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Förord
Hjärtligt välkommen på en riksstämma utöver det vanliga. Varför? Jo,
LRF Ungdomen fyller nämligen 25 år i år. För 25 år sedan i vad som då
kallades Ungdomskontakten, bestämde man sig för att man ville ha en
egen organisation för unga, det som idag är LRF ungdomen.
I stämmotider är det alltid extra roligt att vara med i LRF Ungdomen.
Stämman, som är årets mötesplats i LRF Ungdomen, ska i år avhandla
16 motioner, en remiss och ett förslag på en vision för hela LRF Ungdomen vilket är nytt för oss. Med en vision tror jag att vi binder oss
samman tydligare och att vi på så sätt också tar en tydligare roll utåt.
Det blir ett viktigt steg för oss.
Personligen, när jag reflekterar tillbaka under mitt första år som ordförande i LRF Ungdomen och ser tillbaka på det år som gått, de utmaningar vi haft och fortfarande
har, så är jag övertygad om att 2015 kommer bli ett starkt år för ungdomen. I allt fler forum där vi
deltar märker jag allt tydligare att frågor om framtidens utmaningar, dagens ungdomar och förståelsen för symbiosen mellan dessa faktorer blir allt viktigare. Jag önskar att vi alla kämpar på i det
arbete vi gör runt om i hela landet, för att fortsätta lyfta frågor viktiga för oss och för framtiden.
Med hopp om en levande och livlig stämma, med många bra diskussioner och trevliga möten vill jag
återigen önska er hjärtligt välkomna på riksstämma i LRF Ungdomen.

/Nils Björid
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Förslag till stämmans

Trivselregler/Arbetsordning
R

östrätt
Rösträtt har fullmäktige från LRF Ungdomens regioner, fördelning enligt LRF Ungdomens
arbetsordning. Röstkortet utgör ett bevis på rösträtt och delas ut vid ankomst och registrering på
Sånga-Säby.

Y

ttranderätt
Direkt yttranderätt, utanför talarordningen i pågående debatt, har riksstyrelsen. Samtliga gäster
och åhörare har rätt att yttra sig i debatt. Endast fullmäktige och riksstyrelsen har yrkanderätt.

V

otering
Votering ska begäras innan klubban fallit. Först görs en försöksvotering d v s fullmäktige visar
med sina röstkort vilket förslag som bifalls. Om ett eller flera fullmäktige inte delar ordförandes
uppfattning, kan rösträkning begäras. Detta ska ske innan klubban fallit. Vid rösträkning ska justerarna träda in och räkna rösterna.

S
H

luten omröstning
Används endast då votering begärts i personval.

uvudförslag/motförslag
Riksstyrelsens förslag utgör alltid huvudförslag i av ordförande ställt beslutsproposition. I de fall
det finns flera motförslag i en votering, ska en omröstning först ske mellan motförslagen för att få
fram ett motförslag mot riksstyrelsens huvudförslag.

Ä

ndringsförslag
Fullmäktige kan bara lägga förslag till ändringar i besluts-att-satser, ej i yttrandetext, såvida inte
program- eller remissyttrande behandlas. Förslag till ändrande att-satser och tilläggs-att-satser ska
lämnas in skriftligt till presidiet.

R
R

eservation
Reservation ska inlämnas skriftligt direkt efter beslut.

östning
När ordförande har ställt proposition och röstning ska ske på densamma, ska fullmäktige ropa
endast ’’ja’’ på det förslag man bifaller, på det som inte bifalls ska fullmäktige vara tysta. Inga nejröster på LRF Ungdomens stämma alltså. Detta underlättar för presidiet att avgöra vilket förslag
som vunnit.

T
Ö

idsbegränsning
Om presidiet anser det nödvändigt kan man införa tidsbegränsning av inläggen.

vrigt
Rapportering från stämmoförhandlingarna i sociala medier görs med omdöme. Sura miner,
muttrande i bänken, långsinthet, bakåtsträvande eller annat som gör livet surt, göre sig icke besvär
på LRF Ungdomens riksstämma!
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Föredragningslista
1. Stämman öppnas
LRF Ungdomens ordförande Nils Björid hälsar alla välkomna.
2. Val av stämmopresidium
Valberedningen beslutade enligt protokoll 15 januari 2015 att föreslå stämman att utse
presidium enligt följande:
			
			

Johnas Rundgren, Västmanland, ordförande
Emma Johansson, Skåne, vice ordförande

3. Anmälan av stämmosekreterare
Riksstyrelsen har den 20 januari utsett Peter Lundberg att vara stämmosekreterare.
4. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställs sedan samtliga närvarande fullmäktige registrerats.
5. Godkännande av kallelsen
Meddelande om tid och plats meddelades på ordförandekonferens 10-11 dec. Kallelse har
varit införd på Gröna Sidorna i Land Lantbruk 2/1 2015.
6. Godkännande av trivselregler och arbetsordning för stämman
Valberedningen föreslår stämman att anta följande trivselregler som stämman förhåller sig
till under stämman. Se sid 3.
7. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera stämmans protokoll
Valberedningen föreslår stämman att utse protokolljusterare enligt följande:
			Elias Alfredsson, Västerbotten
			
Andreas Eriksson, Uppsala
8. Val av rösträknare
Valberedningen föreslår stämman att utse rösträknare enligt följande:
			Johannes Nyroth, Gotland
			Lowa Göransdotter Jönköping
9. Val av beredningskommitté
Valberedningen föreslår stämman att utse beredningskommitté enligt följande:
			Malin Gustavsson, Sydost
			
Emilia Astrenius Widerström, Skaraborg.
			
Louise Ryberg, utsedd av riksstyrelsen
10. Anmälan av punkter till övriga frågor
Anmälan av eventuella övriga ärenden.
11. Godkännande av föredragningslista
12. Verksamhetsberättelse 2014
Se sid. 6.
13. Val av LRF Ungdomens riksstyrelse
Valberedningen har fått avsägelser från Andreas Larsson och Thomas Jöngren. Resterande
ledamöter finns tillgängliga för omval.
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Valberedningen föreslår stämman besluta
att		
att		
			
			
			

välja en riksstyrelse med 9 ledamöter.
till ledamöter i riksstyrelsen, för mandatperioden 2015-2017 välja;
Louise Ryberg, Uppsala			
Frida Larsson, Gävleborg		
Sara Helgstrand, Sörmland		

omval på två år
omval på två år
omval på två år

Följande ledamöter har ett år kvar på sin mandattid:
			
Katharina Weber, Skåne			
ett år kvar på mandattid
			
Per-Olof Nordin, Västernorrland ett år kvar på mandattid
			
Matilda Göransson, Gävleborg ett år kvar på mandattid
			
Nils Björid, Jämtland			
ett år kvar på mandattid
Till nyval på två år:
		
Olov Eriksson, Västernorrland
Fyllnadsval på ett år:
			
Christian Horn, Sydost			

nyval på två år
nyval på ett år

Presentation av Olov och Christian på sid. 10.
14. Val av LRF Ungdomens ordförande
Valberedningen föreslår att Nils Björid omväljs som riksstyrelsens ordförande på ett år.
15. Val av LRF Ungdomens vice ordförande
Valberedningen föreslår att Sara Helgstrand omväljs som riksstyrelsens vice ordförande på ett 		
år.
16. LRF Ungdomens valberedning
Följande personer har avsagt sig omval:
			Elfrida Rehn, Syd
			Erika Estreén, Norr
David Radivoj, Väst och Nils Fransson, Öst står till förfogande för omval.
a. Val av LRF Ungdomens valberedning
b. Val av sammankallande i LRF Ungdomens valberedning
17. Styrelsens verksamhetsplan 2015
Verksamhetsplan 2015.
18. Godkännande av arbetsordning för LRF Ungdomen
Se sid. 11.
19. Ärenden som riksstyrelsen hänskjutit till riksstämman
1. Förslag till vision för LRF Ungdomen Se sid. 16
2. Remiss ” LRF Ungdomens roll i LRF” Se sid. 16
3. Sakpolitiska programmet Se sid. 17
20. Ärenden som medlem hänskjutit till riksstämman
1. Motioner, styrelsens yttranden. Se sid. 20.
21. Övriga frågor
Presentation av årets ungdomsregion
22. Stämmans avslutande
Avtackningar
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Verksamhetsberättelse 2014
Mc Donalds och Kunskapsprogrammet
Under hösten utsågs vinnarna av Kunskapsprogrammet, ett samarbete mellan LRF och
McDonald’s. Programmet syftar till att stärka
deltagarna i sitt företagande, omvärldsanalys,
inspiration och ledarskap. Årets vinnare av kunskapsresan var Johanna Svensson, Victor Andersson, Veronica Furenbäck och Niklas Petersson.
Vinnarna fick åka på en resa till England där de
bland annat fick besöka Arlas nybyggda mejeri i
Aylesbury, mjölkgårdar som var ekologiska med
betesdrift på stora arealer, olika nötköttsproducenter och en forskningsanläggning. Vinnarna
av kunskapsresan deltog sedan, tillsammans med
ytterligare åtta unga lantbrukare, i ledarskapsutbildningen på McDonald´s Business School i
Stockholm under december. Utbildningen gick
igenom vad de ska tänka på som ledare, hur de
motiverar sina medarbetare, olika typer av ledarskap samt hur man effektiviserar sitt arbete och
planerar sin tid. Som företagare inom den gröna
näringen har man oftast fullt upp och dagarna
kan se väldigt olika ut.

Projektledning och
kommunikation för agronomer
Under hösten 2014 har styrelsen och en grupp
agronomstudenter lagt en beställning på ett projekt från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).
Projektet syftade till att undersöka unga svenska lantbrukares situation idag. Genom en enkätundersökning och intervjuer har studenterna på SLU undersökt och identifierat vilka
drivkrafter unga lantbrukare har samt vilka hinder och möjligheter de ser. Styrelsen har un6
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der två års tid lagt beställning på projekt och
varit väldigt nöjda med resultaten båda åren.
Med stor sannolikhet kommer man även in
framtiden att lägga fram förslag på projekt.
NBC
– Nordiska bondeorganisationernas centralråd
Under sommaren deltog vi i ett NBC-möte på
Island. Där fanns tillfälle att träffa våra unga motsvarande bondeorganisationer för att nätverka
och diskutera de utmaningar som vi många gånger delar. Bioekonomi, Handelsfrågor med fokus
på EU och USA samt familjejordbrukets utmaningar var frågor som berördes under dagarna.
Naturbrukets Yrkesnämnd - NYN
Under året har riksstyrelsen fått möjligheten att
närvara på NYNs möten. Under året har vi diskuterat allt från grönt kort till hur vi ska attrahera
fler yngre att välja de gröna näringarna. Vi har
lyssnat på branscher som varit i samma situation
som oss och som lyckats vända den negativa trenden. Det ska vi också göra. Nu ligger ett hårt arbete framför oss och det är väldigt kul att få vara
med och påverka.
CEJA
LRF Ungdomen har under året varit med i paraplyorganisationen CEJA, för unga bönder i
Europa, och där diskuterat och lyft gemensamma viktiga frågor på en internationell nivå. De
europeiska unga bönderna har haft möjlighet till
inspel gällande de frihandelsavtal som diskuterats
mellan USA och Europa. Det inflytande CEJA fått
är någonting helt nytt, och därför mycket positivt,
då vi fått våra unga röster hörda. Vi unga bönder
inom CEJA har en mycket samlad bild av att ett
frihandelsavtal inte är aktuellt.
Youngster Öland
LRF Ungdomen deltog i år på ett nytt evenemang
kallat Youngster Öland eller lilla Almedalen. De
flesta politiska ungdomsorganisationerna var på
plats. Vi genomförde vårt deltagande tillsammans
med LRF Ungdomen i Sydost genom en egen
monter. Det man kan konstatera är att vi behöver
arbeta mer för att lyfta våra frågor på deras agendor.

Premieelevutbildningen
I november deltog 21 taggade elever från olika
delar av vårt avlånga land för ett ta del av det
stipendiet som vi inom LRF Ungdomen årligen
delar ut till drivna ungdomar på våra gymnasieskolor. Åsa Odell från riksförbundsstyrelsen
höll en presentation av LRFs uppbyggnad och
vad organisationen jobbar med. Hilda Runsten
och Eleonora Jöngren berättade om hur det är
att vara anställd på LRF och vad de jobbar med.
Efter en halv dag på LRF huset bussades
de
sedan
ut
till
Sånga-Säby.
Almedalsveckan
I år var vi tre ledamöter från styrelsen som var
med under Almedalsveckan. Vi deltog på intressanta seminarier och träffade några av ungdomsförbunden. Vissa ungdomsförbund hade inte tid
under veckan, men vi hoppas att många av dem
vill träffa oss kommande år för samtal om svenskt
jord- och skogsbruk. I Almedalen fick vi även kontakt med en person från Naturskyddsföreningen
som är intresserad av ett möte med oss.

Elmia Lantbruk
LRF Ungdomen fanns representerade under alla
fyra dagar, då Elmia Lantbruk gick av stapeln i
Jönköping i oktober. LRFs monter var välbesökt
och vi fick chansen att både prata med befintliga
medlemmar och även rekrytera nya. Jätteroliga
och bra dagar, trots att deltagandet på mässans
var något lägre än vanligt. Vi i LRF Ungdomen
upplevde att det kan ha varit till fördel, eftersom
mer tidsutrymme fanns till diskussioner i vår
monter. På plats under de fyra mässdagarna fanns
Louise, Katharina, Sara, Matilda och Frida - två
och två varje dag.

De följande två dagarna hölls en ledarskapsutbildning med Mikael Nissen. Genom ledarskapsutbildningen med Mikael fick de lära känna
både sig själva och varandra samt hur man som
person och ledare hanterar olika situationer. På
söndagen medverkade Thomas Jöngren från LRF
Ungdomens riksstyrelse tillsammans med sin sambo Emma Eriksson för att inspirera och dela med
sig av den resa de genomgått fram till idag, både
vad de gäller företagande och familjeliv.

Kooperativ konferens - ”Inflytande och
engagemang i framtidens kooperation”
I januari ordnade LRF en konferens om inflytande och engagemang i framtidens kooperation. På
plats fanns drygt 100 deltagare från LRFs organisationsmedlemmar, LRF och LRF Ungdomen.
Alla intresserade av hur man i framtiden kan ta
tillvara och öka inflytandet och engagemanget.
Denna konferens är en spetsigare uppföljning på
de fyra regionala kooperativa konferenser, som
ungdomen arrangerade runt om i landet under
2013/2014.
7
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som gått ut till lokalavdelningarna. Andra frågor
som lyfts är t ex sommarkampanjen och planering av ”vägen mot visionen”. Under året har vi
haft tre fysiska möten och två telefonmöten.

Utskottet - Näringspolitik och villkor
Utskottet är främst en beredande instans för riksförbundsstyrelsen. Prioriterade frågor inom näringspolitik och villkor är bland annat jordbrukspolitik och landsbygdsutveckling, omställning till
en grön ekonomi samt äganderätt. Vid mötestillfällena har bland annat en nationell livsmedelsstrategi, konkurrenskraftsutredningen samt til�lämpningen av CAP diskuterats.
Utskottet - Företagande och marknad
Utskottet är en beredande instans för riksförbundsstyrelsen vars syfte är att behandla frågor
som rör just företagande och marknad inom den
gröna näringen. Under året har fokus främst varit på den nationella livsmedelsstrategin, konkurrenskraftsutredningen samt kapitalförsörjning
inom den gröna näringen. Utskottet Företagande och marknad har haft gemensamma möten
med utskottet näringspolitik och villkor, detta för att ge en mer nyanserad bild av frågorna
som ofta kommer upp på båda utskottens bord.

Utskottet - Organisation och medlem
I Utskottet lyfts, diskuteras och bereds frågor som
berör organisationen och dess medlemmar. Detta
år har ”LRF 2015”, liksom föregående, år haft stor
prioritet då de nya medlemsavgifterna kommer
träda i kraft under 2015. Utskottet har bl a varit
involverade i remissen gällande konkurrenskraft
8
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Trädgårdsdelegationen
Är ett av LRF nya bransch-ben som startades upp
under hösten 2014. Målet för LRF Trädgård är att
öka producenternas förutsättningar att skapa lönsamhet, konkurrenskraft och tillväxt. Aktiviteter
som prioriteras är bland annat sektionsverksamheten, trädgårdsspecifik näringspolitik samt övergripande omvärlds- och marknadsanalys, för att
nämna något.
Riksförbundsstämman 2014 på Sånga-Säby
Nils, Andreas och Thomas var närvarande från
LRF Ungdomens styrelse. LRF Ungdomen med
sina tre motioner från riksstämman; Sjuklöneansvar, Finansiering av eftergymnasiala utbildningar och viltskador av jaktbart vilt, fick ett gott
gehör i församlingen och motionerna fick ett
positivt utfall.
Riksstämman 2014
Den är årets höjdpunkt i LRF Ungdomen och
lockar ca 120 deltagare. Här avhandlades 12
motioner, två skrivelser och två remisser samt
en mycket trevlig stämmomiddag med en massa
”nätverkande”. Kristina Yngwe, Kristin Yderfors,
Martin Anderberg och Pernilla Nordberg avtackades. Nils Björid, Louise Rydberg, Katharina Weber och Frida Larsson vart nya tillskott till
styrelsen. Nils Björid valdes till ny ordförande för
LRF Ungdomen.

Regionala konferenser
Dessa hålls varje år i februari månad och är en
del i den demokratiska processen samt ett led i
kommunikationen mellan regioner och riks. Där
ges utrymme för diskussion kring motionerna till
stämman och valen. Det är också ett forum för regionera att diskutera valberedningsledamot från
just den regionen.
2015 års regionala konferenser gick av stapeln i
Norrbotten, Gotland, Skaraborg och Skåne. PerOlof, Matilda, Louise och Sara medverkade från
styrelsen. Ett samlat LRF Ungdomen var årets
tema. Regionala konferenserna är, i huvudsak,
förberedande inför riksstämman. Utöver detta
var den nya plattformen för LRF Ungdomen med
på agendan. Detta är trevliga tillställningar, där
regionerna får möjlighet att nätverka med varandra.
Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsperioden haft
Ordförandekonferensen
nio protokollförda styrelsemöten varav två teleEn annan av årets höjdpunkter brukar vara ord- fonmöten. Under året har vi i huvudsak fokuseförandekonferensen och 2014 års ordförande- rat på valet 2014 och ett större strategiarbete. En
konferens i december var inget undantag. Ett 40- plattform har tagits fram som grund för hur vi artal förtroendevalda runt om i landet samlades på betar och för att tydliggöra vårt uppdrag. Denna
Franzéngatan i dagarna två och diskuterade aktu- tillhandahålls även till regionerna. Ett förslag till
ella frågor såsom remissen "LRF Ungdomens roll vision har också arbetats fram för beslut på riksinom LRF” och "plattformen”.
stämman. Det viktigaste i detta arbete är att man
har arbetat i dialog med organisationen för att
Ett särskilt efterfrågat och uppskattat inslag un- lyssna in vart är vi idag och vart vi ska.
der konferensen var ett pass där regionalt erfarenhetsutbyte stod på agendan. Förtroendevalda Vi deltog i WWFs jury för priset Årets Östersjöfrån de olika regionerna gavs möjlighet att dela bonde. Detta gick i år till Fredrik Andersson på
med sig av bra och mindre bra erfarenheter.
Höckerstad gård utanför Gamleby i Västerviks
kommun
En av nyheterna som presenterades under konferensen var LRF Ungdomens riksstyrelses ambi- Medialt under årets har vi synts i ATL, Land Lanttion att starta ett s k "Ordföranderåd" som blir bruk, SVT debatt, Sveriges Radio mm.
ytterligare en mötesplats för att diskutera aktuella frågor. Detta som ett komplement till ordförandekonferensen, för att ytterligare stärka
regionernas och riks kopplingar till varandra.
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Presentation av

Valberedningens förslag
Jag heter Olle Eriksson är 27 år och kommer från byn Gårdtjärn utanför Sundsvall där min familj
och släkt driver en ekologisk mjölkgård. Jag bor sedan två år tillbaka i Umeå där jag förra våren tog
ut min kandidatexamen i statsvetenskap vid Umeå Universitet. Jag har
därefter fortsatt under hösten mot en magisterexamen.
Jag har sedan 2009 varit aktiv och förtroendevald för LRF i Västernorrland. Dels har jag suttit med i ungdomsstyrelsen i länet men även
organiserat och lett ungdomsutbildningen Unga Ledare; en spetsutbildning för unga med koppling till de gröna näringarna.
För närvarande genomför jag en praktiktjänst för LRF vid deras kontor i Bryssel där mitt uppdrag är att bevaka frågor som rör de gröna
näringarna i Europaparlamentet och dess institutioner. Praktiken är
sex månader lång och jag tänker därefter göra klart min magisterexamen.
I övrigt är jag 1,71 meter lång och väger 81 kilo. Har regelbundet
skägg och storlek 43/44 i skor.

Jag heter Christian Horn är 28 år och bor i Småland, drygt en mil öster om Växjö, i en ort som heter
Åryd. Där bor jag tillsammans med min sambo och två barn. Jag bedriver köttproduktion, en mindre
del växtodling och så har vi även några amkor på vår gård, Hemset gård. Vi köpte gården för två år
sedan då jag startade upp med mitt företag. Tidigare har jag studerat till gårdsmästare i Önnestad.
Innan det har jag jobbat med växt- och köttdjursproduktion och
även gjort en del arbete i skogen.
Det bästa med att vara egenföretagare/lantbrukare är att få ta egna
beslut och styra sig själv och att få jobba nära natur och djur.
Jag har även en del uppdrag inom LRF som ordförande i lokalavdelningen, vice ordförande i kommungruppen och jag sitter som
ungdomsrepresentant i regionstyrelsen. På fritiden blir det en del
jakt och tid med familjen.
Jag ser fram emot mitt nya uppdrag, för att få möjlighet att kunna
påverka den gröna näringen i rätt riktning. Att även få chansen att
kunna locka fler unga till att driva och jobba inom näringen ser jag
som mycket glädjande. Viktiga frågor för mig är företagande, förståelse för näringen och vilt frågor.
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Förslag till Arbetsordning för LRF Ungdomen 2015
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 stämman allt eftersom LRF Ungdomens förutsättningar förändras.Arbetsordningen
ska vara ett stöd snarare än ett absolut regelverk och uppdateras kontinuerligt, allt eftersom
LRF Ungdomens förutsättningar förändras. Arbetsordningen upprättas av LRF Ungdomens
riksstyrelse och antas av stämman.
2. Syfte
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. Valbar person till
Ungdomens styrelser ska ej ha fyllt 36 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 styrelse i regionen eller enligt den praxis som gäller.
Ungdomsledamoten ska bl.a.



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 maillistor osv.
5. LRF Ungdomens regionstyrelse
LRF Ungdomens regionstyrelse bör utgöras av fem-nio ledamöter valda på LRF Ungdomens
regionala årsmöte. Frågan om suppleanter ska finnas, men avgörs av LRF Ungdomens
regionala årsmöte.
LRF Ungdomens regionstyrelse ska t ex:








Stötta unga företagare
Skapa opinion
Skapa attraktionskraft på landsbygden
Aktivt stötta unga förtroendevalda i regionen
Genomföra årsmöte, upprätta verksamhetsplan och förslag till budget
Medverka i kontakter med den gröna näringens skolor samt i övrigt sprida information
om LRF Ungdomens verksamhet
Skapa mötesforum för LRF Ungdomens medlemmar
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Identifiera frågor som är viktiga för medlemmar
Regelbundet hålla kontakten med riksstyrelsen samt sända verksamhetsberättelsen
till riks vid slutet på året
Regionstyrelsen ska vid alla möten och arrangemang följa LRFs gemensamma
alkoholpolicy

LRF Ungdomens årsmöte i regionerna
LRF Ungdomen anordnar årligen, senast den 1 december, ett regionalt årsmöte. På LRF
Ungdomens årsmöte har alla LRF Ungdomens medlemmar i regionen rösträtt. Kallelse till
årsmötet sker tre veckor innan årsmötet på så sätt som regionens styrelse finner lämpligt
t.ex. via annons i LRFs medlemstidning eller via personlig kallelse. Motioner och
framställningar till årsmötet ska vara regionens styrelse tillhanda senast den tid som
regionstyrelsen anser lämplig före årsmötet, senast samma dag som årsmötet äger rum.
LRF Ungdomen i varje region äger rätt att skicka ett ombud en fullmäktig till LRF Ungdomens
riksstämma samt ytterligare ett ombud en fullmäktig per påbörjat 750-tal medlemmar i sin
region. Antalet medlemmar avser medlemmar i LRF Ungdomen 0 till och med 35 år.
Mättidpunkten för medlemsantalet är den 1/1 året före riksstämman.
Vid LRF Ungdomens årsmöte ska bl.a. följande punkter avhandlas:
1. Val av mötespresidium
2. Verksamhetsberättelse
3. Val av LRF Ungdomens regionstyrelse
4. Val av ordförande i LRF Ungdomens regionstyrelse
5. Val av fullmäktige att jämte ordföranden medverka vid LRF Ungdomens riksstämma
6. Val av suppleanter till LRF Ungdomens riksstämma
7. Val av fullmäktige jämte suppleanter till LRFs regionsstämma
8. Behandling av motioner, framställningar och förslag
9. Val av valberedning jämte sammankallande. Nominering av representant till
regionens valberedning
10. Verksamhetsinriktning.
LRF Ungdomens årsmöte har rätt att skicka motioner till LRF Ungdomens riksstämma och till
LRFs regionstämma.
Valberedning
LRF Ungdomen på regionnivå bör ha en valberedning bestående av minst tre ledamöter.
Valberedningen väljs på årsmötet och regionens styrelse ska hålla kontinuerlig kontakt med
valberedningen under året. Valbar person till LRF Ungdomens valberedning ska ej ha fyllt 36
år. Valberedningen väljs på ett år i tagetValberedningen väljs på minst ett år i taget.
Ekonomi, resurser och ansvar
LRFs regioner har det övergripande ansvaret för att LRF Ungdomens 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
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LRF Ungdomen är en resurs i regionens arbete. Det är därför angeläget att ta tillvara på
LRF Ungdomens verksamhet på bästa sätt. Goda kontakter och kontinuerlig diskussion med
LRFs regionstyrelse är av stor vikt.
6. LRF:s Regionstämma
LRF Ungdomens regionstyrelse bör aktivt arbeta för att öka andelen LRF Ungdomar på
regionens stämma. LRF Ungdomen bör vara representerad i LRF:s regionstyrelse med
ordinarie ledamot.
7. LRF:s Riksförbundsstämma
Det är av stor betydelse med ett starkt ungdomsinslag på LRF:s riksförbundsstämma. För att
ge LRF:s riksförbundsstämma en ökad andel yngre fullmäktige rekommenderas regionerna
att reservera minst ett fullmäktige åt LRF Ungdomen, alternativt skicka med en LRF Ungdom
som observatör. Riksstyrelsen har rätt att skicka tre personer med yttrande och förslagsrätt
till stämman, dessa bör ha rösträtt.
8. Riksplan
LRF Ungdomens riksstyrelse består av sju-nio ledamöter vilka väljs på LRF Ungdomens
riksstämma. Ambitionen är minst en ledamot i riksförbundsstyrelsen från LRF Ungdomen.
LRF Ungdomens Riksstyrelse har ansvar för e-postlistorna; 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 ska vid riksgemensamma möten ska vid möten och arrangemang följa LRFs
gemensamma alkoholpolicy.
Riksstyrelsen följer den arvodespolicy som fastställts under LRFs riksförbundsstämma.
Riksstyrelsen ska:



Ordna aktiviteter som:
stöttar unga företagare
skapar opinion
ger attraktionskraft på landsbygden
Vara ett stöd för regionernas styrelser
Skapa goda kontakter med kooperationen inom de gröna näringarna.
Medverka till att utveckla arbetsformer inom organisationen som leder till ett ökat
engagemang och delaktighet för från LRF Ungdomens medlemmar
Delta i internationella sammanhang relevanta för våra medlemmar
Medverka till att LRF Ungdomar ges tillfälle till utbildning
Representeras och aktivt ingå i Riksförbundsstyrelsens utskottsarbete och övriga
lämpliga arbetsgrupper.
Identifiera, processa och driva frågor som är viktiga för medlemmar



Bevaka och synas i sociala medier



Upprätthålla kontakt med fadderlänregioner samt främja kontakten mellan regioner.












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
ordföranden och fullmäktige i regionerna samt riksstyrelsen. LRF Ungdomens regionala
tjänsteman i samarbete med regionordförande är ansvariga för inrapportering av fullmäktige
13
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till LRF Ungdomens riksstämma senast 1 januari. Fullmäktige till LRF Ungdomens
riksstämma bör ha deltagit i de regionala konferenserna som anordnas innan stämman.
Motioner till riksstämman ska vara LRF Ungdomens riksstyrelses handläggare tillhanda
senast 15 december året innan stämman. Motioner och dess yttranden till riksstämman ska
vara de regionala konferenserna tillhanda senast en vecka innan de regionala
konferensernas genomförande. Motioner inkomna efter 15 december betraktas som
skrivelser. Inlämnad motion bör skrivas enligt LRF Ungdomens motionsmall.
Uppföljning av förra årets motioner och hur långt man kommit i arbetet ska redovisas
löpande under året, t ex i stämmohäftet och på de regionala konferenserna.
Vid LRF Ungdomens riksstämma ska bl.a. följande behandlas:
1. Val av mötespresidium stämmopresidium
2. Verksamhetsberättelse
3. Val av LRF Ungdomens riksstyrelse
4. Val av LRF Ungdomens ordförande
5. Val av LRF Ungdomens vice ordförande
6. Val av LRF Ungdomens valberedning samt sammankallande i valberedningen
8. Motionsbehandling
9. Verksamhetsinriktning och budget
10. 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
Ungdomens valberedning ska ej ha fyllt 36 år. Valberedningen väljs på ett år i taget.
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.
Ekonomi, resurser och ansvar
Riksstyrelsen behöver få tillgång till minst en heltids tjänsteman till tjänstemannastöd i den
omfattning som behövs men arbetsinsatsen kan variera över säsong. Budget för
14
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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 och regionnivå får relevanta resurser och stöd.
9. Regional samverkan
För att i större utsträckning sprida erfarenheter och kontakter mellan LRF Ungdomarna 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.
Konferensen nominerar en representant till LRF Ungdomens valberedning på riksplanet.
Nord Väst Öst Syd enligt ordning nedan;
Nord: Dalarna, Norrbotten, Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten, Jämtland.
Väst: Skaraborg, Sjuhärad, Väst, Värmland
Öst: Uppsala, Sörmland, Örebro, Stockholm, Gotland, Östergötland, Västmanland
Syd: Skåne, Sydost, Jönköping, Halland.
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Förslag till vision
För att tydliggöra vår riktning i LRF Ungdomen har styrelsen lagt ett förslag till vision för LRF
Ungdomen till stämman. Tillsammans med remissen, som kan utgöra en beskrivning av hur vi når
vår vision, ser vi en tydlig riktning som vi tillsammans i LRF Ungdomen kan jobba mot.

LRF Ungdomen är de som skapar förutsättningar för unga
att växa i de gröna näringarna.
Vi är i framkant och lösningsorienterade
för att möta dagens och morgondagens utmaningar.
Remiss

LRF Ungdomens roll i LRF
Tack för era inskickade svar på remissen ”LRF Ungdomens roll i LRF” och era diskussionssvar från
ordförandekonferensen i december. Era svar har varit väldigt värdefulla och användbara för att vi
tillsammans ska kunna skapa ett fortsatt starkt och attraktivt LRF Ungdomen. Det är ert medlemsinflytande och möjligheten att påverka LRFs verksamhet, som är en av förutsättningarna för en
medlemsdriven organisation som LRF.
Nedanstående är en sammanställning på de svar som kommit in utifrån frågeställningen i remissen.
Remissvaren presenterade och togs upp av LRF Ungdomens riksstyrelse på de regionala konferenserna 13-14 februari. Ett slutligt dokument presenteras på riksstämman 2015, för beslut
om framtida riktning för LRF Ungdomen.

Samlat svar på Remiss - LRF Ungdomens roll i LRF
Riks
I framtiden ska LRF Ungdomen vara starka när det gäller lobbyarbete och driva ungas frågor på
landsbygden. Vi ska vara proffsiga i vårt lobbyarbete, så att vi blir lyssnade på och tagna på allvar.
LRF Ungdomen ska driva frågorna där vi faktiskt kan påverka idag, ungdomen ska våga ta debatter
och ställa obekväma frågor. LRF Ungdomen ska vara den självklara spelaren när det gäller de gröna
näringarna. LRF Ungdomen ska synas och höras, alla ska veta vilka vi är och vad vi jobbar för.
Regionalt
LRF Ungdomen ska ha en stark roll, man ska ha ett bra samarbete/kommunikation mellan LRF
Ungdomen regionalt och regionstyrelsen. LRF Ungdomen ska lobba, påverka och samverka med
andra ungdomsorganisationer i frågor som de gröna näringarna. LRF Ungdomen ska vara kontaktverkande, utbildande (förtroendevalda) och påverkande. LRF Ungdomen ska locka yngre till våra
näringar, bland annat genom att synas på gymnasieskolor.
16
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Sakpolitiskt program
Äganderätt
Äganderätten är grunden 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
Sverige har en av världens mest ambitiösa och strängaste djurskyddslagstiftning, 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 det svenska djurskyddet 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 svenska mervärdena som svenska bönder levererar, vilket tydligt märks
i en minskad lönsamhet och en bransch på tillbakagång.
Det är dags för det svenska samhället att ta ansvar över 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 byråkratiskt haveri med svårtolkade regler, krångligt pappersarbete och långsam handläggning. Djurvälfärdsersättningen 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.
Beteslagstiftning
LRF Ungdomen anser att beteslagstiftningen bör moderniseras men inte avskaffas.
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 detta viset se helheten och andra lösningar än att använda åkermarken. Det är även viktigt att det ska kosta att ta åkermark i anspråk. Det är också viktigt
att man väljer att prioritera vart marken ska bevaras och vilken, där bör man ta hänsyn till vad som
är viktigt för regionen(området). Som exempel att man bevarar den viktigare åkermarken i just det
specifika området och inte bara går efter klass.
Regelkrångel
LRF Ungdomen ser frågan om regelförenklingar och regelförtydligande som en oerhört viktig
fråga. Förenklingar och förtydligandet ska märkas på gården hos företagaren.
Arbetskraft i de gröna näringarna
För att de gröna näringarna ska locka ungdomar måste de vara en attraktiv arbetsplats. Därför är
vidareutbildning och kompetensutveckling av både företagare, arbetsgivare och personal grund17
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läggande faktorer för branschens attraktionskraft och framgång. Fler arbetsgivare inom de gröna
näringarna måste inse vikten av att vårda och utbilda sina anställda, och det är därför viktigt att
underlätta för företagare inom de gröna näringarna att kompetensutveckla sina anställda.
EU:s jordbrukspolitik
LRF Ungdomen anser att det i EU:s gemensamma jordbrukspolitik är mycket viktigt att gynna det
aktiva brukandet. Vi menar att ersättningarna ska stimulera det aktiva livsmedels- och 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.
Utbildning av unga förtroendevalda
LRF Ungdomen anser att frågan om utbildning av unga inom lantbrukets föreningsliv är en överlevnadsfråga. Premieelevkursen är ett viktigt verktyg som bör finnas kvar.
LRF och LRF Ungdomen som medlemsrörelse
LRF Ungdomen anser att ordet ”folkrörelse” känns som ett förlegat ord och kommer istället använda ordet ”medlemsrörelse” då LRF Ungdomen anser att medlemmen är den viktigaste beståndsdelen i LRF. Med medlemmen i centrum är det oerhört viktigt att hitta sätt att lyssna av och fånga upp
medlemmarnas synpunkter och engagemang. LRF Ungdomen menar därför att det är viktigt att
LRF och LRF Ungdomen skapar nya mötesplatser för medlemmarna att vara med och påverka, t ex
i sociala media.
Vi anser också att det är viktigt att hitta nya sätt för unga att engagera sig, då vi tyvärr idag ser hur
det blir allt svårare att kombinera företagande, familjeliv och förtroendeuppdrag. Grupperingar
som avgränsas av ämne snarare än geografi är en sådan lösning som skulle ge medlemmar möjlighet
att engagera sig i frågor som de brinner för, utan att behöva lägga ner den tid som ett förtroendeuppdrag i t ex en lokalavdelning ofta kräver.
I en medlemsrörelse är det också viktigt att poängtera att alla medlemmar bär ett ansvar för att
organisationen rör sig framåt mot gemensamma mål. Inom LRF och LRF Ungdomen finns därför
inget ”vi” och ”dom” – det finns bara ett ”vi” som tillsammans måste arbeta mot att förverkliga LRFs
vision. Därför är respekt för den demokratiska processen viktig; varje medlem äger rätten att föra
fram och driva sin åsikt, men äger också skyldigheten att respektera att andra tycker annorlunda.
LRF Ungdomens värdegrund
För LRF Ungdomen är det viktigt att respektera alla människor och se till alla människors lika värde
oavsett t ex kön, etnicitet eller sexuell läggning. Som förtroendevald i LRF Ungdomen har man ett
viktigt uppdrag i att i sitt ledarskap försvara och förmedla den värdegrund som LRF Ungdomen står
för.
Konsumentkunskap i skolan
Kunskapsförmedling om maten, dess ursprung och produktion samt vilken påverkan konsumentens
val i matdisken egentligen har måste få en större plats i grundskolan.
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.
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Rovdjur
LRF Ungdomen anser att rovdjur är en del av vår svenska fauna och ska finnas i hela landet, men
inom rimliga gränser och utan att påverka möjligheterna att leva och bedriva företag på landsbygden. Dock bör förvaltningen ligga regionalt för att ligga så nära de berörda som 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 familjeliv. För LRF Ungdomen är det därför av stor betydelse att anställda och egna företagare har likvärdiga skyddsnät. LRF Ungdomen vill bland annat se att alla företagsformer jämställs vid SIG, att möjligheten till periodisering av SIG införs samt att det blir möjligt att dela föräldraförsäkringen med fler.
Tillväxt på landsbygden
Med ökad tillväxt på landsbygden ges möjligheter för fler företag att etablera sig vilket i sig skapar
fler arbetstillfällen och bättre service för de som redan idag bor på landsbygden. 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 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.
LRF Ungdomen anser att det är av stor vikt att utbildningarna som ges riktade mot de gröna näringarna ses över och i högre grad än i dag anpassas efter näringarnas efterfrågan. För att trygga kompetensförsörjningen inom de gröna näringarna, så är det viktigt att utbildningar som ges riktade till de
gröna näringar känns relevanta för såväl studenterna som för deras framtida arbetsgivare/kunder.
LRF Ungdomen anser att en större vikt, än vad som är gällande i dag, läggs på arbetsplatslagd
utbildning (praktik) eller motsvarande ökningar i krav på arbetslivserfarenhet vid antagningen.
De gröna näringarna behöver relevanta utbildningar, såväl gymnasiala som eftergymnasiala, och en
långsiktigt tryggad kompetensförsörjning
Konkurrensvillkor
Sverige har en av världens mest ambitiösa och strängaste djurskyddslagstiftning och miljölagstiftning, vilket vi i LRF Ungdomen värnar och är stolta över. Konsumenter ska kunna vara trygg i att
produkter från svensk livsmedelsproduktion 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.
19

LRF Ungdomen 2015

Motioner och yttranden
Motion nr 1 – LRF Ungdomen Sydost
Kommunikation LRF Ungdomen riks – region
För att LRF Ungdomen ska bli en starkare och än mer engagerad del av LRF tror vi att det finns förbättringspotential när det gäller kommunikationen mellan riks- och regional organisation. De
regionala styrelserna ska inte vara isolerade satelliter utan en del av helheten. Alla delar i kedjan
bör länkas ihop, både när det gäller riks – region och regioner emellan.
Idag finns ett faddersystem där varje ledamot i riksstyrelsen har ett särskilt ansvar för x regioner. Det
är bra, men fungerar inte fullt ut. Det är viktigt att riksstyrelsen får en känsla för vad som händer i
regionerna och att regionen får stöd från riksstyrelsen.
Mot denna bakgrund yrkar LRF Ungdomen Sydost
att

det tas fram en struktur för hur faddersystemet ska fungera samt att resp. fadder
kontinuerligt rapporterar på LRF Ungdomen riks styrelsemöten

att

protokoll från riksstyrelsens styrelsemöten kommuniceras till regionerna

att

telefonmöten med regionordförande genomförs varannan månad

att

två gånger per år göra en redovisning av vad som hänt med motioner och skrivelser

Antagen på LRF Ungdomen Sydost årsmöte den 22 november 2014
Malin Gustavsson, ordförande
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Yttrande nr 1 – Motion nr 1 från Sydost
Kommunikation LRF Ungdomen riks – region
Inkomna motioner
Motionären tar i sin motion upp vikten av en fungerande kommunikation mellan regionerna och
riks och trycker på att alla delar är viktiga tillsammans. Motionären föreslår ett antal åtgärder för att
stärka och utveckla kommunikationen mellan regionerna och riks.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens åsikt att det är av stor vikt att det finns en god kommunikation mellan
regionerna och riks. För en fungerande kommunikation krävs det goda kommunika-tionskanaler
samt att alla parter är engagerade och delaktiga.
Styrelsen har i nuläget ett antal olika kanaler för att säkerställa en god kommunikation med regionerna, exempelvis Facebookgrupper, styrelsebrev, fadderverksamhet, telefonmöten, ordförandekonferens, mail och direkt telefonkontakt. Styrelsen anser att kommunikationen ut till regionerna i
allmänhet är god men upplever att det överlag är ett lågt engagemang från regionerna att kommunicera med riks. Styrelsen delar motionärens uppfattning att det finns rum för förbättringar, och då
från alla parter. Ett ständigt pågående arbete görs i styrelsen för att förbättra och utveckla kommunikationen till och från regioner och riks. Ett särskilt arbete (Fadderbesök 2.0) har pågått under året
för att förbättra och utveckla fadderkontakterna. På sikt är förhoppningen att det mynnar ut i fler
givande möten med större engagemang mellan riks och regionerna. Styrelsen anser att den nuvarande rapporteringen från regionerna via faddrarna till styrelsen sker kontinuerligt och fungerar
bra.
Styrelsen skickar för närvarande ut ett styrelsebrev med en sammanfattning av vad som diskuterades
under senaste styrelsemötet och andra aktuella ämnen. Styrelsen ser inga stora hinder i att delge
regionerna protokollen, med den reservationen att inte delge information av karaktären ännu ej
officiellt tillkännagivna samarbeten och information.
Styrelsen håller för närvarande telefonmöten med regionerna, på förekommen anledning, vid stora
aktuella frågor och händelser och ser ingen anledning att hålla regelbundna telefonmöten.
I LRF Ungdomens arbetsordning, antagen på riksstämman 2014, står det att rapporteringen och
uppföljning av förra stämmans motioner ska ske löpande under året exempelvis på de regionala
konferenserna och stämman. Styrelsen medger att det varit brister i rutinerna och verkar för en
förbättring i rapporteringen framöver gentemot regionerna.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionens första och tredje att-sats anses besvarade med vad riksstyrelsen anfört

att

bifalla motionens andra att-sats med ovan angivna reservationer

att

bifalla motionens fjärde att-sats
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Motion nr 2 – LRF Ungdomen Södermanland
LRF 2015
Vi efterlyser en konsekvensanalys över hur LRF Ungdomen berörs/drabbas av besparingskraven i
LRF 2015. De ska sparas 100 miljoner, på olika sätt ska vi nå det målet, men till vilket pris? Vi befarar
att både på regionalnivå och riksnivå kommer besparingarna drabba ungdomens arbete i form av
minskade anslag och färre arbetstimmar för ansvariga tjänstemän, vilket skulle påverka LRF Ungdomens arbete negativt.
I och med besparingarna som görs bör även en arbetsordning tas fram för regionala tjänstemännen
som ansvarar över LRF Ungdomen, så att de är klart och tydligt vad vi förtroendevalda kan förvänta
oss för uppbackning av dem.
Vi yrkar att LRF Ungdomen…
att

en arbetsordning tas fram för ansvariga tjänstemän på regional nivå. Samt att den ska vara
känd av både förtroendevalda inom ungdomen och av tjänstemännen

att

riksstyrelsen arbetar fram en konsekvensanalys över hur ungdomen påverkas av LRF 2015,
och presenterar den snarast

Eskilstuna 2014-11-13
Motionen antagen vid årsmöte den 13/11 2014
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Yttrande nr 2 – Motion nr 2 från Södermanland
LRF 2015
Inkomna motioner
Motionären belyser i sin motion oro för vilka konsekvenser det blir av de stundande och delvis
redan minskade anslagen på så väl regional och nationell nivå. Motionären pekar särskilt på ovissheten kring vilket regionalt stöd som kan fås av tjänstemännen och efterfrågar en arbetsordning för
tjänstemannastödet samt en konsekvensanalys utifrån minskade anslag.
Styrelsens redovisning
Styrelsen förstår motionärens oro inför det man ser som ovisst. Minskade anslag och besparingar
tenderar sällan att upplevas som positivt av de som drabbas. Anledningen till de på sina håll tämligen omfattande besparingarna är att säkra den långsiktiga finansieringen av LRF. Styrelsen har
under processen fram till det som nu kallas ”LRF 2015” varit delaktiga och försökt att lyfta LRF
Ungdomens perspektiv och visa på vikten av LRF Ungdomen för LRF.
Rörande det regionala anslagen och tjänstemannastöden så är det inte en fråga som LRF Ungdomen äger, d v s LRF Ungdomen har ingen egen bestämmanderätt över detta. Frågan ägs däremot
av ”stora” LRF regionalt. De regionala anslag och stöd som ges till LRF Ungdomen beslutas av
regionstyrelsen i samråd med regionchefen. En god kontakt mellan LRF Ungdomen och LRF
regionalt samt med regionkontoret underlättar mycket för att kunna påverka det egna anslaget och
stöttningen. En saklig och lösningsorienterad diskussion med regionala LRF är en förutsättning för
att kunna påverka anslagen och stöttningen i rätt riktning. LRF Ungdomen regionalt har även möjligheten att försöka påverka LRF regionalt genom att skicka motioner och skrivelser till regionstämman.
Någon nationell konsekvensanalys finns inte, vad styrelsen vet. Däremot är det troligt att det finns
en på regional nivå. Styrelsen ser stora svårigheter att dra några generella slutsatser från en nationell konsekvensanalys då det nu veterligen finns stora skillnader mellan olika regioner. Vissa
regioner kommer knappt märka att det blir någon större skillnad medan andra upplever en kraftig
minskning i anslag och tjänstemannastöd. Styrelsen ser gärna att LRF Ungdomens regioner hör av
sig och berättar om hur ”LRF 2015” påverkar och om och hur styrelsen kan vara till stöttning.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen anses besvarad med vad riksstyrelsen anfört
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Motion nr 3 – LRF Ungdomen Jönköping
Personlig ersättare till fullmäktige till riksförbundsstämman
Vi anser att det är viktigt att visa att det finns en framtidstro i branschen genom att lyfta fram och
värdesätta engagerade ungdomar. Det är viktigt att lära upp en ny generation förtroendevalda som
är insatta i hur organisationen fungerar och att få åka på stämman är en viktig del i att lära sig den
kunskapen.
LRF Ungdom har under flera år argumenterat för att en av de fullmäktige som länsförbundsstämman väljer att skicka till riksförbundsstämman skall vara LRF Ungdom (oftast ordföranden för LRF
Ungdom), det brukar vi glädjande nog få. Däremot vill vi säkra vår representation genom att till den
ordinarievalda fullmäktige välja en personlig ersättare, också från LRF Ungdom. Detta har hittills
inte godkänts med argument att det inte skulle vara förenligt med stadgarna. Vi har inte kunnat
hitta några hinder i stadgarna för LRFs riksförbund för detta. Där står inte att ersättaren har någon
särskild turordning, bara att de skall vara inrapporterade i tid.
Vi yrkar
att

av de ersättare som väljs till riksförbundsstämman är minst en ungdom, samt att denna är
personlig ersättare för den LRF Ungdom som väljs att representera länet på riksförbunds		
stämman

att

om detta inte är förenligt med praxis bör första ersättaren till fullmäktige som väljs till
riksförbundsstämman alltid vara från LRF Ungdom

LRF Ungdom Jönköping
Yttrande nr 3 – Motion nr 3 från Jönköping
Personlig ersättare till fullmäktige till riksförbundsstämman
Inkomna motioner
Från LRF Ungdomen i Jönköping har det inkommit en motion som tar upp frågan gällande val av
fullmäktige och ersättare till riksförbundsstämman. Motionären yrkar att minst en fullmäktige från
varje region ska vara från LRF Ungdomen och att denna ska ha en personlig ersättare, också denna
från LRF Ungdomen.
Styrelsens redovisning
Styrelsen anser att det är viktigt att ungdomen är representerade på riksförbundsstämman och att
det är viktigt att vi tillsammans lyfter detta på respektive regionstämmor. Idag är det stora skillnader
hur detta ser ut mellan olika regioner runt om i landet.
Varje region styrs av egna stadgar, beslutade av den egna regionstämman. D v s att det är varje regionstämma som äger frågan om en stadgeändring för hur regionen ska hantera sina representanter.
LRF Ungdomens riksstyrelse har ingen möjlighet att påverka denna fråga. Däremot kan LRF
Ungdomen regionalt motionera till sin respektive regionstämma.
LRF Ungdomen regionalt har också rätt att föreslå kandidater till fullmäktige på respektive
regionstämma, ett annat tips är att ta kontakt med den regionala valberedning och tipsa dessa om
lämpliga ungdomar till fullmäktige.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att
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Motion nr 4 – LRF Ungdomen Gotland
När lammen tystnar
Den stora stammen av frilevande Kungs och Havsörn börjar att menligt påverka den svenska lammproduktionen. Örnar kan ta lamm ända upp till slaktmogen storlek.
Vid ett angrepp av lo, järv, björn eller varg så har djurägaren, vårdaren eller person som handlar på
dess uppdrag möjlighet att skjuta det angripande djuret om de inte går att skrämma bort det. Dessa
regler gäller inte då örn angriper tamdjur.
Vi anser att örn borde inkluderas i paragraf 28.
Vi yrkar!
att

LRF Ungdom verkar för att djurägare skall få rätt att skydda sina tamdjur mot angrepp av örn
i enlighet med paragraf 28

att

en motion, med denna motion som bakgrund sänds till LRFs riksförbundsstämma

Yttrande nr 4 – Motion nr 4 från Gotland
När lammen tystnar
Inkomna motioner
Motionären tar i sin motion upp problemet med rovdjursangrepp mot tamdjur och yrkar att LRF
Ungdomen bör arbeta för att skyddsjakt på örn borde inkluderas i 28 § jaktförordningen.
Styrelsens redovisning
Som motionären belyser är rovdjursangrepp ett problem för svenska lantbrukare, då angreppen
medför inkomstbortfall. För att Naturvårdsverket ska besluta om skyddsjakt gäller förutsättningarna att det inte finns någon annan lämplig lösning på problemet. Ett antal djurarter är
fredade, dit hör bland annan kungsörn och havsörn. Liksom motionären skriver är skyddsjakt på
kungsörn och havsörn inte inkluderat i 28 § jaktförordningen. Hitintills har Naturvårdsverket inte
beviljat skyddsjakt på kungsörn eller havsörn i något fall.
Styrelsen anser liksom motionären att djurägaren är berättigad att skydda sina tamdjur mot
rovdjursangrepp.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla och skicka en motion till LRFs riksförbundsstämma
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Motion nr 5 – LRF Ungdomen Västerbotten
Övergödningen av Östersjön
Den allmänna opinionen ser idag svenskt lantbruk som en stor miljöbov och kraftig utsläppare av
övergödande näringsämnen till Östersjön. Detta får effekten att svenska bönder utmålas som miljöbovar och får därigenom också ta oproportionerligt stort ansvar för miljöåtgärderna. För den bilden
av oss är ju också felaktig då vi i själva verket driver ett av världens mest miljöanpassade och utsläppskontrollerade jordbruk.
En rapport från SLU visar att Sveriges överskott av kväve och fosfor är lägst respektive näst lägst/
capita av alla Östersjöländer, och det trots att vi har en betydligt mycket längre kustlinje och större
mängd tillrinnande vatten än de andra. Beräkningar visar dessutom att människan står för mindre
än 50 procent av Sveriges näringsläckage och av denna del står i sin tur jordbruket för mindre än
hälften. Att påverka andra länder till att minska sina läckage är därför en viktigare fråga än att pålägga Sveriges bönder skulden. För det kan inte vara rätt att vi ensamma ska bära ansvaret för detta!
I en tid då vårt aktiva jordbruk kämpar för sin överlevnad så är det extra viktigt att allmänhet och
politiker inte har den felaktiga bilden av oss som miljöbovar, utan som starka bönder som både
värnar om vår närmiljö och producerar livsmedel på bästa möjliga sätt oavsett produktionsform.
LRF måste rikstäckande, på ett brett plan, genom exempel tidningar, kampanjer och lobbyverksamhet stärka vår image. Detta på ett sådant sätt att frågan kommer i ljuset och vi lyfter våra svenska
mervärden samtidigt som vi tillbakavisar den felaktiga bilden som redan finns.
Vi föreslår därför stämman besluta
att

LRF Ungdomen riks och LRF riks ska driva denna fråga hårdare gentemot den svenska
allmänheten, media, regeringen och EU, då vi inte ensamma ska ta ansvaret för näringsläckaget till Östersjön

att

Motionen vidare till LRF Ungdomens riksstämma

Motionen antagen vid årsmöte med LRF Ungdomen Västerbotten den 21/11 2014
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Yttrande nr 5 – Motion nr 5 från Västerbotten
Övergödningen av Östersjön
Inkomna motioner
I sin motion till stämman tar motionären upp problembilden kring övergödningen av Östersjön och
anser att de svenska bönderna har fått ta ett oproportionerligt stort ansvar kring miljöåtgärderna.
Att måla upp dagens effektiva lantbruk som miljöbovar är ett problem då fler måste ta ansvar i detta
arbete. Motionären vill därför se ett rikstäckande lobbyarbete för att stärka det svenska lantbrukets
image och ansvarstagande i miljöarbetet kring Östersjön.
Styrelsens redovisning
Motionären lyfter en välkänd frågeställning om att göra sig tillräckligt hörd både internt och externt
i debatten om lantbrukets roll i miljö- och klimatfrågor.
LRF arbetar ständigt för att skapa en mer nyanserad debatt kring miljö- och klimatfrågorna, exempelvis med hjälp av Greppa Näringen som startade för 15 år sedan. Sedan Greppa Näringen startade
har det blivit en mer nyanserad rapportering även från journalisternas håll.
LRF har en mängd kompetenta tjänstemän och förtroendevalda inom detta ämne som ständigt tar
fram ny information. Flaskhalsen är dock att få ut den informationen till beslutfattare och den breda allmänheten.
Styrelsen delar tillfullo motionärens problembild och ser frågan som mycket viktig och ämnar jobba
vidare med den framöver.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och ge riksstyrelsen i uppdrag att arbeta vidare med att nyansera debatten
om miljö- och klimatfrågorna för det svenska lantbruket

att

skicka en motion vidare till LRFs riksförbundsstämma

27

LRF Ungdomen 2015

Motion nr 6 – LRF Ungdomen Västernorrland
Allmän nedskräpning är ett stort problem!
Att skräp hamnar på åkrarna där foder skördas har alltid beskrivit som ett problem och av allt skräp
som kan hamna på åkrarna har aluminiumburkar varit ett hett diskussionsämne. Ett steg på vägen
till förbättring var den höjda panten, men pant får man bara för svenska burkar. Även om antalet
burkar på åkrarna har minskat så räcker det med att en burk är på fel plats, som inte är magnetisk
och därför inte upptäcks av metalldetektorerna i skördemaskinerna, för att ett djur ska drabbas av
vasst vilket innebär ett stort lidande med risk för dödlig utgång. Och tyvärr är aluminiumburkarna
bara ett av alla möjliga material som kan orsaka vasst.
Detta är ett problem som kräver omfattande insatser för att lösas, men att minska djurens onödiga
lidande är värt hårt arbete.
Att nedskräpning är dåligt för miljön, det vet gemene man och ändå hindras inte alla från att slänga
ut saker från t ex bilen. Att nedskräpning kostar andra personer pengar (t ex i form av städning) det
har de flesta koll på också, men då det inte drabbar en själv så är det ett argument som biter på få.
Att nedskräpning orsakar ett stort lidande med risk för dödlig utgång för både vilda och tama djur
tror vi är den punkt vi måste trycka på för att kunna minska på nedskräpningen.
Då onödigt lidande för djur, speciellt tamboskap är något många blir berörda av är det ett av våra
viktigaste argument för att allmänheten ska tänka sig för vid nedskräpning. Men det är ett argument
som sällan hörs/syns i kampanjer om nedskräpning.
Vi yrkar
att

LRF ska verka för att information om det onödiga lidande allmän nedskräpning orsakar för
framförallt tamboskap i form av vasst skall finnas med i kampanjer mot nedskräpning

att

LRF ska jobba med att information om det onödiga lidande allmän nedskräpning längs
bilvägarna orsakar för framförallt tamboskap skall finnas med i körkortsutbildningen

att

motionen sänds vidare till LRFs förbundsstämma
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Yttrande nr 6 – Motion nr 6 från Västernorrland
Allmän nedskräpning är ett stort problem!
Inkomna motioner
Motionären tar i sin motion upp det problem som finns gällande nedskräpning av åkermark. Nedskräpningen kan orsaka onödigt lidande för djuren, men är också ett miljöproblem. Därför yrkar
motionären att informationskampanjer kring nedskräpningen ska påbörjas samt informationsspridning ske via körkortsutbildningen i Sverige.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens bild av att nedskräpning av åkermark kan leda till konsekvenser för
idisslare, t ex genom att dessa kan få vassa föremål i sitt foder, och att detta orsakar onödigt lidande
hos idisslaren. För lantbrukaren kan detta innebära stora kostnader i form av veterinärvård etc. LRF
har vid tidigare tillfällen varit i kontakt med Panta Mera för att tydliggöra problematiken med nedskräpning i naturen. Från och med 15 september 2010 höjdes panten på aluminium- och stålburkar
från 50 öre till 1 kr, det efter att panten varit oförändrad sedan 1987. Ytterligare påstötningar för
att lyfta problematiken med nedskräpning har gjorts av LRF gentemot organisationen ”Håll Sverige
Rent” som jobbar för ett skräpfritt Sverige.
Även genom LRF Ungdomens samarbete med McDonalds finns möjligheter till informationsspridning, så att mindre skräp slängs ut ur bilarna och hamnar i diken och på åkermark.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen anses besvarad med vad riksstyrelsen anfört
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Motion nr 7 – LRF Ungdomen Örebro
Digitala hjälpmedel för att skriva motioner
Eftersom jag upptäckt att många medlemmar inte riktigt vet eller förstått att dom kan påverka
genom motion skrivande eller i vissa fall inte ens vet vad en motion är. Därför tycker jag att
moderna hjälpmedel anpassade till dagens digitala tid kan var ett bra sätt att både informera om
varför man skriver en motion och även hur man skriver en motion.
Vi yrkar att LRF Ungdomen
att

LRF Ungdomens riksstyrelsen jobba för att ta fram en instruktions video om hur man
skriver motioner och hur man påverkar genom motioner. Lämpligt forum för videon är
t ex ”You Tube”

Kumla, 2014-12-14
Johan Elofsson
Motionen antagen vid extra styrelsemöte 2014-12-14
Yttrande nr 7 – Motion nr 7 från Örebro
Digitala hjälpmedel för att skriva motioner
Inkomna motioner
Motionären lyfter frågan om vad en motion är och hur en motion skrivs. Motionären menar att det
idag är få som vet hur eller vad som ska ingå i en motion. Motionären önskar att en digital bild av
hur en motion skrivs tas fram och finns tillgänglig på ett internetforum, till exempel Youtube.
Styrelsens redovisning
För LRF Ungdomen är det viktigt att medlemmar vet varför en motion skrivs och hur den skrivs.
Möjligheten till att påverka sin organisations inriktning ligger i en motion. Därför finns instruktion
och mall för att skriva en motion under förtroendevalda-sidorna på www.lrf.se. LRFs regioner, i samarbete med LRF Riks, anordnar också utbildningskvällar i att skriva motioner, skrivelser och yttranden som riktar sig till LRF Ungdomen. I utbildningen ”Ny som förtroendevald i LRF Ungdomen”
går man också igenom vad en motion är och hur den skrivs. Styrelsen anser dock att kunskapen om
hur man skriver en motion även kan spridas på ett mer lättillgängligt och roligt sätt.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att
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LRF Ungdomen 2015

Motion nr 8 – LRF Ungdomen Västmanland
Försäljning av lokalproducerade livsmedel
Vi anser att LRF Ungdomen måste agera vad det gäller försäljningen av lokalproducerade livsmedel i offentlig upphandling av mat i de västmanländska och i övriga kommuner i Sverige. Det
gäller även försäljningen av mat i dagligvaruhandel samt inom restaurangnäringen. Västmanland
och övriga Sverige har potential att i större utsträckning använda den mat som produceras nära,
åtminstone vad gäller nöt, fläsk och mjölk.
Det är för få restauranger som säljer enbart lokalproducerad mat, de skulle i betydligt större utsträckning kunna bestå av närproducerade produkter, eller åtminstone svenska sådana. Det är få
livsmedelsbutiker som sagt ifrån och slutat sälja t ex danskt fläskkött eller tysk grädde. Trots att det i
närheten finns ett flertal grisbönder och nötköttsproducenter med slakterier på inte så långa
avstånd, samt mjölkproducenter som levererar till svenska mejerier.
Maten som serveras inom skola, vård och äldreomsorg inom kommunerna borde kunna utgöras av
större andel lokal och svensk mat.
Bakgrunden till vår motion är framförallt att stödja det lokala jordbruket och få det att leva vidare,
men ytterligare en anledning är de enorma resurser vi såg att jordbruket kunde bidra med under
skogsbranden i augusti. Hade vi inte haft alla de bönder som körde vatten med sina skittunnor
under branden hade troligen inte ett antal västmanländska samhällen stått kvar i de skick de gör
idag. Ännu något som jordbrukets maskiner bidrar med är uppdragningar av bilar på vägar under
vinterhalvåret, snöplogning osv.
Vi måste få folk att förstå att jordbruket är en enorm resurs på många sätt!
Vi föreslår
att

LRF Ungdomen påbörjar ett påverkansarbete mot livsmedelsföretag, restauranger och
kommuner för mer närproducerade och svenska livsmedel

Antagen på LRF Ungdomen i Västmanlands årsmöte den 21 november 2014
David Karlsson, ordförande
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Yttrande nr 8 – Motion nr 8 från Västmanland
Försäljning av lokalproducerade livsmedel
Inkomna motioner
Motionären lyfter i denna motion problematiken med offentlig upphandling och lokalproducerade
råvaror. Idag används inte lokalproducerade varor tillräckligt när det gäller offentlig upphandling
av mat, försäljning av mat i dagligvaruhandel samt inom restaurangnäringen. I Sverige finns potential att i större utsträckning använda den mat som produceras nära, åtminstone vad gäller nöt, fläsk
och mjölk.
Styrelsens redovisning
I denna motion lyfts en viktig fråga när det gäller försäljningen av lokalproducerade livsmedel.
Detta är något som LRF jobbar ständigt med på alla olika nivåer. Sedan 2011 har LRF en marknadsutvecklare för offentlig upphandling, med målet att öka andelen svensk och närproducerad mat i
alla offentliga livsmedelsupphandlingar. I arbetet ingår att stötta LRFs regioner för att förmå alla
upphandlade myndigheter att ställa krav i nivå med svensk lagstiftning vad gäller miljö- och djurskydd. Sedan 2011 har ingen upphandling överprövats på djurskyddskrav och andelen kommuner
som ställer miljö- och djurskyddskrav har ökat.
LRF har också ingått ett samarbetsavtal med Martin & Servera för att öka andelen svenskproducerade livsmedel och lyfta fram svenska mervärden mot restaurang- och storkök. Martin & Servera
har ökat andelen svenskproducerade livsmedel i sitt sortiment och också gått över till enbart svensk
kycklingråvara i alla deras egna produkter. Restauranggrossisten Menigo har också gått över till
svenskt griskött i deras egna produkter. Bonde i skolan, samarbetet med McDonalds och samarbetet
med ICA är två andra exempel på hur man redan idag jobbar för att öka andelen svenskproducerade varor i butiken.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att
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Motion nr 9 – LRF Ungdomen Västernorrland
Mer plats åt LRF Ungdomen i vår egen medlemstidning!
LRF har idag en bra och attraktiv plats att visa upp för våra medlemmar, aktiva som icke aktiva, vad
som händer inom organisationen på lokal nivå, nämligen de Gröna sidorna i Land Lantbruk som
kommer till medlemmen varje fredag. Där skrivs det om allt möjligt som sker i de olika regionerna
men även på riksplanet och ibland har man turen att få läsa om vad ungdomen har gjort. Som det
är idag har regionerna ett rullande schema för när de har ”sin sida” och utöver de så har
Ungdomen riks sin sida 4 gånger om året. Detta tycker vi är för lite!
Genom att synas så finns man till och vi tycker att Ungdomen bör synas betydligt mer i vår egen
medlemstidning! Med mer utrymme för Ungdomen så skulle vi på ett tydligare sätt kunna visa och
inspirera varandra i olika regioner (alla har inte Facebook!), vi visar även ”stora” LRF vad vi gör
men framförallt så får medlemmarna aktiva, som icke aktiva se vad Ungdomen gör.
Det talas ofta om att Ungdomen är framtiden, då bör vi även få utrymmet att visa att vi är framtiden
och att vi kommer för att stanna!
Vi yrkar
att

LRF Ungdomen ska ha en egen sida i de Gröna sidorna varje vecka, där varje ungdomsregion får synas/ansvar för innehållet minst 1 gång/år efter ett rullande schema

att

motionen sänds vidare till LRFs förbundsstämma

Yttrande nr 9 – Motion nr 9 från Västernorrland
Mer plats åt LRF Ungdomen i vår egen medlemstidning!
Inkomna motioner
Motionären tar i sin motion upp önskan om att LRF Ungdomen bör synas mer på gröna sidorna i
vår medlemstidning Land Lantbruk. Vi har idag ett rullande schema mellan regionerna och riks där
motionären yrkar för att LRF Ungdomen ska ha en egen sida i gröna sidorna varje vecka. Detta för
att sprida och kommunicera information mellan regionerna mer än vad som redan görs.
Styrelsens redovisning
Styrelsen anser att motionären har en god tanke, dock kommer detta bli svårt att genomföra. Som
det ser ut idag är det full beläggning vad det gäller att få ihop de aktuella gröna sidorna och det
kommer därför bli ohållbart att varje vecka informera från LRF Ungdomen där.
Detta är ingenting som hindrar regionerna eller riks från att synas i vår medlemstidning oftare.
LRF Ungdomen kan, i medlemstidningen, välja att skriva debattartiklar och inlägg samt skriva i
andra forum för att informera och synas mera. Vi bör även använda våra sociala medier och andra
kanaler som till exempel radio och lokaltidningar för att nå ut med våra budskap, inlägg och aktuella debatter som pågår ute i landet. Då det är dags för LRF Ungdomens regioner samt riksstyrelsen
att skriva i gröna sidorna gäller det att vi vågar ta för oss, sticka ut och ta plats.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionen att ha gröna sidorna i Land Lantbruk varje vecka
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Motion nr 10 – LRF Ungdomen Dalarna
Lantbruket - myndigheter
Lantbrukare och företagare på landsbygden känner idag en oro inför framtiden. Inbrotten ökar ute
på gårdarna samtidigt som avstånd till polis gör att det inte följs upp som man skulle önska och antalet brott som man klarar att lösa minskar pga att polis och domstolar hellre ser kvantitet än kvalité.
Polisen litar mer och mer på att försäkringsbolagen ska ta smällen av brottslighet men glömmer den
osäkerhet som uppstår hos dem som blir drabbade.
Som djurhållare känner man en oro för att drabbas av att någon anmäler till länsstyrelsen och man
får oanmälda kontroller av djurskyddshandläggare. Kontroller som man alltid känner sig underlägsen i, för myndigheten har alltid rätt. Leder kontrollen till föreläggande, omhändertagande
eller åtalsanmälan känner man sig oerhört utlämnad och ensam och myndighetens ord väger alltid
mycket tungt och den ensamma lantbrukaren utan tidigare erfarenhet av myndighetskontakter har
mycket svårt att föra sin talan.
Lantbrukaren, företagaren på landsbygden, kommer längre och längre ifrån myndigheten och
därmed också svårare i kommunikation och förståelse när det behövs.
LRF Ungdom i Dalarna yrkar på
att

LRF tydliggör problematiken för berörda myndigheter

att

LRF säkerställer att det finns resurser och stöd som man som enskild medlem kan behöva i
olika myndighetskontakter
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Yttrande nr 10 – Motion nr 10 från Dalarna
Lantbruket - myndigheter
Inkomna motioner
Motionären belyser frågan om myndigheter och dess ansvar och icke ansvar gentemot företagarna
på landsbygden. Problematiken i kommunikationen mellan de olika parterna och oron hos många
företagare av missförstånd dem emellan.
Styrelsens redovisning
Många olika myndigheter och organisationer besöker våra gårdar för att utföra olika former av
tillsyn och kontroller. Att bli kontrollerad är förstås en situation som, av naturliga skäl, ofta känns
obekväm och kan skapa stress. Den inkomna motionen lyfter en del av den problematiken och styrelsen anser att det behövs en bättre dialog med myndigheter. Detta är något som LRF idag
aktivt verkar för, allt för att underlätta och förenkla kontroller och myndighetskontakter för våra
medlemmar.
En del i detta arbete är ett forskningsprojekt om bemötande och kommunikation vid djurskyddskontroller. Där en del av länsstyrelsens inspektörer i Västra Götaland, Halland, Jönköping, Kronoberg och Södermanland kommer att utbildas i metoden Motiverande samtal. Studien handlar inte
om enskilda individer utan om hur inspektörerna som grupp bemöter djurhållare. Forskningsprojektet kommer att pågå från och med 1 november 2014 till och med 31 mars 2016.
LRF har jobbat fram ett antal dokument som ska fungera som självhjälp vid kontroller och myndighetskontakter. En av dessa är ett häfte med goda råd för vad man bör tänka på inför en kontroll,
den heter Ta kontroll över kontrollen. Ett annat häfte är Effektiv dialog som ska bidra till att
underlätta och effektivisera det personliga mötet mellan företagare och myndigheter. Tanken är att
tipsen ska fungera som inspirationskälla och checklista för både lantbrukare och tillsynspersonal
för att kontakten ska präglas av ömsesidig respekt och professionalitet. Första delen i Effektiv dialog
innehåller generella tips om roller och förhållningssätt. Andra delen handlar om tillsynsbesök och
kontroller. Texten i effektiv dialog bygger på intervjuer och synpunkter från företagare inom de
gröna näringarna och personer som jobbar på myndigheter, intresseorganisationer eller som
konsulter.
LRFs samrådsgrupp för djurskyddskontroller är en grupp som jobbar med förbättrande av djurskyddskontroller tillsammans med jordbruksverket. I gruppen ingår sju förtroendevalda lantbrukare
från olika delar av landet och med olika inriktning. Regionerna har föreslagit vilka som bör vara
med i gruppen och sedan har de valts ut med fokus på jämn fördelning geografiskt och vad gäller
produktionsinriktning. I gruppen ingår från jordbruksverket två djurskyddskontrollsamordnare och
de träffas ca fyra gånger per år.
På regional nivå finns LRFs omsorgsgrupper till hjälp och stöttning om företagaren hamnat i ett
ohållbart läge.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen anses besvarad med vad riksstyrelsen anfört
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Motion nr 11 – LRF Ungdomen Skåne
Förenkling i regelhavet
Idag finns det en hel uppsjö av regler, lagar, förordningar som man ska ha koll på när man väljer att
bli företagare inom de gröna näringarna. Vi hör ofta att en av de viktigaste frågorna som LRF ska
jobba med är regelförenkling.
Skatteverket, Tillväxtverket och Bolagsverket har tillsammans startat en hemsida, www.verksamt.se.
Syftet med hemsidan är att göra det enklare för den som driver eller vill starta företag, genom att ge
samlad service och information från de olika myndigheterna på ett och samma ställe.
Detta samarbete skulle kunna utvecklas ytterligare genom att även samla information från bland
annat Länsstyrelsen och Jordbruksverket. Om all information finns samlad på en sida, så borde det
kunna gå att utveckla en sökmotor, där man kan söka efter de regler som gäller för ett specifikt yrke.
Om jag till exempel fyller i att jag vill bli mjölkbonde, så kommer de regler som påverkar mig som
mjölkbonde att visas.
Regelförenkling är inte lätt och tar mycket tid. I väntan på detta tror vi därför att en sådan sökmotor
hade underlättat mycket i vardagen.
LRF Ungdomen Skåne yrkar
att
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LRF Ungdomens riksstyrelse ges i uppdrag att verka för att www.verksamt.se samlar
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och att de på ett enkelt sätt är sökbara
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Yttrande nr 11 – Motion nr 11 från Skåne
Förenkling i regelhavet
Inkomna motioner
Motionären belyser i sin motion den massiva regelbördan man som lantbrukare står inför vid start
av en produktionsgren inom lantbruk och önskar att LRF Ungdomen skall verka för att information
kring regler som berör företagens verksamhet skall vara mer lättillgänglig.
Styrelsens redovisning
LRF Ungdomen i Skåne lyfter en viktig fråga. Regelverken för lantbrukare och deras verksamheter
är mycket omfattande. Trots många års reglingsförenklingsarbete finns det fortfarande en betydande potential för att förenkla i lagstiftningen.
I genomsnitt bedrivs 4-5 olika verksamheter per LRF medlem. Det kan utöver lantbruk med djurhållning och växtodling omfatta skogsbruk, entreprenad, kanske turistverksamhet etc. Varje verksamhetsområde har sina avgränsade regelområden. Enbart djurhållning och växtodling omfattas av
ca 600 regelkrav. Sedan 1995 har LRF årligen sammanställt sådana krav för att underlätta för lantbrukarna att hålla rätt på jordbrukslagstiftningen (se www.miljohusesyn.nu). Sedan ett par år tillbaka finns även en sammanställning av reglerna för de 11 vanligaste verksamheterna på gården
utöver lantbruk (www.regelhusesyn.nu).
Underlaget finns samlat i databaser som för närvarande uppgraderas tekniskt och under våren
2015 kommer en uppfräschad hemsida att presenteras. Som användare registrerar man på hemsidan vilka jordbruksverksamheter som bedrivs och var gården finns och får på så sätt automatiskt
utgallrat vilken lagstiftning som gäller på gården. Vad gäller www.regelhusesyn.nu finns det viss
oklarhet om den ska finnas kvar eller inte.
LRF har de senaste åren haft kontakt med www.verksamt.se för att undersöka samarbetsmöjligheter
och synergieffekter. www.verksamt.se är under uppbyggnad och det finns flera myndigheter – bl a
Jordbruksverket - som önskar inkluderas i hemsidan. Arbetet är komplext och kräver sin tid. För
närvarande är tiden inte mogen för ett närmare operativt samarbete mellan LRFs hemsidor
www.miljohusesyn.nu/www.regelhusesyn.nu och www.verksamt.se. Däremot fortsätter kontakterna
och det finns ett gott samtalsklimat mellan respektive projekt.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla och skicka en motion till LRFs riksförbundsstämma med syfte att tydligare marknadsföra de egna hemsidorna och fortsätta undersöka samarbetsmöjligheterna med
www.verksamt.se
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Motion nr 12 – LRF Ungdomen Östergötland
Finansiering av grundutbildning
Idag är det svårt att få en grundutbildning i något yrke om man har en gymnasieutbildning i
något annat yrke. Man är då utlämnad till ens kommuns eller arbetsförmedlings välvillighet för att
få utbildningen betald. Vi skulle vilja se ett system som gör att man oavsett var i landet man bor kan
få en grundutbildning så att man kan komma in på högre utbildningar och även få ett jobb inom
den sektor man vill, för det är inte alla som innan gymnasiet vet vad man ska göra resten av sitt liv.
Med anledningen av ovanstående föreslår vi riksstämman besluta
att

styrelsen jobbar för att det ska gå att skola om sig även efter att man har gått ut gymnasiet i
hela landet

Motion antagen av årsmöte på LRF Ungdomen Östergötland den 11 oktober 2014
Gustav Steen, vice ordförande
Yttrande nr 12 – Motion nr 12 från Östergötland
Finansiering av grundutbildning
Inkomna motioner
Motionären tar upp problembilden om att det idag är svårt att få en grundutbildning i något yrke
om man redan har en gymnasieutbildning i något annat yrke. Motionären vill därför se ett system
som gör det möjligt, oavsett var man bor att få en grundutbildning som gör att man kan komma in
på en högre utbildning.
Styrelsens redovisning
Styrelsen tolkar motionen som att den handlar om problemen för yrkesbytare, även om rubriken
är en annan. Styrelsen delar motionens problembeskrivning till fullo och instämmer i vikten av att
utbildningssystemet inte får innehålla återvändsgränder för de som efter en avslutad gymnasieutbildning önskar byta yrke och söka en annan karriärväg.
Efter en liknande motion på riksstämman 2014, har ett arbete satts igång. Utbildningsdepartementet säger sig vara väl medvetna om problemet för yrkesbytare och hänvisar till U 2014:01 Yrkesprogramutredningen. Det man föreslår är att det inte skall vara möjligt att stänga ute yrkesbytare av
tekniska eller administrativa skäl.
En modell som utredningen tittar på, vilken skulle underlätta för yrkesbytare är preparandkurser i
kommunal, Yrkeshögskola (YH), eller annan anordnares regi. Detta förslag har tidigare framförts
till Utbildningsdepartementet av Naturbrukets Yrkesnämnd (NYN), Skogsbrukets Yrkesnämnd
(SYN) och Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN). Relationen/ överlappningar mellan YH och andra
utbildningar som exempelvis arbetsmarknadsutbild-ningar studeras också bl a i syfte att underlätta
för yrkesbytare.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att
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bifalla motionens intentioner och ge riksstyrelsen i uppdrag att fortsätta arbetet för ett
utbildningssystem som är anpassat efter dagens behov
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Motion nr 13 – LRF Östergötland
Skattereducering
För att öka sysselsättningen inom de gröna näringarna och att unga kommer in på arbetsmarknaden fort är ett hjälpmedel lägre arbetsgivaravgifter för unga, vilket ger de med liten erfarenhet en
kompensation gentemot de som har mycket erfarenhet vid nyanställning.
Med anledningen av ovanstående föreslår vi riksstämman besluta
att

styrelsen jobbar för att det även i framtiden ska vara billigare att anställa unga

Gustav Steen, vice ordförande
Motion antagen av årsmöte på LRF Ungdomen Östergötland den 11 oktober 2014.
Yttrande nr 13 – Motion nr 13 från Östergötland
Skattereducering
Inkomna motioner
I sin motion tar motionären upp vikten av att ha kvar den nedsatta arbetsgivaravgiften för unga upp
till 26 år. Detta enligt motionären för att öka sysselsättningen inom de gröna näringarna samt för att
göra det enklare för unga att komma in i branschen.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens syn på att den nedsatta arbetsgivaravgiften för unga upp till 26 år bör
vara kvar på samma nivå som idag. För egenföretagare födda 1989 och framåt är socialavgiften
(egenavgiften) 14,89% mot 28,97% för födda 1950-1988 och för anställda är socialavgiften (arbetsgivaravgiften) 15,49% mot 31,42% för födda 1950-1988. Om regeringen driver igenom sitt förslag
om att slopa nedsättningen av arbetsgivaravgiften innebär det inte bara en ökad kostnad för företagen inom jordbruk och trädgårdsnäringen på sammantaget ca 80 miljoner kronor/år utan det gör
det också svårare för unga att komma in i branschen och på arbetsmarknaden.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla och ge riksstyrelsen i uppdrag att skicka en motion till LRFs riksförbundsstämma
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Motion nr 14 – LRF Ungdomen Stockholms län
Vasst eller trubbigt?
Historiskt har LRF framgångsrikt bedrivit förhandlingar och lobbying mot beslutsfattare. Bakgrunden till framgången var att lantbrukarkåren endast hade den svenska staten som motpart och reglersystemet styrde lantbrukarens lönsamhetsparametrar till stor del. Lantbrukarkåren var då en homogen grupp med i stort sett lika förutsättningar, inriktning och produktion. Inför ett ev. EU inträde
ställde sig LRF och en majoritet av lantbrukarna sig positiva till ett EU medlemskap, om detta var
rätt eller fel kan ingen säga. Ett EU-medlemskap förändrade Lantbrukssverige och en process startade, med en gemensam marknad och politik. Nu har det gått 20 år och processen har i det närmaste
verkat ut. Följt av de konsekvenser som marknadskrafterna ger dels i forma av en gemensam marknad inom EU men även en nedmontering av handelshinder för världshandeln, dvs. ekonomin idag
är mer global. För Sveriges del har det inneburit en kräftgång för lantbruket.
I snart 20 år av tid till anpassning har vi med facit i hand halverat svensk animalieproduktion vilket
är en bas för svenskt lantbruk. EU:s jordbrukspolitik har inte stöttat en aktiv användning av jordbruksmark. Marknadskrafterna har nu visat på vad som kunde förutses redan 1995.
Viktigt i sammanhanget är att understryka att det inte är LRFs roll att ta ansvar för den enskildes
företags utveckling. LRFs roll skall däremot vara en möjliggörare för ett entreprenörskap som
branschen behöver för att klara framtiden. Vi tror på ett smalare och vassare LRF, som gagnar väg
för det moderna svenska produktionslantbruket. Vi vill att LRF skall vara produktionslantbrukets
förlängda arm till beslutfattarna.
Vi yrkar att LRF Ungdomen…
att

LRF utformar en självkritisk medlemsenkät där varje medlem får svara på nyttan med
föreningen

Stockholm, Franzéngatan 6 den 3 december 2014
Motionen antagen vid årsmöte med LRF Ungdomen Stockholm den 7/11 2014
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Yttrande nr 14 – Motion nr 14 från Stockholms län
Vasst eller trubbigt?
Inkomna motioner
En motion har inkommit från LRF Ungdomen Stockholm där man vill att LRF skall utforma en
självkritisk medlemsenkät där varje medlem får svara på nyttan med föreningen. Hur kommer framtidens LRF att behöva se ut?
Styrelsens redovisning
Styrelsen anser att detta är en väldigt viktig fråga som behandlar utformningen av vårt framtida LRF.
Varje år genomförs medlemsundersökningen ”Nöjd medlem” där frågan som motionären efterlyser
redan finns med. Givetvis kan ”Nöjd medlem” bli bättre och dessa synpunkter har vi alla möjlighet
att lyfta fram. Styrelsen anser att det är angeläget att frågan om vårt framtida LRF fortsätter att
diskuteras och att detta ämne hålls levande. Under 2014 har styrelsen arbetat med att förtydliga vår
roll och uppdrag i organisationen och vi anser att även LRF behöver förtydliga sitt arbete. Att se
över vilken inriktning LRF ska ha är ett återkommande ämne där vi i LRF Ungdomen har en viktig
roll.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

i enlighet med motionens intentioner ge styrelsen i uppdrag att lyfta frågan om framtida LRF

att

motionen i övrigt anses besvarad med vad riksstyrelsen anfört
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Motion nr 15 – LRF Ungdomen Örebro
Ökande vildsvinsstam medför ökade problem och kostnader för lantbruket
Bakgrund:
Vildsvinen är ett ökande problem för lantbruket, både inom växtodling och djurproduktion med
vallar och beten. Speciellt i skogsbygden. Jordbrukare vill inte ha vildsvin då det medför stora kostnader i att reparera vallar och beten respektive skördeförluster där de bökat och betat i spannmål.
Jägare vill å andra sidan ha en bra vildsvinsstam för en mer intressant jakt.
Detta har skapat en intressekonflikt mellan jordbrukare och jägare.
Enligt Svenska Jägarförbundet tar nu fler och fler jägarexamen, i många fall utan tillgång till jaktmark.
Vi i LRF Ungdomen Örebro vill
att

LRF verkar för större förståelse hos jägare för de ekonomiska problem som vildsvinen skapar
i lantbruket

att

LRF öppnar en portal där lantbrukare lättare kan komma i kontakt med duktiga och
effektiva jägare för att gemensamt hålla vildsvinsstammen på en hanterbar nivå

Lisa Schneider
LRF Ungdomen Örebro
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Yttrande nr 15 – Motion nr 15 från Örebro
Ökande vildsvinsstam medför ökade problem och kostnader för lantbruket
Inkomna motioner
Motionären lyfter i denna motion problematiken med ökade kostnader för lantbruket på grund av
en ökad vildsvinsstam. Man lyfter också den intressekonflikt som bildas mellan lantbrukaren och
jägare. Man lyfter också i motionen möjligheten att förmedla kontakter mellan jägare som vill jaga
men inte har mark att tillgå och lantbrukare som har skadeproblem. Enligt Svenska jägarförbundet
så examineras det nu fler och fler jägare.
Styrelsens redovisning
Det här är en problematik som är välkänd och något som LRF ständigt jobbar med på alla nivåer. Vi
har vildsvinspolicyn som ligger till grund för detta arbete och tar upp vildsvinsproblematiken på ett
bra sätt.
LRF hade långt gångna planer, i samarbete med Svenska jägarförbundet, på att skapa någon form
av hemsida/förmedling av kontakt mellan jordbrukare som har för mycket vildsvin/skador och
framför allt unga, urbana jägare utan jaktmark. Det föll på att ingen ville/hade budget för att skapa
och driva en sådan hemsida. Det kan vara mer komplicerat än man tror att ta emot jägare som man
inte känner. Vem har juridiskt ansvar? Säkerhet, eftersök, hundar etc. Blir jordbrukaren ”jaktarrangör”? Vad följer av det?
Man föreslog gratis lösningar med en Facebookgrupp, men då återstår fortfarande problem med
ansvar och liknande.
Man har i Sörmland regionalt upprättat en liknande sida tillsammans med svenska jägarförbundet
för att förmedla just denna kontakt. Det man anser vara ett problem är att området på regional nivå
blir för stort och dessa förmedlingar borde ligga på skötselområdesnivå.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

första att-satsen anses besvarad med vad styrelsen anfört

att

avslå andra att-satsen att öppna en portal för kontaktskapande mellan lantbrukare och jägare
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Motion nr 16 – LRF Ungdomen Gotland
Konkurrenskraft eller djurvälfärd?
Svenska djurproducenter har ett av världens hårdaste regelverk att följa. Bland mycket annat så
har den svenska bonden ett hårdare regelverk för transporter av djur till slakt. I landet får slaktdjur
endast transporteras 8 timmar på väg till slakteriet, inklusive lastnings och lossningstid. I övriga EU
är vissa transporter godkända upp till 28 timmar, med en kort rast. Visserligen finns en maxgräns på
8 timmar för slaktdjur även i EU. Denna begränsning har dock ingen praktisk effekt eftersom man
med mycket enkla kompletteringar av fordonen får använda sig av tidsgränserna för livdjurstransporter. Dessa regler är sådana som i princip alla svenska djurtransporter redan uppfyller t ex
ventilation i djurutrymmet. De svenska transportreglerna av slaktdjur är unika!
Livdjur i Sverige får dock transporteras i 14 timmar! Är det mindre synd om dem?
Svensk slakteristruktur har de senaste decennierna genomgått en stor omvandling. Vi har sett de
stora slakterierna centralisera sin slakt till färre och mera effektiva anläggningar. Samtidigt växer ett
antal mikroslakterier upp, men de slaktar sällan alla djurslag och ofta mycket små volymer. Deras
inverkan på marknaden är mycket lokal.
Betalningen till producenten är helt beroende på hur framgångsrik den är vid sina förhandlingar med uppköparen. En grundförutsättning för att lyckas med sin förhandling är att ha fler
än en möjlig köpare! Idag skiljer sig producenternas förutsättningar vid förhandlingarna mycket
beroende på var i landet den bor. I de södra delarna av landet kan en producent ha upp till ett tiotal
möjliga köpare av slaktdjur, i de mera perifera delarna av landet kan man med dagens regelverk i
det närmaste vara helt hänvisad till en köpare, vilket leder till en kraftig försämring av betalningen
till producenten.
Skulle en liberalisering av regelverket för slakttransporter genomföras så skulle en större del av
Sveriges animalieproducenter få tillgång till en mera fungerande marknad. Samtidigt skulle det
skapa möjligheter för mikroslakterierna att marknadsföra sin närhet och korta transporttider som
ett mervärde.
Sveriges animalieproducenters lönsamhet är hårt pressad och vi har inte råd med ett regelverk som
bakbinder oss. Sveriges lantbrukare agerar på en öppen marknad i EU, för att konkurrera med
importen behöver vi liknande villkor. Att ge bonden möjlighet att själv välja slakteri är ett litet steg i
den riktningen.
Samma marknad – Samma villkor!
Därför yrkar vi
att

Ungdomen med kraft jobbar för att maximala transporttiden för slaktdjur i Sverige likställs
med transporttiden för livdjur, nämligen 14 timmar

att

en motion, med denna motion som bakgrund, sänds vidare till LRFs riksförbundsstämma
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Yttrande nr 16 – Motion nr 16 från Gotland
Konkurrenskraft eller djurvälfärd?
Inkomna motioner
Från LRF Ungdomen Gotland har det inkommit en motion där man yrkar att LRF Ungdomen ska
arbeta för att den maximala transporttiden för slaktdjur i Sverige förlängs till 14 timmar.
Styrelsens redovisning
Bestämmelserna för transport av djur inom EU omfattas av EU:s transportförordning (EG 1/2005).
Transportförordningen hindrar dock inte medlemsländerna från att vidta strängare nationella åtgärder som avser förbättra djurens välfärd. Som motionären skriver har Sverige begränsat transporttiden för slaktdjur till maximalt åtta timmar. Om transporttiden till närmast tillgängliga slakteriet
för lantbrukaren överstiger åtta timmar, får transporttiden enligt regelverket i enstaka fall förlängas
med högst tre timmar.
LRFs riksförbundsstyrelse ställer sig positiv till en harmonisering av djurskyddslagstiftningen inom
EU och driver bland annat frågan gällande harmoniserade regler vad gäller djurskydd vid transport. Regeringen arbetar även kontinuerligt för att skärpa EU:s lagstiftning. Internationellt har
man starkt stöd för att begränsa transporttiden till åtta timmar. Liksom motionären understryker
bör man eftersträva lika villkor på en gemensam marknad. Att Sverige har strängare regler vid
transport av slaktdjur påverkar konkurrenskraften negativt för den svenske lantbrukaren. Däremot
finns det många aspekter inom detta område man bör ta hänsyn till.
Slakterinäringens strukturrationalisering har medfört att antalet slakterier i Sverige har blivit färre
de senaste åren, vilket bidrar till att det i delar av landet blir svårare att nå ett slakteri inom åtta
timmar. För att undgå denna problematik har flera producenter exporterat sina djur, då den
nationella begränsningen endast gäller inom Sveriges gränser. Den nationella förordningen kan då
tyckas förlora sitt syfte.
En annan viktig aspekt är hur djurens välfärd samt slutproduktens kvalitet påverkas av en förlängd
transporttid. Djur som transporteras kan uppvisa stressreaktioner och utmattningssymptom. En
längre period av stress kan leda till att muskelns glykogenreserv förbrukas. Om glykogenreserverna i
musklerna förbrukas innan slakt finns det en risk att pH-värdet i musklerna inte sjunker till en optimal nivå, vilket kan bidra till att köttet blir segt och torrt. En längre transporttid kan därför påverka
köttets kvalitet negativt. Längre transporttid kan även bidra till ökad risk för skador och dödsfall.
Dessa negativa effekter i samband med transportering är svåra att skatta ekonomiskt, men blir en
direkt ekonomisk förlust för djurproducenten.
Den mer restriktiva transporttiden för slaktdjur är även ett argument som används för att kommunicera ut mervärdet för svenskt kött. Förlängs transporttiden för slaktdjur i Sverige försvinner även ett
mervärde för den svenska primärproduktionen.
Styrelsen anser att frågan gällande förlängd transporttid för slaktdjur i Sverige bör diskuteras högre
upp i organisationen, och väljer därför att skicka vidare motionen till LRFs riksförbundsstämma.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionens första att-sats

att

skicka en motion till LRFs riksförbundsstämma
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Motionsläget från 2014
Yttrande Motion / Skrivelse
Beslut

46

Aktivitet

Status

2

Motion nr 8,9. Vildsvin
• Riksförbundsstämman
Beslut:
Att: uppdra åt riksstyrelsen att sända en
motion till riksförbundsstämman i motionens
från Östergötland anda rörande att lösa
finansieringen av utbildningen om viltskador.

6

Motion nr 10. Lantbrukets matchmaking
Beslut
Att: med bifall till motionens intentioner
uppdra åt riksstyrelsen att arbeta vidare i
föryngringsfrågan samt

• Fokusgruppen Företa-

Pågående /
Genomfört

7

Motion nr 11. Sjukfrånvaro
Beslut
Att: bifalla motionen och uppdra åt riksstyrelsen att sända en motion till riksförbundsstämman

• Riksförbundsstämman

Genomfört

9

Motion nr 4. Finansiering av eftergymnasiala utbildningar inom de gröna näringar på
gymnasienivå
Beslut
Att: bifalla motionens tredje yrkande och
uppdra åt riksstyrelsen att sända en motion
till riksförbundsstämman i motionens anda

• Riksförbundsstämman

Genomfört

10

Motion nr 12. Företagarskifte i tid.
Beslut
Att: i enlighet med motionens intentioner ge
riksstyrelsen i uppdrag att fortsätta arbeta
med företagarskifte som en del av lantbrukets föryngring

• Fokusgruppen Företa-

Pågående /
Genomfört

LRF Ungdomen 2015

gande löpande
• SLU, Agrosystemprojekt

gande och Politik och omvärld löpande.
• Regionala rådet LRF
• Utskottsarbete

Genomfört

Läs mer om oss på www.lrf.se/lrfungdomen
För er som använder sociala media
På facebook; facebook.com/lrfungdomen eller #lrfstamma

Kom ihåg!
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