samma sak.
Styrelsen föreslår stämman att besluta
att
att

avslå motionens andra att-sats.
motionen i övrigt anses besvarad med vad riksstyrelsen har anfört.
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10. Motion Östergötland 1 - LRF Ungdomen Östergötland
Gemensam politikpåverkan
Bakgrund
2018 är ett valår och då blir ansvaret allt viktigare att framföra de gröna näringarnas frågor. Just
under valår hamnar ofta våra gröna frågor lätt i bakgrunden. Som LRFs ungdomsförbund blir det
då logiskt att rikta oss mot de politiska ungdomsförbunden och de unga i samhället. För att få
största möjliga effekt i detta arbete bör vi rikta ett enat budskap från alla LRF Ungdomens
regioner.

LRF Ungdomen Östergötland yrkar
att
att

det tas fram ett enat budskap från LRF Ungdomen riktat mot de politiska
ungdomsförbunden.
en gemensam aktion (rondellkon, #väljsvmat, #mjölkmustasch eller liknande)
genomförs på ett gemensamt datum.

Styrelsens yttrande nr 10 - LRF Ungdomen Östergötland
Gemensam politikpåverkan
Inkomna motioner
Motionen om gemensam politikpåverkan kommer från LRF Ungdomen Östergötland. 2018 är
valår och då blir ansvaret allt viktigare att framföra de gröna näringarnas frågor, men som tyvärr
under valår ofta hamnar i bakgrunden. LRF Ungdomen Östergötland yrkar i sin motion att det
tas fram ett enat budskap från LRF Ungdomen riktat mot de politiska ungdomsförbunden samt
att en gemensam aktion genomförs på ett gemensamt datum.
Styrelsens redovisning
Riksstyrelsen håller med om att vi behöver ha ett enat budskap från hela LRF Ungdomen inför
valet i september 2018. Under hösten och vintern har fokusgruppen Politik och företagarvillkor
(PoF) börjat arbetet med att ta fram ett eget valmanifest för LRF Ungdomen.
På ordförandekonferensen som hölls den 11-12 december hölls en workshop där frågor inom tre
olika områden diskuterades för att komma med uppslag om vilka frågor vi ska lyfta fram inför
valet.
Under början av 2018 kommer vi presentera vårt valmanifest med tillhörande tidsplan samt de
aktiviteter som vi kommer ha kring detta. Även material till regionerna kommer att tas fram för
att underlätta ute i regionerna med regional politikpåverkan
Styrelsen föreslår stämman att besluta
att

motionen anses besvarad med vad styrelsen anfört.
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11. Motion Örebro 3 - LRF Ungdomen Örebro
Återvinning av sträckfilm, nät och gödsel/utsädessäckar
Som lantbrukare ska vi köra vårat tomemballage till uppsamlingsstationer, insamlingen sker 2
halvdagar per år vilket inte är tillräckligt. Vi är nu tvungna att förvara tomemballaget en hel
säsong på gårdarna. Det blåser runt, tar plats och samlar råttor. Det blir ett miljöproblem.
Vi tycker att LRF Samköp får i uppdrag att upphandla avtal med återvinningsföretag som hämtar
tomemballage löpande under året. Returen av emballaget betalas av återvinningsavgiften vi
betalar när vi köper sträckfilm, nät, gödsel och utsäde.
Vi betalar återvinningsavgift när vi köper in plast, utsädessäckar och gödselsäckar.

LRF Ungdomen Örebro yrkar
att
att
att

LRF Samköp får i uppdrag att upphandla med återvinningsföretag för retur av
emballage löpande under året.
motionen skickas vidare till LRF Ungdomens riksstämma.
motionen skickas vidare till LRF Örebros regionsstämma.
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Styrelsens yttrande nr 11 - LRF Ungdomen Örebro
Återvinning av sträckfilm, nät och gödsel/utsädessäckar
Inkomna motioner
I en motion inkommen från LRF Ungdomen Örebro konstaterar motionären att lantbrukare
idag står inför en problematik vid lagring av tomemballage på gården samt att man endast har två
halvdagar per år att lämna in överbliven plast för återvinning. Den tiden räcker inte till. Lagring
av plast på gården kan medföra konsekvenser som kan ge onödiga miljörisker. Motionären
önskar att LRF Samköp utvecklar sitt samarbete med de återvinningsföretag för att ge LRFs
medlemmar bättre avtal där lantbrukaren kan få fler tillfällen att kunna återlämna sin plast under
årets gång.
Styrelsens redovisning
Motionen lyfter ett problem som många lantbrukare står inför varje år som går. Vid köp av
plastfilm betalar köparen idag även för den möjligheten att kunna lämna in plasten för
återvinning. Återlämningen av plast äger rum under bestämda dagar i olika delar av landet. En
lantbrukares vardag tillåter dock inte alltid att lantbrukaren har tid eller möjlighet att åka för att
lämna in, då dessa inlämningsdagar kan infalla under dagar då det är högtryck på annat håll
inom lantbruket. Lantbrukaren får då prioritera sin redan begränsade tid och det slutar oftast
med att plasten får ligga kvar hemma och köras in till återvinningsstationen vid annat tillfälle.
De bolag som idag hanterar och säljer plast är av en statlig upphandling som bolagen lägger
anbud på. Det är redan då vid upphandlingen som man måste lägga till flera kriterier som att
återlämning måste kunna ske under flera tillfällen under året och på fler platser. Det är ett så
kallat producentansvar som vid till exempel bilbatterier, däck och glas. Att den som producerar
varan, levererar tjänsten också ska göra det möjligt att så mycket av varan ska kunna återvinnas.
LRF Samköp kan gå vidare med dessa åsikter hos upphandlaren och förhoppningsvis så kan det
leda till att kriterierna blir flera och mer anpassade för köparna. Skulle det bli verklighet med att
ordna med fler platser och tillfällen för återlämning så skulle lagringen på gården bli mindre.
Det skulle bli lättare att hålla ordning och reda, mindre risk för skadedjur samt att fler
lantbrukare skulle välja att lämna in sin plats istället för att elda upp den.
Styrelsen föreslår stämman att besluta
att

bifalla motionen och skicka motionen som en skrivelse till LRF Samköp.
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12. Motion Jämtland 1 - LRF Ungdomen Jämtland
Höj gränsen för miljötillstånd
Svensk mjölkproduktion har minskat under lång tid, flera åtgärdspaket har inletts det senaste
åren, bland annat i handlingsplan mjölk 2.0, där man lyfter problemen angående miljötillstånd. I
handlingsplan mjölk 2.0 finns det beskrivet det problem som lantbrukare upplever när det
kommer till att utöka djurbesättningen och passerar den gräns för tillståndsplikt som är på 400
djurenheter.
De problem som är störst och som lantbrukare upplever som en flaskhals är höga kostnader,
krångliga regler och processer som tar tid. Det har i handlingsplan mjölk 2.0 identifierats en rad
åtgärder för att minska på krånglet runt tillståndsplikten. Det vi vill är att gränsen på 400
djurenheter ska höjas och att den frågan ska lyftas in i åtgärdsplanen. Att sätta en övre gräns är
dock inte heller hållbart då lantbruket ständigt förändras. Vi efterfrågar också en modell som
indexeras över tid. Exempelvis att i takt med att medelbesättningens storlek ökar stiger även taket
för tillståndsplikten, förslagsvis genom en x10 effekt.
Den positiva utgång skulle bli att mjölkbönder som idag avvaktar med att utöka besättningen på
grund av tröskeleffekter kring tillståndsplikten skulle få en snabbare och billigare väg till att öka
sin livsmedelsproduktion.
Vi föreslår stämman besluta att motionen sänds vidare till riksförbundsstämman med att-satserna:
att
att

gränsen för tillståndsplikt vid 400 djurenheter höjs genom att åtgärden lyfts in i
handlingsplan mjölk 2.0.
en modell som hanterar lantbrukets utveckling och regelverk för tillståndsplikt tas fram
som följer utveckling och förhindrar onödiga tak som inte hänger med i utvecklingen.

Styrelsens yttrande nr 12 - LRF Ungdomen Jämtland
Höj gränsen för miljötillstånd
Inkomna motioner
Från LRF Ungdomen Jämtland har det inkommit en motion om gränsen för miljö-tillstånd.
Svensk mjölkproduktion har minskat under lång tid. Flera åtgärdspaket har inletts de senaste
åren, bland annat Handlingsplan mjölk 2.0, där man lyfter problemet angående miljötillstånd
som upplevs som ett problem när lantbrukaren vill utöka djurbesättningen och passerar den
gräns för tillståndsplikt som idag är på 400 djur-enheter (DE). Motionären yrkar på att gränsen
för tillståndsplikt höjs genom att åtgärden lyfts in i Handlingsplan mjölk 2.0, samt att en modell
som hanterar lantbrukets utveckling och regelverk för tillståndsplikt tas fram som följer
utvecklingen och förhindrar onödiga tak som inte hänger med i utvecklingen.
Styrelsens redovisning
Processen med miljötillstånd utgör ett hinder för företag som vill expandera och många företag
låter bli att utöka sin verksamhet utöver dagens gräns på 400 DE. Tillstånds-processen innebär en
flaskhals för en ökad animalieproduktion i Sverige och är ett hinder för att nå målen i
livsmedelsstrategin. Det här är en ytterst viktig fråga för styrelsen att fortsätta jobba vidare med.
Mjölkföretagare som bygger för mer än 400 DE behöver söka ett så kallat miljötillstånd.
Tillståndsprocessen tar lång tid och upplevs av många företagare som mycket osäker och är
Motioner och yttranden
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därför avskräckande för många som funderar på att bygga ut sin verksamhet. Miljötillstånd för
djurhållning söks hos Miljöprövningsdelegationerna som finns hos 12 av landets länsstyrelser. För
att få ett tillstånd behöver den sökande göra en så kallad Miljökonsekvensbeskrivning som
beskriver verksamhetens miljöpåverkan utifrån en rad olika aspekter. När ett tillstånd beviljas
förenas det ofta med villkor som verksamhetsutövaren måste följa. I Sverige finns det knappt 100
mjölkgårdar som har miljötillstånd. En kartläggning som Svenskt Näringsliv gjorde för några år
sedan visade att det i genomsnitt tar cirka 3 år för jordbruksföretag att få tillstånd.
I den första handlingsplan mjölk som kom för några år sedan fanns en förenklad
tillståndsprövning med som en av åtgärderna att arbeta med I samband med detta arbetade LRF
med att försöka få bort tillståndsplikten för nötkreatur eftersom det saknas krav i EU-rätten för
detta (däremot finns krav på att större gris och fjäderfäbesättningar ska vara tillståndspliktiga).
LRF fick dock inget gehör för detta hos regeringen bland annat på grund av att gränsen på 400
djurenheter är en del av den så kallade Helsingforskonventionen som alla Östersjöländer skrivit
under.
Handlingsplan Mjölk 2.0 är ett samarbete mellan branschen (LRF och ett antal kooperativa
företag) och det offentliga (regeringen, Jordbruksverket, Länsstyrelserna och Livsmedelsverket).
I handlingsplanen har ett antal frågor identifierats som där ovan nämnda parter gjort
bedömningen att de kan jobba tillsammans med för att stärka den svenska mjölkbranschen.
Punkt 1 i Handlingsplanen gäller miljötillståndet för större mjölkgårdar. Punkten är skriven
relativt vagt vad gäller resultatet. Syftet med det är tudelat, dels för att myndigheterna som är med
i handlingsplanen skulle acceptera punkten och dels för att det faktiskt finns olika sätt att uppnå
det önskade resultatet; att kraftigt minska handläggningstiden och arbetet med att få
miljötillstånd.
För att ändå få ändringar i systemet startade LRF Mjölk ett projekt tillsammans med LRF Kött för
att enbart fokusera på tillståndsfrågan. De har hittills analyserat samtliga miljötillstånd på
mjölkgårdar utifrån hur lång tid tillståndsprocessen tar och utifrån vilka villkor de olika företagen
får i sina tillstånd. Deras huvudfokus ligger på att göra processen med miljötillstånd betydligt
enklare eftersom det är ett generellt problem för alla företag. Att höja gränsen för när företag blir
tillståndspliktiga eller att göra regionala undantag från kravet i vissa regioner är andra frågor som
de tittar på. Projektet har täta kontakter med departement och myndigheter som är mycket
intresserade av att hitta konkreta lösningar på miljötillståndsfrågan.
De förslag som LRF tagit fram handlar om allt från omfattningen av tillståndsprövningen till
konkreta processförbättringar. På längre sikt vill dock LRF se ett helt nytt system för
tillståndsprövning som är digitaliserad och betydligt snabbare (i Danmark har man gjort en resa
från handläggningstider på flera år till ett snitt på 5 månader). Projektet har valt att inte fokusera
på gränsen för tillståndsplikt då en höjd gräns bedöms som svårframkomlig och eftersom en höjd
gräns inte löser problemet för dem som ändå måste ansöka om tillstånd. Gränsen höjdes för ett
antal år sedan från 200 till 400 djurenheter och vi ser nu att storleken på företagen ”hunnit
ikapp”. Under 2018 kommer fokus ligga på att driva igenom de förbättringsförslag man tagit fram
gentemot berörda myndigheter och politiker.
Styrelsen föreslår stämman att besluta
att
att

båda att-satserna avslås med vad styrelsen anfört.
ge styrelsen i uppdrag att bevaka hur arbetet med Handlingsplan Mjölk 2.0
och arbetet med processen för miljötillstånd fortskrider.
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13. Motion Halland 1 - LRF Ungdomen Halland
10 veckors för startstöd
För att få jordbruksverkets startstöd som nyföretagare krävs en jordbruksutbildning, trädgårdsutbildning eller utbildning inom renskötsel beroende på vilket företag du ska starta upp eller
ta över. Utbildningen ska som minst motsvara en 10 veckors utbildning (20-25 studietimmar/
vecka).
Jag anser att det borde ligga i LRFs intresse att se till så att dessa utbildningar finns så fler har
möjlighet till startstödet. Detta bidrar till fler unga företagare och blir även en möjlighet för
naturbruksskolorna att utnyttja lokaler och lärare till ytterligare en utbildning.

LRF Ungdomen Halland yrkar
att

LRF arbetar för att sätta krav på länets naturbruksskolor att erbjuda dessa utbildningar.

Styrelsens yttrande nr 13 - LRF Ungdomen Halland
10 veckors för startstöd
Inkomna motioner
LRF Ungdomen Halland belyser problematiken med bristen på behörighetsutbildningar för att
kunna ha möjligheten att söka jordbruksverkets startstöd som nyföretagare.
Styrelsens redovisning
LRF har startat ett arbete för att undersöka hur utbildningarna inom de gröna näringarna bör
vara anpassade i framtiden för att säkerställa kompetensförsörjningen inom utbildningssystemet.
LRF som företagarorganisation ska ta ett brett ansvar för kompetensförsörjningen till det gröna
näringslivet för att nå LRFs strategiska mål till år 2030. Det sker genom att sträva efter en hög
attraktionskraft i branschen och genom att påverka utbildningarna så att de studerande står väl
rustade för ett arbetsliv inom det gröna näringslivet. LRFs främsta roll inom utbildning är att
agera som stöd och kravställare gentemot opinionsbildare och utbildningsanordnare. För att nå
samordning i hela organisationen ska utbildningsfrågorna ha en hög prioritet inom LRF och
diskuteras på lokal, regional och nationell nivå.
LRF Ungdomen styrelse har i dag en styrelseplats i NYN (Naturbrukets Yrkesnämnd) och anser
att det är en viktig fråga med att det finns kvalitativa utbildningar runt om i landet. Styrelsen
lyssnar på inspel om utbildningar inom de gröna näringarna och för det vidare till NYN för
påverkansarbete.
Styrelsen föreslår stämman att besluta
att
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".
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14. Motion Gotland 2 - LRF Ungdomen Gotland
Förenkla förändring av vattendomar
Vattnets påverkan på lantbruk och skogsbruk är stor. Brist och överskott av vatten i markerna kan
ha förödande konsekvenser för skördar och företag. Det finns olika tekniker för att hantera
vatten, exempel genom bevattning vid underskott och täckdikningar vid överskott. För att fylla
bevattningsdammar och föra bort vatten från marker så behövs kanaler och diken, som i många
fall är organiserade i dikningsföretag med vattendomar. Dessa företag är ofta små, i Sverige finns
det cirka 50 000 markavvattningsföretag enligt Naturvårdsverket.
För att dessa företag skall få anlägga och sköta sina vattensystem har vattendomar inrättats som
reglerar rättigheter och skyldigheter. Dessa vattendomar har ett starkt juridiskt skydd som kan
omprövas hos Miljödomstolarna.
På flera sätt förändras förutsättningarna för produktion på åker och i skogen. Den troligen största
påverkan framöver kommer att vara vädret med mer nederbörd under kortare tid (SMHI). Med
klimatförändringar så behöver vattenanläggningarna kunna anpassas och därmed vattendomarna
uppdateras och omprövas.
Omprövning av vattendomar är för små företag en dyr och krävande process som gör att
förutsättningarna för att fortsätta produktionen på dessa marker försvårats. Detta minskar
möjligheterna till produktion och utveckling inom berörda områden.

LRF Ungdomen Gotland yrkar
att
att

LRF Ungdom driver frågan om att förenkla möjligheten av att förändra vattendomar för
jord och skogsägare så att den tänkta avvattningsförmågan bibehålls eller kan ökas
proportionerligt med hur klimatpåverkan ökar behovet.
LRF Ungdoms riksstämma sänder motionen vidare till LRFs riksförbundsstämma

Styrelsens yttrande nr 14 - LRF Ungdomen Gotland
Förenkla förändring av vattendomar
Inkomna motioner
En motion inkommen från Gotlands LRF Ungdom beskriver den krävande processen
att ändra och ompröva en vattendom, samtidigt som det blir väldigt kostsamt för den
som vill få ärendet omprövat i Miljödomstolarna. Motionärerna tycker således att LRF Ungdomen
skall verka för förenkling att ompröva vattendomarna i takt med klimatförändringar.
Styrelsens redovisning
De första vattendomarna och förättningsbesluten i Sverige kan spåras långt tillbaka i Sveriges
historia och vattenlagen och dess föregångare var en av de äldsta lagarna som sammanfogades till
miljöbalken. De gäller från det att de blir beslutade tills de blir omprövade, vilket gör att de ej har
någon tidsbegränsning och upphör ej.
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Beroende på vilka som berörs är länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen som är första
prövningsmyndighet och som godkänner eller avslår en ansökan. Länsstyrelsens beslut kan
överklagas till mark- och miljödomstol och dennas beslut till Mark- och miljödomstol.
Det ser väldigt olika ut i landet om vad för typer av vattenverksamhet som är tillåten i de olika
länsstyrelsedistrikten. I Stockholms län är det exempelvis markavrinningsförbud och processen
då blir i flera steg. Täckdikning är oftast ett undantagsfall som inte normalt inte behöver tillstånd
om det inte skadar enskilda och allmänna intressen.
Att ha en gällande vattendom eller förrättningsbeslut kan inge en trygghet för den enskilde
företagaren om vad som gäller inför länsstyrelsen arbete.
Samtidigt har sommaren 2017 påvisat vad som händer när vi inte har tillräckligt med vatten.
Det har pågått arbete i frågan som LRF regionalt bland annat i Västra Götaland drivit där
myndigheter vill begränsa vattentillgången för djurbönder som länsstyrelsen inte ansett vara
hushållsbehov på grund av för stora enheter, något som inte har stöd i miljöbalken.
Regeringen har gett jordbruksverket i uppdrag att inrätta ett kompetenscentrum för hållbar
hantering av vatten i jordbruket. Uppdraget är en del i handlingsplanen för att genomföra
livsmedelsstrategin. Kompetenscentrum för jordbrukets vattenhushållning ska genom samverkan
bidra till att öka myndigheternas kompetens om jordbrukets vattenhushållning.
Kompetenslyftet ska medverka till att tillämpning och utveckling av regler och andra styrmedel
som påverkar jordbrukets vattenhushållning stödjer livsmedelsstrategins mål mot en
konkurrenskraftig och hållbar svensk produktion.
Kompetenscentrumet har ett parallellt pågående arbete som innebär att man vill få en bild på av
hur förändringarna i klimatet påverkar åtgärderna för att klara avvattning av jordbruksmark i ett
förändrat klimat. Detta arbete skall ske i samverkan med SLU och SMHI (för mer info: Se
Jordbruksverkets hemsida: Kompetenscentrum för jordbrukets vattenhushållning).
LRF Ungdomen kan tillsammans med LRFs riksförbundsstyrelse verka för, att vattendomar och
förrättningsbeslut, som det ser ut idag i dess utformning och med långa och kostsamma processer
påvisa, att det inte passar in i en anpassning till klimatförändringar och försämrar vår
konkurrenskraft.
Frågan är också vem det är egentligen som skall stå för kostnaden av en omprövad vattendom.
En omprövning av en vattendom krockar i teorin med två allmänna intressen; kartläggning av
vattentillgång och en framtid av ökad produktion av svensk mat enligt vår beslutade
livsmedelsstrategi.
Styrelsen föreslår stämman att besluta
att
att
att

bifalla motionens intentioner.
avslå motionens andra att-sats.
författa en ny motion med motionens intentioner till riksförbundsstämman.

Motioner och yttranden

23

15. Motion Västernorrland 1 - LRF Ungdomen Västernorrland
För lantbrukets överlevnad i framtid, bör ett särskilt företagarstöd till
enskild väg skapas i samtid!
Den tunga trafiken ökar påfrestningen på vägbanan markant, ur ett framtidsperspektiv kommer
problem att uppstå då tung trafik inte kan köra på dessa vägar om skicket förändrats och trafiken
blivit tyngre. En vägsamfällighetsförening har inte de ekonomiska medel för att underhålla de
enskilda vägarna och det är inte rimligt att delägare i de enskilda vägarna ska finansiera
underhåll för den tunga trafiken till fördel för den aktör som kräver tung trafik. Detta försämrar
direkt framkomligheten för den tunga trafiken till de landsbygdsföretagare som inte bor i direkt
anslutning till en större väg.
Om de unga företagarna ska kunna driva en verksamhet på landsbygden måste denna
problematik ses över för en fortsatt levande landsbygd med ett aktivt företagande.
Detta är för LRF Ungdomen Västernorrland en viktig framtidsfråga då ett eftersatt vägnät leder
till ekonomiska och miljömässiga förluster. Ska livsmedelsstrategin bli verklighet och ska vi LRF
Ungdomar kunna driva företag som också kan växa så måste infra-strukturen fungera. Vi
ungdomar ska inte behöva vara rädda för att den geografiska placeringen av våra företag ska bli
en merkostnad i framtiden.
Vi i LRF Ungdomen Västernorrland anser därför att det ska finnas en möjlighet för alla
företagare att ansöka om ett extra stöd för vägunderhåll på enskilda vägar för att kunna
konkurrera på lika villkor.

LRF Ungdomen Västernorrland yrkar
att
att

LRF aktivt ska arbeta för ett extra statligt stöd för vägunderhåll på enskilda vägar som
kan sökas av alla glesbygdsföretag som är beroende av tunga transporter.
motionen skickas vidare till riksstämman.

Styrelsens yttrande nr 15 - LRF Ungdomen Västernorrland
För lantbrukets överlevnad i framtid, bör ett särskilt företagarstöd till enskild
väg skapas i samtid!
Inkomna motioner
Det har inkommit en motion från Västernorrland om att LRF skall verka för att man vill ha
statligt särskilt bidrag för vägunderhåll för glesbygdsföretagare.
Styrelsens redovisning
De enskilda vägarna utgör den största delen av Sveriges vägnät. De väghållare som har ansvar
för enskilda vägar är ofta en organisation, till exempel vägförening, samfällighetsförening eller
vägsamfällighet och i vissa enstaka fall en enskild markägare.
Vägsamfällighetsföreningar innebär att fastighetsägare samt andra intressenter som brukar en
enskild väg tillsammans fördelar kostnader och underhåll från de medlemmar som är med i
föreningen. Föreningen blir i sitt bildande en juridisk person.
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Både juridiska personer och privatpersoner kan vara med i en vägsamhällighetsförening. Man
kan också kräva slitageavgift för andra som utnyttjar vägen men inte är medlemmar. Föreningen
kan också ta ut merkostnader som uppstår när en medlem tillfälligt utnyttjar vägen i väsentligt
större utsträckning än vad som motsvaras av andelstalet.
Trafikverket har statliga stöd för väghållare för enskilda vägar. Väghållare kan vara
samfällighetsföreningar som är bildade enligt anläggningslagen, vägsamfälligheter och
vägföreningar som är bildade enligt äldre lagstiftning samt ideella föreningar som är bildade
genom så kallade frivilliga överenskommelser.
Beroende på vilken typ av vägkategori den enskilde vägen passar in i kan man få mellan 60-75% i
bidrag av á priset enligt trafikverkets tabeller. En marknadsundersökning har lett fram till á priset
i Trafikverkets tabeller, som är baserade på 500 slumpmässigt utvalda vägunderhållare, samt att
landet är uppdelat i klimatzoner som tar hänsyn till nederbörd, slitlager, vägkategori och
barmarksperioder.
Här ser dock riksstyrelsen problematiken om det är få medlemmar i vägsamfällighetsföreningen
som det tenderar att vara i en glesbygd med långa avstånd till närmsta granne. Det blir då större
kostnader för varje enskild medlem i vägföreningen att ta utöver beviljat bidrag och gynnar då
indirekt inte företagsutveckling på glesbygdsorter.
Men då det redan finns stöd att söka som tar i beaktning av omkostnader för vägen, blir det svårt
att kräva särskilt stöd för detta. Däremot kan man titta på vad som anses angeläget i bedömningen
av driftsbidrag.
Bidrag beviljas i mån av tillgång på ekonomiska medel och angelägenhetsgrad.
Trafikverkets region fastställer bidragsunderlaget och beslutar om bidrag, vilket blir att detta kan
påverkas på en mer regional nivå.
Styrelsen föreslår stämman att besluta
att

anse att motionen är besvarad med styrelsen har anfört.
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16. Motion Halland 3 - LRF Ungdomen Halland
Framkomlighet för lantbruksmaskiner
När om- och nybyggnationer sker utanför stadskärnorna så tas mycket hänsyn till de boendes
säkerhet i områdena. Fartdämpande åtgärder och busshållplatser utformas dock ofta på sådant
vis att det blir problematiskt för bönder som behöver passera att ta sig förbi med sina breda och
långa fordon.
Detta gör det komplicerat för bönderna att ta sig till sina marker. Chikaner, avsmalnade
busshållplatser och farthinder där stolpar står tätt är några av exemplen som kan bli
problematiska att passera.
Det finns idag inga nationella riktlinjer som omfattar detta problem, det är upp till varje enskild
kommun att sätta egna riktlinjer för vilken typ av fartdämpande åtgärder som skall tillämpas.

LRF Ungdomen Halland yrkar
att

LRF tillsammans med ansvarig myndighet tar fram ett förslag till nationella riktlinjer för
framkomlighet vid bostadsområden på landsbygden.

Styrelsens yttrande nr 16 - LRF Ungdomen Halland
Framkomlighet för lantbruksmaskiner
Inkomna motioner
LRF Ungdomen Halland har inkommit med en motion där de menar att lantbruksfordon
begränsas framkomlighet vid om- och nybyggnationer av vägar. Detta p g a att för stor hänsyn tas
till boendes säkerhet i dessa områden. Fartdämpande åtgärder och busshållplatser byggs på ett
sådant sätt att det är svårt att ta sig fram med bredda och långa arbetsfordon. LRF Ungdomen
Halland vill att LRF Ungdomens riksstyrelse arbetar tillsammans med berörd myndighet för att ta
fram nationella riktlinjer för framkomlighet vid bostadsområden på landsbygden.
Styrelsens redovisning
Styrelsen förstår motionärens synpunkter för om- och nybyggnation att det kan ställa till problem
lokalt för näringsidkare som använder dessa vägar för att ta sig till sina fält exempelvis.
Bakgrunden till att fler hastighetsbegränsande åtgärder byggs är Nollvisionen.
Nollvisionen fastställdes 1997 av riksdagen och är grunden för allt trafiksäkerhetsarbete i Sverige.
Utgångspunkten för Nollvisionen är det etiska ställningstagandet att ingen ska dödas eller skadas
allvarligt i trafiken. Det ska vara lätt att göra rätt i trafiken och misstag ska inte straffas med
döden. Vägar, gator och fordon ska anpassas och utformas efter människans förutsättningar.
Ansvaret för trafiksäkerheten delas mellan dem som utformar och dem som använder
transportsystemet. Utformarna har det yttersta ansvaret för säkerheten. Trafikverket ansvarar för
att samordna arbetet för Nollvisionen i Sverige. Sedan 1997 har mycket hänt. Cirkulationsplatser,
mitträcken, alkolås och trafiksäkerhetskameror är några av de innovationer som höjt säkerheten
på de svenska vägarna. Insatserna har gett resultat. När nollvisionen antogs 1997 var antalet
omkomna i trafikolyckor omkring 500 per år; 2016 omkom 270.
Undantag finns
Motioner och yttranden
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Till skillnad från EU och många andra länder så har vi idag mer fördelaktiga regler gällande
bredder på jordbrukets fordon och maskiner. Med nationella riktlinjer riskerar jordbrukets
maskiner att hamna i kläm om reglerna ska passa alla syften. Då riskerar vi att det införs
restriktioner som långsiktigt kan försämra den situationen vi har idag.
Vi anser att frågan om vägarnas utformning i samband med att de byggs om bör vara en fråga för
LRFs kommungrupper att arbete med. I en tidig dialog med de som planlägger trafikmiljön har
kommungruppen goda chanser att få gehör för sina synpunkter, så att de på bästa sätt får
genomslag i den faktiska utformningen.
Styrelsen står bakom nollvisionen och vill inte tumma på säkerheten vid om- och nybyggnationer
av vägar i Sverige. Nationella riktlinjer riskerar att minska utrymmet för lokalt anpassade
lösningar, vilket kan vara negativt för framkomligheten.
Styrelsen föreslår stämman att besluta
att

anse motionen besvarad med vad styrelsen anfört.
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17. Motion Skåne 1 - LRF Ungdomen Skåne
Levandevikter från slakterierna
Levandevikten på ett slaktdjur är en viktig parameter för att optimera sin produktion. Med hjälp
av den får man fram ett exakt slaktutbyte och därmed ett kvitto på utfodringsstrategi med mera.
Merarbetet för slakteriet är marginellt med dagens datoriserade system. Att få ut levandevikten
med tex vågceller under bedövningsburen borde gå att lösa. Skall man som uppfödare däremot
hantera djuren en extra gång strax innan slakt för att få korrekta levandevikter så skapar det en
extra onödig hantering eller större investeringar på gårdsnivå.

LRF Ungdomen Skåne yrkar
att
att

LRF via LRF kött påverkar slakterierna att börja redovisa levandevikter på
slaktavräkningen.
motionen sänds vidare till LRF Ungdomens riksstämma 2018 och LRF Skånes
regionstämma 2018.

Styrelsens yttrande nr 17 - LRF Ungdomen Skåne
Levandevikter från slakterierna
Inkomna motioner
LRF Ungdomen Skåne inkommer med en lösningsorienterad motion som handlar om att
slakterierna bör redovisa levandevikter på slaktavräkningen. Anledningen till det är att man
som uppfödare kan optimera sin produktion ännu mer med mer data att analysera.
Styrelsens redovisning
Styrelsen anser likt motionären att slakterierna bör kunna väga djuren i samband med bedövning
av djur, för att kunna få fram levandevikterna. Som motionären skriver så kan detta göras på
gården men det blir dels merarbete samt så kan det vara ett riskmoment att hantera djuren en
extra gång.
Styrelsen bedömer att man också kan få ut fler positiva parametrar av detta. Man skulle kunna
uppföra en databas gällande raskombinationer på djuren för att se vilka kombinationer som är
mest lämpliga.
Styrelsen föreslår stämman att besluta
att

motionen antas med följande tillägg:
Dagens redovisning på slaktavräkningen ger ett bra underlag för produktionsuppföljning angående klassning, fett mm för att kunna bestämma utfodringsstrategi.
Att därtill få uppgift om levandevikten skulle vara ett värdefullt tillägg för uppfödare
att följa upp olika rasers slaktutbyte och även resultatet av avelsarbetet med korsningar
mellan olika raser mer än ett kvitto på utfodringsstrategi.

Motioner och yttranden

28

Status för propositioner och motioner från LRF Ungdomens stämma 2017
Motion/proposition och besluten

Kommentar på arbetet

Proposition 1
Om organisationsutveckling av LRF Ungdomen

Riksstyrelsen har utarbetat ett förslag som läggs fram till beslut
på Riksstämman 2018. Om dokumentet antas fortgår arbetet
under verksamhetsåren 2018-2020.

Status
Pågående

Status för propositioner och motioner från 2017

Stämman beslutade att
 uppdra åt riksstyrelsen att under 2017 i nära dialog med regionerna under 2017
genomföra ett utvecklingsarbete för den framtida LRFU-organisationen,
 ovanstående arbete utgår från fokusområdena digitalisering, en deliberativ/deltagardemokratisk folkrörelse och en aktiv-ism, i enlighet med vad som framförts ovan,
 riksstyrelsens organisation och sammansättning ses över tillsammans med andra attsatsens fokusområden samt
 ovan nämnda arbete resulterar i ett strategiskt dokument som läggs fram för beslut till
2018 års riksstämma.
Proposition 2
Nya affärsmöjligheter för LRFs medlemmar genom delningsekonomi
Stämman beslutade att avslå propositionen.

Motion 1 – Skaraborg: Valberedningen <3 LRF Ungdomen
Stämman beslutade att
 vid första och femte att-satsen ge i uppdrag åt LRF Ungdomens regioner samt
valberedningen riks till att uppmuntra de regionala valberedningarna till att ha bättre
kontakt med sina regionstyrelser
 ge regionernas valberedning (LRF) i uppdrag att stötta och hjälpa LRF Ungdomens
valberedningar ute i regionerna samt
 riksstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna till ett fadderskapssystem mellan
riksvalberedningen och de regionala valberedningarna.

Motion 2 – Skåne: Systemfel, buggar = mycket tungt arbete

Ingen åtgärd.

Riksstyrelsen författade ett brev i samarbete med valberedningen
riks till de regionala valberedningarna inför årsmötessäsongen
2017.

Genomförd

Riksstyrelsen anser motionen genomförd men kommer att
fortsätta arbetet med olika aktiviteter under kommande
verksamhetsår. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med
valberedningen riks.

Motionen vidarebefordrad som en skrivelse till avdelningen för
Medlem- och organisation av riksstyrelsens tjänsteman.

Genomförd

Motion nr 3 – Skåne: Ta betalt eller få betalt – ska det vara så svårt?
Stämman beslutade att motionen anses besvarad med vad riksstyrelsen anfört.

Ingen åtgärd.

-

Motion nr 4 – Skåne: Våra sparade pengar ska inte hamna i det stora svarta hålet
Stämman beslutade att avslå motionen.

Ingen åtgärd.

-

Stämman beslutade att
 LRF Ungdomens riksstyrelse får i uppdrag att skicka motionen som en skrivelse till
avdelningen för Medlem- och organisation.
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Motion/proposition och besluten

Kommentar på arbetet

Motion 5 – Sydost: Premieelev 2.0

Riksstyrelsen har sammanställt och redovisat specificerade
kostnader för Premieelevutbildningen vid Ordförandekonferensen
i december 2017. Vidare har riksstyrelsen genomfört en
konsekvensanalys av att ta in externa kostnadsbärare från
näringslivet för att bekosta utbildningen.

Stämman beslutade att
 avslå motionens första och andra att-sats med vad riksstyrelsen har anfört,
 anse den tredje att-satsen besvarad med vad riksstyrelsen har anfört,
 undersöka möjligheterna att få en extern kostnadsbärare från näringslivet för
Premieeleven samt
 riksstyrelsen till kommande Ordförandekonferens redovisar specificerade kostnader för
premieeleven och vad vi har fått för pengarna.

Motion 6 – Södermanland: Policy för LRF Ungdomen i sociala medier

Status
Genomförd

Status för propositioner och motioner från 2017

Riksstyrelses tjänsteman har vidarebefordrat de gemensamma
riktlinjerna för LRF i sociala medier till berörd tjänsteman som
ansvarar för ”Ny som förtroendevald”. Rutin har upprättats för att
ny information vidarebefordras när uppdatering av riktlinjer sker.

Genomförd

Riksstyrelsen har inlett ett arbete tillsammans med LRFs
kommunikationsarbete med syftet att ta fram en ny kommunikationsstrategi för LRF Ungdomen. Arbetet pågår och väntas
resultera i en färdig plan under verksamhetsåret 2018. Arbetet
sker i paritet med det strategiska organisationsutvecklingsdokumentet.

Pågående

2017 har varit en svår deadline. Dock har vi påbörjat planering
tillsammans med regionerna om ”val 2018” i två skeden. Planeras
att kommunicera ut material under Regionala konferenserna. Ett
annat exempel på en kupp som vi gjorde var #Mjölkmustasch
tillsammans med regionerna i oktober 2017.

Pågående

Motion nr 9 – Skåne: B-körkort skall ingå i naturbruksgymnasie-utbildningen
Stämman beslutade att avslå motionen i sin helhet.

Ingen åtgärd.

-

Motion nr 10 – Jämtland: Förändra utbildningsmaterialet för skoterutbildning
Stämman beslutade att motionen anses besvarad med vad riksstyrelsen anfört samt
ge riksstyrelsen i uppdrag att sända en ny motion i denna motions anda till LRFs
riksförbundsstämma.

Ny motionen sändes till riksförbundsstämman, där det sedan
beslutades att motionen ansågs besvarad med vad LRFs
riksförbundsstyrelse anfört.

Genomförd

Stämman beslutade att
 riktlinjer för LRF i sociala medier ska vara en del av underlaget som går ut till nya
förtroendevalda och tjänstemän inom LRF Ungdomen och skickas ut till LRF Ungdomens
förtroendevalda var gång de uppdateras.

Motion 7 – Skaraborg: Man är ju bara ung en gång
Stämman beslutade att
 LRF Ungdomens riksstyrelse får i uppdrag att i en kommunikationsstrategi jobba för en
snabbare och synligare kommunikation med hjälp av förtroendevalda i regionerna.

Motion nr 8 – Östergötland: De gröna näringarna måste synas mer bland
allmänheten
Stämman beslutade att
 LRF Ungdomens riksstyrelse får i uppdrag att genomföra en gemensam
kommunikationskampanj/aktivitet tillsammans med regionerna under 2017 samt
 att i övrigt anse motionen besvarad med vad riksstyrelsen anfört.
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Motion/proposition och besluten

Kommentar på arbetet

Status

Motion nr 11 – Västernorrland: Möjliggör företagande för ungdomar – tre
månader från ansökan/uppstart till utbetalning av startstöd

Kontakt har gjorts med Jordbruksverket. Det har varit svårt att
veta var man skall vända sig i Jordbruksverkets organisation för
att förmedla våra frågor. Det planeras att få till ett möte under
våren 2018.

Pågående

Ny motionen sändes till riksförbundsstämman, där det sedan
beslutades att arbeta vidare med frågan. Drönare med kamera är
tillåtna att använda utan tillstånd från och med augusti 2017.

Genomförd

Ny motionen sändes till riksförbundsstämman där det sedan
beslutades att arbeta vidare med frågan. Se ytterligare uppföljning av arbetet kring riksförbundsstämmouppföljningen på lrf.se.

Genomförd

Den nybildade gruppen ”Skog- och vilt” har varit i kontakt med
Svenska Jägareförbundet, dock har vi inte fått tag i någon i
Jägarnas Riksförbund.

Genomförd

Stämman beslutade att
 LRF Ungdomens riksstyrelse får i uppdrag att fortsätta sitt arbete med att förenkla och
bidra till en säker hantering av startstödet för våra nystartade företag,
 LRF Ungdomens riksstyrelse får i uppdrag att utveckla dialogen med Jordbruksverket för
ungas förutsättningar inom det gröna näringslivet samt
 i övrigt anses motionen besvarad med vad riksstyrelsen anfört.
Motion nr 12 – Jönköping: Användning av drönare till framtidens jordbruk!
Status för propositioner och motioner från 2017

Stämman beslutade att motionen anses besvarad med vad riksstyrelsen anfört samt att ge
riksstyrelsen i uppdrag att sända en ny motion till riksförbundsstämman i motionens anda
med vad som har anförts.
Motion nr 13 – Västernorrland. Hur kan vi verka när de vill avverka och vad kan vi
kräva när de vill gräva?
Stämman beslutade att ge LRF Ungdoms riksstyrelse i uppdrag att sända ny motion i denna
motions anda till LRFs riksförbundsstämma. I motionens anda ska framgå att det gäller alla
typer av markintrång vid olika typer av ledningsdragning samt att LRF tar upp dialogen med
skogs och energibolag och förklarar skillnaden mellan markägare och brukare/arrendator,
och att inte markägaren alltid är den som drabbas mest av ett intrång, utan
brukaren/arrendatorn.

Motion nr 14 – Skåne: Få din bössa på två dagar
Stämman beslutade att
 LRF Ungdomens riksstyrelse får i uppdrag att föra en dialog med Svenska Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund för att examinera fler välutbildade och säkra jägare.

Vi har påtalat de problem som vi ser med jägarexamen och då
specifikt hur teoriproverna genomförs och dess säkerhet. Vi fick
ett väldigt bra svar från Svenska Jägareförbundet att de håller
med oss om problematiken. De svarade att de har skrivit två
skrivelser till Naturvårdsverket de två senaste åren angående
detta. De skriver också att detta är något som diskuteras flitigt i
både Svenska Jägareförbundet och i Jägarnas Riksförbund.
Enligt Svenska Jägareförbundet arbetar Naturvårdsverket på att
utveckla teoriproverna så att det blir mer likt ett teoriprov för
körkort. Samt så lägger de in brasklappen att det kan ta något år
innan detta är på plats.

31
31

Motion/proposition och besluten

Kommentar på arbetet

Status

Motion nr 15 – Östergötland: Viltskador av jaktbart vilt

Skog- och viltgruppen har varit i kontakt med tjänsteman på LRF
och fått beskedet att möjligheten till att ge svar eller inspel på
Naturvårdsverkets strategi för viltförvaltning tyvärr är försent.

Genomförd

Under 2017 har vi i LRF Ungdomen haft en Skog- och viltgrupp
som har bestått av Christian Horn och Jacob Eriksson. Vi har
under året diskuterat och tittat på vilka frågor som kan vara viktiga
att driva ur ett ungdomsperspektiv. I januari hade vi ett digitalt
möte med Anders Wetterin, tjänsteman på LRF och Sven-Erik
Hammar, riksförbundsstyrelsen om hur vi går vidare med skogsoch viltfrågorna i LRF Ungdomen.

Pågående

Stämman beslutade att
 LRF Ungdomens riksstyrelse får i uppdrag att följa upp och ge inspel på Naturvårdsverkets strategi för viltförvaltningen, med inspel från regionerna samt
 i övrigt anse motionen besvarad med vad riksstyrelsen anfört.

Motion nr 16 – Södermanland: Jobba aktivt för ett nytt förslag om
utfodringsförbud

Status för propositioner och motioner från 2017

Stämman beslutade att
 styrelsen tar en tydligare roll i viltfrågorna samt
 att i övrigt anse motionen besvarad med vad riksstyrelsen anfört.

LRF Ungdomen behöver hitta lämpliga vägar att nå ut till unga i
skog och viltfrågan, till exempel genom debattfilmer på Youtube.
Specifikt i viltfrågorna är att vi behöver lyfta kunskapen kring
viltförvaltning och få unga att engagera sig i den lokala viltförvaltningen.
Motion nr 17 – Gör djurskyddskontroller rättssäkra
Stämman beslutade att motionens första att-sats avslås samt att i övrigt anse motionen
besvarad.

Ingen åtgärd.

-

Motion nr 18 – Nästa generations gårdsägare

En sociala medierkampanj kommer att genomföras under våren
samt utskick via mejl till regionerna om materialet.

Pågående

Stämman beslutade att
 motionens första att-sats avslås,
 styrelsen ser över och marknadsför det material som finns på LRF samt
 att i övrigt anse motionen besvarad.
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Arbetsordning för LRF Ungdomen
Förslag att antas på LRF Ungdomens riksstämma den 8-9 mars 2018.
OBS!
Styrelsens förslag till ändringar är markerade i röd text,
likaså text som styrelsen föreslår ska tas bort. Då med
röd överstruken text (ex. överstruken).

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 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
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 1 december, 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
1 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
Behandling av motioner, framställningar och förslag
Val av valberedning jämte sammankallande
Nominering av representant till regionens valberedning
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
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
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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 1 december 15 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 1 december 15 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.
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.
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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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OBS!

Sakpolitiskt program

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, att antags på LRF Ungdomens riksstämma den 8-9 mars 2018.

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.

Djurvälfärdsersättning? 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. Dessvärre medför den svenska
djurskyddslagstiftningen som den är utformad idag, en stor konkurrensnackdel för de svenska
producenterna i form av extra kostnader för djurhållningen jämfört med producenter i andra
länder.
Marknaden har gång på gång visat att den inte är mogen att betala extra för de mervärden som
svenska bönder levererar, vilket tydligt märks i en minskad lönsamhet och en bransch på
tillbakagång. LRF Ungdomen tycker således att det ska vara lika konkurrensvillkor i hela EU.
Det är dags för det svenska samhället att ta ansvar för de regler de satt djurbönderna att följa och
kompensera för sådant som är till konkurrensnackdel för den svenske djurbonden jämfört med
bönder i andra länder. LRF Ungdomen anser att det är viktigt att jobba för att få till stånd en så
kallad djurvälfärdsersättning till de svenska djurbönderna som kompensation för de fördyrande
omkostnaderna den svenska djurskyddslagstiftningen medför.
Vår målsättning och förhoppning är att djurvälfärdsersättningen inte ska bli ytterligare ett
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.
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Beteslagstiftning
LRF Ungdomen anser att beteslagsstiftningen bör moderniseras och anpassas efter den enskilda
produktionens rådande förutsättningar. Därför anser LRF Ungdomen att 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

Regelkrångel
LRF Ungdomen ser frågan om regelförenklingar och regelförtydligande som en oerhört
viktig fråga. Förenklingar och förtydliganden ska märkas på gården hos företagaren.

Arbetskraft i det de gröna näringarna gröna näringslivet
För att det de gröna näringarna 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 av livsmedelsstrategins intresse om ökad
livsmedelsproduktion att även tillgången på arbetskraft i det gröna näringslivet blir ett mål för
tillväxt.
Fler arbetsgivare inom de gröna näringarna det gröna näringslivet måste inse vikten av att vårda
och utbilda sina anställda, och det är därför viktigt att underlätta för företagare inom de gröna
näringarna det gröna näringslivet att kompetensutveckla sina anställda.

EUs jordbrukspolitik
LRF Ungdomen anser att det i EUs gemensamma jordbrukspolitik är mycket viktigt att
gynna det aktiva brukandet. Vi menar att ersättningarna ska stimulera det aktiva livsmedelsoch energiproducerande jordbruket. 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. Vi
ser problem med dagens stödsystem och vill på sikt se en förändring från dagens gårdsstöd till
mer riktade åtgärder. Därutöver är ägarskiftesfrågan och generationsväxling en viktig del inom
jordbrukspolitiken.
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Ägarskifte
Våra verksamheter inom det gröna näringslivet är oftast platsbundna verksamheter som
man genom generationer byggt upp och investerat, 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
mot 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 för att man 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 växtförädlingsteknik 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 möjligt.
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 har
likvärdiga skyddsnät. LRF Ungdomen vill bland annat se att alla företagsformer jämställs vid SIG,
att möjligheten till periodisering av SIG införs samt att det blir möjligt att dela föräldraförsäkringen
med fler.
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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 Den gröna näringen och landsbygden har unika möjligheter och
förutsättningar för en uthållig ekonomisk tillväxt.

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
De gröna näringarna 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 de gröna näringarna. det gröna näringslivet.
LRF Ungdomen anser att det är av stor vikt att utbildningarna som ges riktade mot de
gröna näringarna det gröna näringslivet ses över och i högre grad än i dag anpassas efter
näringarnas efterfrågan. För att trygga kompetensförsörjningen inom de gröna näringarna det
gröna näringslivet så är det viktigt att utbildningar som ges riktade till de gröna näringarna 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 och en långsiktigt tryggad kompetensförsörjning.

Konkurrensvillkor
Sverige har en av världens mest ambitiösa och strängaste produktionslagstiftningar
djurskyddslagstiftningar och miljölagstiftningar, vilket vi i LRF Ungdomen värnar och är stolta
över. Konsumenter ska kunna vara trygga i att produkter från svensk
livsmedelsprimärproduktion är framtagna under bra förhållanden.
Men för att svenskt lantbruk ska ha en god konkurrenskraft krävs det att resten av Europa höjs
till vår nivå för att kunna konkurrera på lika villkor. LRF Ungdomen tycker således att det ska
vara lika konkurrensvillkor i hela EU.
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.

Grön integration
LRF Ungdomen ser positivt på att vi involverar de gröna näringarna det gröna näringslivet i den
möjlighet till tillväxt och arbetskraft som ges av integrationsarbetet på landsbygden och
samhället i stort.
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Skogen
Två tredjedelar av Sveriges yta är täckt av skog. 1903 instiftades den första skogsvårdslagen.
Under mer än hundra år har alltså 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 skall vi fortsättningsvis bruka skogen lika ansvarsfullt som vi gjort hittills.
LRF Ungdomen anser att avsättning av skog för naturskyddsområden skall ske på frivillig basis
med kompensation för förlorade produktionsintäkter. Det skall 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 den spetsen 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
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.
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