LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND

RIKSFÖRBUNDSSTÄMMAN 2009
PROTOKOLL

LRF FÖRENING UPA/ LRF IDEELL FÖRENING

2009-05-26--27

Plats: Sånga-Säby Kurs & Konferens, Ekerö
§1

Stämmornas öppnande

Förbundsordförande Lars-Göran Pettersson hälsade fullmäktige och övriga deltagare
välkomna.
Förbundsordföranden höll parentation över under året bortgångna som gjort betydande
insatser för organisationen och för Sveriges bönder. LRFs tidigare förbundsordförande
Sven Tågmark, Molkom omnämndes särskilt.
Förbundsordföranden utdelade utmärkelsen Årets lokalavdelning, i form av en check på
25 000 kr, till Byske-Kågedalen, Västerbotten. Lokalavdelningens tack framfördes av
Carina Forslund och Lars Forslund som också presenterade avdelningens verksamhet.
John Enander, LRF Ungdomen introducerade priset som Framtidens Företagare 2009 på
vardera 10 000 kr, som delades ut till Erik Solberg och Håkan Svensson.
Förbundsordföranden förklarade därefter 2009 års riksförbundsstämmor öppnade.
§2

Val av ordförande och vice ordförande vid stämman

Ingemo Johansson, valberedningens ordförande, föredrog valberedningens förslag.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja följande presidium:
Karin Andersson, Vrena, ordförande
Johnas Rundgren, Västerås, vice ordförande
§3

Anmälan av sekreterare och protokollsekreterare

Anmäldes att förbundsstyrelsen utsett Peter Lundberg till sekreterare samt Ulla Norberg
och Madeleine Warghusen till protokollsekreterare.
§4

Fastställande av röstlängd

Stämman beslutade att som röstlängd fastställa den över fullmäktige förda förteckningen med 146 fullmäktige. (Bilaga §4a LRF-upa-id/09)
§5

Fastställande av föredragningslista

Stämman beslutade att fastställa föredragningslistan.
§6

Fastställande av arbetsordning

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att anta följande arbetsordning:
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a) Ordet begärs genom knapptryckning på handenheten och i andra hand genom handuppräckning.
b) John Enander, Uppsala; Martin Johansson, Ullared och Kristin Wering Yderfors,
Finspång, alla från LRF Ungdomen, har yttrande- och förslagsrätt på stämman.
c) Förslag lämnas skriftligen.
d) Stämman kan hänskjuta frågor till beredningsutskottet, som består av tre ledamöter.
En ledamot utses av förbundsstyrelsen och två ledamöter väljs av stämman på förslag av
valberedningen. Styrelsen har utsett Elisabeth Gauffin att vara dess representant. Camilla Sjölund Lundevall och Kristina Rådkvist, båda LRF, har utsetts att vara sekreterare i
beredningsutskottet.
e) Omedelbar yttranderätt under debatt tillkommer:
- ledamöter av förbundsstyrelsen och verkställande direktören,
- beredningsutskottets ledamöter vid behandling av ärenden som beretts av utskottet.
f) Valberedningens samtliga ledamöter har yttranderätt i frågor som berör valberedningens uppdrag. Förslagsrätt tillkommer endast valberedningens ordförande.
g) Huvudförslag är alltid förbundsstyrelsens förslag eller av styrelseledamot tillstyrkt
ändringsförslag.
h) Tidsbegränsning om tre minuter gäller. Påminnelse sker efter två minuter.
§7

Val av beredningsutskott fram till 2010 års stämma

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att omvälja Lennart Nilsson, LRF
Halland och nyvälja Gunilla Nordberg, GRO att tillsammans med Elisabeth Gauffin
utgöra beredningsutskott på 2009 års förbundsstämma. De stämmovalda ledamöterna
har även uppdraget att bereda val av valberedning till 2010 års stämma.
§8

Val av protokolljusterare och rösträknare

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag
att

till protokolljusterare utse:
Ann-Charlotte Folkesson, Vännäs
Ludvig Nilsson, Frövi

att

till suppleanter utse:
Per Nyström, Västerfärnebo
Marita Wolf, Rimforsa
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att

§9

till rösträkningskommitté utse:
Britt Madsen, Linköping, ordförande
Carl-Olov Holmström, Ljung
Mats Granath, Umeå
Trine Amundsen, Östersund
Robert Larsson, Uddevalla
Helen Rosengren, Höör
Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Stämman beslutade att anse sig vara kallad i stadgeenlig ordning.
§ 10

Förvaltningsberättelse

Anförande hölls av förbundsordförande Lars-Göran Pettersson och verkställande direktören Karl-Gunnar Burman, vilka kommenterade verksamheten, den ekonomiska utvecklingen och affärsverksamheten 2008. (Bilaga §10a-b LRF-upa-id/09)
Dessutom deltog i debatten Ronny Johansson, LRF Väst och Carola Gunnarsson, LRF
Sydost.
Stämman beslutade att med godkännande lägga redovisningarna till handlingarna.
§ 11

Revisorernas berättelse

Ulf Magnusson, Reftele, LRFs förtroendevalda revisor, föredrog revisorernas berättelse
över verksamhetsåret 2008 och redogjorde för revisionsarbetet.
Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
§ 12

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman beslutade:
att

fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna i LRF
förening upa där koncernens balansomslutning är 5 351 541 000 kr och moderföretagets balansomslutning är 482 918 000 kr och

att

fastställa de i årsberättelsen intagna resultat- och balansräkningarna i LRF ideell
förening där balansomslutningen är 159 632 000 kr.

§ 13

Disposition av årets resultat

Stämman beslutade enligt förbundsstyrelsens, av revisorerna tillstyrkta, förslag:
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att

disponibla medel i LRF ideell förening om 122 271 323,58 kr balanseras i ny
räkning och

att

underskottet i LRF förening upa 16 710 694,30 kr balanseras i ny räkning.

§ 14

Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och verkställande
direktören

Stämman beslutade enligt revisorernas förslag att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning.
§ 15

Bestämmande av ersättning till förtroendevalda och revisorer

Valberedningens ordförande Ingemo Johansson föredrog valberedningens förslag.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att ersättning för uppdrag inom
Lantbrukarnas Riksförbund skall utgå enligt nedan och att beslut om höjda dagarvoden
träder i kraft den 1 januari 2010.
a) Årliga arvoden till ledamöter i riksförbundsstyrelsen och revisorer
Förbundsordföranden
750 000 kronor
Vice ordföranden, ordförandens ställföreträdare
300 000 kronor
Övriga ledamöter i förbundsstyrelsen
100 000 kronor
Tjänstgörande revisorer, ej yrkesrevisorer
25 000 kronor
Därutöver får förbundsstyrelsen disponera upp till 440 000 kronor efter beslutad arbetsfördelning inom styrelsen.
Ovanstående skall tillämpas så att årliga arvoden får uttas endast i ett av företagen LRF
ideell förening och LRF förening upa.
Enligt beslut av 2004 års stämma utbetalas ett och ett halvt årsarvode när förbundsordföranden lämnar sitt uppdrag.
Samtliga arvoden och ersättningar som ledamöterna uppbär för uppdrag beslutade av
förbundsstämma och förbundsstyrelse skall redovisas inför kommande riksförbundsstämma.
För uppdraget som förbundsstyrelseledamot tillhandahåller Lantbrukarnas Ekonomi AB
abonnemang för telefon och data-access.
b) Dagarvoden
Dagarvode utgår för såväl sammanträdes- och förrättningstid som restid med följande
belopp exklusive sociala avgifter.
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Timmar
Ersättning

1-13
175 kr/timme

14-24
2 450 kr

Vid flerdagsförrättning utgår inget arvode mellan kl 00.00-07.00.
Antalet timmar beräknas som antalet påbörjade timmar som överstiger 30 minuter.
Dagarvode utgår endast för hela timmar. Telefonersättning ersätts enligt timarvode.
c) Rese- och traktamentsersättningar
Bilersättning utgår med 28 kr/mil.
Vid samåkning utgår ett tillägg med 5 kr/mil och passagerare.
Vid användande av miljöbil gäller samma regler som för anställd personal.
Traktamentsersättning utgår enligt LRFs avtal.
§ 16

Fastställande av antal samt val till riksförbundsstyrelsen

Styrelsens ledamöter är valda till och med 2010 års riksförbundsstämma och inga fyllnadsval har aktualiserats.
Arbetstagarrepresentanter är f n Kent Hulth, Unionen och Eilert Apelqvist, SACO.
§ 17

Val av styrelseordförande, tillika förbundsordförande

Ingemo Johansson föredrog valberedningens förslag.
Stämman beslutade enhälligt enligt valberedningens förslag att som förbundsstyrelsens
ordförande och tillika förbundsordförande omvälja Lars-Göran Pettersson. Valet avser
stadgeenligt ett år fram till och med 2010 års riksförbundsstämma.
Lars-Göran Pettersson tackade för förtroendet.
§ 18

Val av revisorer jämte suppleanter

Ingemo Johansson föredrog valberedningens förslag.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag:
att

som ordinarie revisorer för tiden till och med riksförbundsstämman 2010 utse
Ulf Magnusson, Reftele och Anders Ramström, Sunne,

att

som revisorssuppleanter utse
Lars Falk, Kristianstad och Lena Sjöström, Vännäs samt

att

som auktoriserad revisor utse
Stefan Holmström, KPMG med Per Gustafsson, KPMG som suppleant.
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§ 19

Val av valberedning, dess ordförande samt beslut om arvoden

Tomas Mörtsell föredrog beredningsutskottets förslag till arvoden till valberedningen
samt sammansättning av densamma.
Stämman beslutade enligt förslaget:
att

fast ersättning skall utgå enligt följande:
valberedningens ordförande
20 000 kronor
valberedningens vice ordförande 10 000 kronor
ledamöter i valberedningen
5 000 kronor

att

dagarvoden och reseersättning skall utgå enligt samma principer som för övriga
förtroendevalda.

att

utse följande valberedning för tiden till och med 2010 års ordinarie riksförbundsstämma:
Ingemo Johansson, Laholm
Bo Rundquist, Vagnhärad
Monica Didriksson, Töreboda
Birgitta Selander, Lit
Börje Lagerqvist, Östra Ämtervik
Christer Mårtensson, Gärsnäs
Stig-Erik Karlsson, Myresjö
Elin Söderholm, Nordmaling
Henrik Alvarmo, Färjestaden
Ronny Johansson, Olofstorp
Nils Palmgren, Mörarp

att

till ordförande i valberedningen utse Ingemo Johansson.

§ 20

Ärenden som riksförbundsstyrelsen hänskjutit till
riksförbundsstämman

a) LRFs medlemsavgift 2010 (LRF ideell förening)
Stämman beslutade:
att fastställa avgiften till LRF ideell förening för år 2010 till oförändrat 250 kr.
b) Utveckling av LRF - Färdplan
I debatten deltog Lars-Göran Pettersson, förbundsordförande; Carola Gunnarsson, LRF
Sydost; Åsa Odell, LRF Skåne; Palle Borgström, Arla Foods; Peter Borring, LRF Östergötland; Dag Rogne, LRF Värmland; Thomas Bodén, Lantmännen; Birgitta Carlan-
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der, Lantmännen; Lennart Pettersson, LRF Skaraborg; Monica Didriksson, LRF Skaraborg; Åke Hantoft, Arla Foods och Anna Kristoffersson, Scan AB.
Stämman beslutade:
att LRFs vision framgent ska ha följande lydelse: ”Vi får landet att växa. De gröna näringarna har en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.”
att uppdra till riksförbundsstyrelsen att i övrigt fortsätta utvecklingsarbetet i linje med
vad som redovisats i Utveckling av LRF – Färdplan.
c) Stadgeändring
Stämman beslutade:
att enhälligt anta förslaget till stadgar och därtill hörande anvisningar för LRF förening
upa, (Bilaga §20c LRF-upa-id/09)
att enhälligt anta förslaget till stadgar och därtill hörande anvisningar för LRF ideell
förening.
Ordföranden konstaterade att i beslutet deltog 146 fullmäktige. För giltigt beslut krävs
att beslutet biträds av samtliga 150 röstberättigade.
Stämman beslutade att tillskriva de fyra frånvarande fullmäktige och begära deras godkännande av stadgeändringsbeslutet samt att detta genast får registreras.
§ 21

Fördelning av fullmäktige vid 2010 års ordinarie riksförbundsstämma

Thomas Bodén, Lantmännen yttrade sig i ärendet.
Stämman beslutade:
att anta förbundsstyrelsens förslag nedan till fördelning av 45 fullmäktige samt
att ge förbundsstyrelsen mandat att anpassa beslutad fördelning med hänsyn till förändringar i kretsen av organisationsmedlemmar.
Grupp 1 Mjölk
Svensk Mjölk
Arla Foods
Falköpings Mejeri
Gefleortens Mejeriförening
Gäsene Mejeriförening

2
5
1/0
0/1
0
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Norrmejerier
Milko Mejerier
Skånemejerier
Skånesemin
Freja Husdjur
Hansa Husdjur
Svenska Husdjur
Grupp 2 Slakt
Scan AB
Danish Crown
Grupp 3 Lantmän
Lantmännen
Kalmar Lantmän
Grupp 4 Skog
Mellanskog
Norrskog
Norra Skogsägarna
Södra Skogsägarna
Grupp 5 Övriga
Swedbank
Landshypotek
Pälsdjursuppfödarna
Stärkelsen
Frö- och oljeväxtodlarna
Betodlarna
GRO
Biodlarna
Sveriges Maskinringar

1
1
1
1/0
0/1
1/0
0/1
4
1
8
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1

(Tre mandat delas indikerat genom 1/0 eller 0/1 ovan. I praktiken innebär det representation på stämman vartannat år för berörda organisationsmedlemmar. På 2010 års
stämma utser Falköpings mejeri, Skånesemin och Hansa Husdjur varsin fullmäktig.)
§ 22

Behandling av inkomna motioner

I de fall votering har ägt rum redovisas resultatet inom parentes i ordningen Bifaller Avslår - Avstår.
Yttrande 1 Mandatfördelning riksförbundsstämman
(Sydost 1)
I debatten deltog Samuel Davidsson, LRF Sydost; Monica Didriksson, LRF Skaraborg;
Stig Högberg, LRF Förbundsstyrelsen och Thure Eriksson, LRF Västernorrland.
Stämman beslutade att avslå motionen.
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Yttrande 2 Lokal närvaro i framtiden
(Jämtland 1, LRF Ungdomen)
I debatten deltog Sven-Erik Hammar, LRF Jämtland; Henrik Tham, LRF Skåne; Martin
Johansson, LRF Ungdomen; Dag Rogne, LRF Värmland och Stig Högberg, LRF Förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att avslå Jämtlandsmotionens yrkande om att i nästa undersökning Nöjd Medlem arbeta
in frågor rörande LRFs mötesplatser,
att uppdra till riksförbundsstyrelsen att i arbetet med ”efter kraftsamlingen” även initiera
hur man rekryterar, utvecklar och nyttjar resursen förtroendevalda på bästa sätt i framtiden samt arbeta för att tillvarata lokalt engagemang genom nya arbetsformer som är
bättre anpassade till dagens sätt att leva samt
att i övrigt bifalla Jämtlandsmotionen och motionen från LRF Ungdomen och uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att i det utvecklingsarbete som pågår ta till vara de intentioner och
de förslag som framförs i motionerna.
Yttrande 3 Kraftsamling mat
(Värmland 3)
Stämman beslutade:
att bifalla yrkandet om en fortsatt samordning av LRFs aktiviteter i matfrågan.
att avslå yrkandet att LRF ska erbjuda certifiering av matserveringar inom restaurang
och offentlig sektor. Skolmatens Vänner kommer dock även fortsättningsvis arbeta för
bättre matkvalitet i skolan.
att avslå yrkandet att LRF ska arbeta med gymnasie- och högskoleutbildning inom matlagning med hänvisning till det arbete som bedrivs inom ramen för Skolmatens Vänner.
Yttrande 4 De gröna näringarnas konkurrenskraft
(Mälardalen 2, Skåne 1)
I debatten deltog Åsa Odell, LRF Skåne; Mats Weinesson, LRF Östergötland; Sture
Johansson, LRF Mälardalen; Björn Wallin, Lantmännen; Monica Didriksson, LRF Skaraborg; Birgitta Carlander, Lantmännen; Gunilla Nordberg, GRO; Anna Kristoffersson,
Scan AB; Anna Törnfelt, LRF Gotland; Lennart Nilsson, LRF Halland; Elisabeth Gauffin, LRF Förbundsstyrelsen; Per Nyström, LRF Mälardalen; Peter Borring, LRF Östergötland och Lilian Samuelsson, LRF Väst.
Stämman beslutade att uppdra åt riksförbundsstyrelsen:
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att prioritera långsiktig konkurrenskraft för de gröna näringarna. Arbetet ska ske proaktivt och processinriktat där utskott och tillväxtgrupper ges en aktiv roll. I arbetet bör
särskilt beaktas hinder för tillväxt, exempelvis produktionsskatter och andra produktionsvillkor.
att regelbundet stämma av arbetet med konkurrenskraftsfrågor på LRFs regionala och
kooperativa råd så att detta genomsyrar LRFs verksamhet och ger ökad produktion i
lantbruket och tillväxt i de gröna näringarna totalt sett.
att systematisera och kommunicera olika jämförelsestudier i syfte att stödja medlemmarnas beslutsfattande i deras företagande.
Stämman beslutade även att anta ett uttalande om ”Ett långsiktigt hållbart samhälle behöver framgångsrika gröna näringar”. (Bilaga §22.4 LRF-id-upa/09)
Yttrande 5 Kraftsamla svensk animalieproduktion
(Skaraborg 5)
Per Petersson, LRF Förbundsstyrelsen yttrade sig i ärendet.
Stämman beslutade:
att avslå yrkandet att tillsätta en konkurrenskraftkommission med hänvisning till det
analysarbete och de satsningar som sker i riksförbundsstyrelsens husdjursutskott med
tillhörande arbetsgrupper och nätverk.
Yttrande 6 LRFs fokus
(Sjuhärad 3)
Stämman beslutade:
att riksförbundsstyrelsen, enligt motionens intentioner, genom aktivt politiskt påverkansarbete främjar förutsättningarna för det svenska produktionsjordbruket, bl a i samband med reformeringen av CAP.
Yttrande 7 Betesmarker
(Gotland 2, Skaraborg 6, Sydost 4)
I debatten deltog Anna Törnfelt, LRF Gotland och Lennart Pettersson, LRF Skaraborg.
Stämman beslutade:
att riksförbundsstyrelsen får i uppdrag att fortsätta arbetet med de svenska hagmarkerna
och att få till stånd ett regelverk för betesmarker som är utformat efter svenska förhållanden samt
att riksförbundsstyrelsen agerar för att Sveriges regering i förhandlingar om lantbrukets
villkor fullt ut nyttjar EU-medlemskapets möjligheter.
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Yttrande 8 Dieselskattens avskaffande
(Skaraborg 8)
I debatten deltog Nils-Olov Lindfors, LRF Norrbotten; Monica Didriksson, LRF Skaraborg; Björn Jakobsson, LRF Mälardalen; Arne Lindström, LRF Västerbotten och Elisabeth Gauffin, LRF Förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade att bifalla motionen, dvs:
att ge riksförbundsstyrelsen i uppdrag att arbeta för att lantbrukets ökade kostnader enligt förslagen i klimatpropositionen kompenseras fullt ut,
att lantbrukets konkurrenskraft ytterligare stärks genom fortsatt reducering av dieselskatten samt
att kraftfullt arbeta för möjligheten att använda alternativa bränslen i lantbrukets maskiner.
Yttrande 9 Europadiesel
(Gävleborg 1, Östergötland 3)
Jan Thorén, LRF Gävleborg yttrade sig i ärendet.
Stämman beslutade att bifalla motionen, dvs:
att ge riksförbundsstyrelsen i uppdrag att arbeta för konkurrensneutral miljöbeskattning
av diesel för de gröna näringarna så att Europadieseln beskattas som MK1-diesel.
Yttrande 10 Helhetssyn kring miljöskattebelastningen i svenskt jordbruk
(Skaraborg 7)
I debatten deltog Bengt Persson, LRF Förbundsstyrelsen; Nils-Erik Bondesson, Lantmännen; Henrik Tham, LRF Skåne; Monica Didriksson, LRF Skaraborg; Peter Borring,
LRF Östergötland och Lars Gezelius, LRF Skaraborg.
Stämman beslutade:
att riksförbundsstyrelsen uppdras att utifrån en helhetssyn ta fram ett konkret förslag till
hur situationen avseende miljöskattebelastningen skall hanteras så att konkurrenskraften
stärks.
Yttrande 11 En Euro-anslutnings konsekvenser för lantbruket
(Skaraborg 10)
Stämman beslutade:
att bifalla motionen och ge riksförbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en konsekvensanalys kring hur ett utvecklat Euro-samarbete kan påverka LRFs medlemmar vad gäller
tillväxt och lönsamhet.
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Yttrande 12 Svenska kyrkans skattefrihet
(Skaraborg 4)
I debatten deltog Björn Wallin, Lantmännen och Eva Karin Hempel, LRF Förbundsstyrelse.
Stämman beslutade:
att med bifall till motionens intention uppdra till riksförbundsstyrelsen att arbeta för att
kapitalvinstskattereglerna för Svenska kyrkan och andra ideella organisationer ändras så
att konkurrensen vid markförvärv inte snedvrids.
Uppdatering av röstlängd
Stämman beslutade att fastställa en uppdaterad röstlängd omfattande 145 fullmäktige.
(Bilaga §4b LRF-upa-id/09)
Yttrande 13 Gårdsanpassade regler för betesdrift
(Örebro 1)
I debatten deltog Per Willén, LRF Örebro; Sofia Stjernlöf, LRF Sydost; Per Petersson,
LRF Förbundsstyrelsen; Peter Borring, LRF Östergötland; Håkan Rohdén, LRF Örebro;
Erik Karlsson, Arla Foods och Herbert Nyman, LRF Förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att, med utgångspunkt i referensgruppens slutsatser och förslag, arbeta vidare med frågan.
Yttrande 14 Folkhälsan, bonden och smittskyddet
(Sjuhärad 1)
Stämman beslutade:
att bifalla intentionerna i motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt aktivt
påverka djursmittsutredningens arbete.
Yttrande 15 Tragiska djurskyddsärenden
(Sydost 3)
Stämman beslutade:
att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att ta på sig ansvaret för att
LRF är den naturliga mötesplatsen för näringens ledamöter från olika föreningar i arbetet för god djuromsorg samt
att riksförbundsstyrelsen uppdras att arbeta för bästa möjliga samarbete och effektivitet i
omsorgsgrupperna, för god djuromsorg både nationellt och regionalt.
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Yttrande 16 Genteknikpolicy
(Väst 1, Värmland 2, Dalarna 1, Gävleborg 2)
I debatten deltog Paul Christensson, LRF Väst; Bengt Olov Gunnarsson, Lantmännen;
Peter Borring, LRF Östergötland; Emil Petersson, LRF Sydost; John Enander, LRF
Ungdomen; Eva Karin Hempel, LRF Förbundsstyrelsen; Mats Weinesson, LRF Östergötland; Nils-Erik Bondesson, Lantmännen; Birgitta Carlander; Lantmännen; Lennart
Nilsson, LRF Halland och Inger Gauffin Carlsson, LRF Mälardalen.
Stämman beslutade:
att bifalla yrkandet att riksförbundsstyrelsen ska se över den gällande genteknikpolicyn,
särskilt med avseende på biodlingen och frågan om GMO-fria zoner, (voteringsresultat
77-55-7, bilaga §22.16a LRF-id-upa/09)
att bifalla yrkandet att riksförbundsstyrelsen ska uppdras att utarbeta ett GMO-neutralt
kunskapsunderlag för medlemmar och konsumenter,
att bifalla yrkandet att riksförbundsstyrelsen ska arbeta för att Sverige inför tydliga
skyddszoner vid odling av GMO, (voteringsresultat 69-64-7, bilaga 22.16b LRF-idupa/09)
att bifalla yrkandet att riksförbundsstyrelsen ska arbeta för att patent- och konkurrenslagstiftning inte begränsar framtidens mångfald i svenskt lantbruk,
att avslå motionen om att kraftfullt arbeta för att Sverige ska bli en GMO - fri zon samt
att LRF verkar för mer försöksodlingar så att vi får större kunskaper om GMO-odlingar
i svenska växtförhållanden och tar aktiv del i försöksresultaten.
Yttrande 17 Riktigt bredband – en förutsättning för tillväxt
(Skaraborg 9)
I debatten deltog Frida Wännman-Kvantenå, LRF Väst och Håkan Rohdén, LRF Örebro.
Stämman beslutade:
att verka för att alla hushåll och företag i Sverige skall ha tillgång till en uppgraderingsbar bredbandsuppkoppling, med en hastighet som följer utvecklingen, både i glesbygd
och tätort.
Yttrande 18 Nedgrävt elnät
(Skaraborg 1, Sjuhärad 2)
I debatten deltog Lars-Åke Folkmer, Landshypotek; Mats Weinesson, LRF Östergötland; Per Petersson, LRF Förbundsstyrelsen; Helena Jonsson, LRF Förbundsstyrelsen;
Ulric Isacson, LRF Dalarna och Monica Didriksson, LRF Skaraborg.
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Stämman beslutade:
att bifalla yrkandet och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att all utbyggnad
av elnäten skall ske med största möjliga miljöhänsyn d v s med nedgrävda kablar - om
möjligt i anslutning till annan infrastruktur,
att avslå yrkandet att LRF ska återuppta överläggningarna med Vattenfall och med berörda departement arbeta för en ”lagstiftning” enligt Danska Folketingets beslut, (voteringsresultat 87-46-6, bilaga §22.18 LRF-id-upa/09)
att verka för att de stora elbolagens nätdominans luckras upp samt
att LRF centralt verkar kraftfullt för att en kablifiering sker av svenska elnät där så är
möjligt.
Yttrande 19 Lag om skyldighet att tillhandahålla förnybara fordonsbränslen
(Norrbotten 3)
I debatten deltog Nils-Olov Lindfors, LRF Norrbotten; Björn Jakobsson, LRF Mälardalen och John Enander, LRF Ungdomen.
Stämman beslutade:
att avslå yrkandet i den första att-satsen kring omarbetning av pumplagen samt
att i enlighet med övriga yrkanden ge riksförbundsstyrelsen i uppdrag att arbeta för att
skapa förutsättningar för de bensinstationer som finns i gles- och landsbygd att leva
vidare.
Yttrande 20 Fjällbondekulturen och fjälljordbruket
(Jämtland 2)
I debatten deltog Sven-Erik Hammar, LRF Jämtland; Herbert Nyman, LRF Förbundsstyrelsen; Martin Johansson, LRF Ungdomen och Ulric Isacson, LRF Dalarna.
Stämman beslutade:
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att, enligt intentionerna i motionen, lyfta fram fjälljordbrukets möjligheter i arbetet med EUs strukturfonder, landsbygdsprogrammet och
den nationella ersättningen till norra Sverige samt
att riksförbundsstyrelsen aktivt arbetar för goda övergripande villkor för fjälljordbruket.
Yttrande 21 Landsbygdsadresser
(Östergötland 1)
I debatten deltog Christian Ankarstrand, LRF Östergötland och Stihna Johansson
Evertsson, LRF Förbundsstyrelsen.
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Stämman beslutade:
att bifalla yrkandet och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att uppmana Sveriges Kommuner och Landsting att informera kommunerna om de regler och rekommendationer som
finns när det gäller god ortnamnssed samt
att bifalla yrkandet och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att ta fram konkreta anvisningar
med tillvägagångssätt för vidarebefordran till medlemmar som önskar återfå sitt ursprungliga gårdsnamn i postadressen.
Yttrande 22 Viltskador
(Sydost 6, Skåne 4)
I debatten deltog Nils-Erik Bondesson, Lantmännen; Ronny Johansson, LRF Väst;
Anna Törnfelt, LRF Gotland; Carl Wachtmeister, LRF Förbundsstyrelsen; Lars-Ove
Johansson, LRF Sydost och Arne Thörn, Arla Foods.
Stämman beslutade:
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att kraftfullt verka för att gåsjakt är tillåtet under
dygnets ljusa timmar,
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för ökat statligt anslag till viltskadeersättningar samt
att med bifall till övriga yrkanden om besiktningsmännens roll och behovet av en ersättningsregel för vildsvinsskador och jaktbara gåsarter uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
arbeta för att regelverken kring förebyggande åtgärder mot viltskador och lämnande av
skadeersättningar uppfattas som skäliga och funktionella för de syften de avser.
Yttrande 23 Klövviltförvaltning
(Jönköping 2, Skaraborg 2, Örebro 2, Södra Skogsägarna)
I debatten deltog Lars-Eric Åström, Södra Skogsägarna; Håkan Rohdén, LRF Örebro;
Per Åke Svensson, LRF Sydost; Carl-Olov Holmström, Södra Skogsägarna; Stig Högberg, LRF Förbundsstyrelsen; Ronny Johansson, LRF Väst och Peter Borring, LRF Östergötland.
Stämman beslutade:
att med bifall till yrkandena uppdra till riksförbundsstyrelsen att arbeta för en lokalt
planlagd klövviltsförvaltning där markägarna ges majoritetsinflytande över förvaltningen och viltbalansen – och där jakten underordnas ägandet och brukandet av marken och
skogen,
att avslå yrkandet i tredje att-satsen i motionen från Örebro om viltvårdsplanering,
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att avslå yrkandena i tredje och femte att-satsen i motionen från Södra om viltvårdsnämndens framtida roll respektive om Jägareförbundets ”allmänna uppdrag” samt
att viltvårdsnämnderna med beslutsunderlag från Skogsstyrelsen får i uppdrag att ansvara för den övergripande förvaltningen av klövviltet.
Yttrande 24 Rovdjurspolitik
(Östergötland 4, Väst 2, Värmland 4)
Stämman beslutade:
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt driva kraven i LRFs rovdjurspolicy och
kommunicera arbetet till medlemsorganisationen samt
att motionerna därutöver ska anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
Yttrande 25 Vildsvin
(Mälardalen 1, Skåne 3, Skaraborg 3, Värmland 5)
I debatten deltog Stig Lundström, LRF Skåne; Ronny Johansson, LRF Väst; Carl-Olov
Holmström, Södra Skogsägarna; Sture Johansson, LRF Mälardalen; Arne Thörn, Arla
Foods; Lars-Ove Johansson, LRF Sydost; Mikael Bäckström, LRF Jönköping; NilsOlov Lindfors, LRF Norrbotten; Carl Wachtmeister, LRF Förbundsstyrelsen; Lennart
Nilsson, LRF Halland; Bo Arvidsson, LRF Jönköping; Stefan Brunander, Arla Foods;
Bo Rundquist, LRF Södermanland och Ingemar Olsson, Scan AB.
Stämman beslutade:
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att tydligt och aktivt driva kraven i handlingsplanen,
med särskilt beaktande av vad som däri sägs om skadeinventering, utfodring, samarbete
och behovet av en ersättningsbestämmelse för situationer när det är oskäligt att den enskilda ensam skall stå för kostnaderna,
att i detta arbete även beakta frågorna om smittskydd, ekologisk grisproduktion, skogsskador och växtnäringsbalans,
att ta fram ett kraftfullt regelverk för utfodring och åtling med inriktning att utfodring
endast får ske i strikt styrande syfte i samråd med grannar, (voteringsresultat 106-22-4,
bilaga §22.25 LRF-id-upa/09)
att styrelsen arbetar för att skötselområden kommer till stånd snarast. Det är dock viktigt
att arbetet har lokal och regional förankring,
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att omgående och med kraft driva frågan om att få
fler typer av vildsvinsfällor godkända samt
att arbeta för att vildsvinsstammen kraftigt reduceras.
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Yttrande 26 Skydd och bevarande av åkermark
(Skåne 1, Halland 2)
I debatten deltog Dag Rogne, LRF Värmland; Anna Kristoffersson, Scan AB; Lennart
Nilsson, LRF Halland; Birgitta Carlander, Lantmännen; Peter Borring, LRF Östergötland; Per Nyström, LRF Mälardalen; Åsa Odell, LRF Skåne; Christian Ankarstrand,
LRF Östergötland; Arne Lindström, LRF Västerbotten; Helena Jonsson, LRF Förbundsstyrelsen; Per-Olof Malm, Lantmännen; Ingemar Olsson, Scan AB och Lennart Pettersson, LRF Skaraborg.
Stämman beslutade:
att med bifall till yrkandena uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta att arbeta för att
jordbruksmark ges ett starkare skydd i lagstiftningen,
att på olika sätt lyfta frågan om bondens egen roll för bevarandet av åkermarkens status
samt
att utreda om den danska modellen med jordbruks- och landsbygdsanalyser kan överföras till svenska förhållanden och med Skåne som försökslän.
Yttrande 27 Generellt biotopskydd och rationellt brukande
(Halland 1)
I debatten deltog Carola Gunnarsson, LRF Sydost; Aja Blomberg Andersson, LRF
Halland; Nils-Erik Bondesson, Lantmännen; Per Nyström, LRF Mälardalen och Helena
Jonsson, LRF Förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att bifalla intentionerna i motionen och uppdra till riksförbundsstyrelsen att fortsätta
arbeta för lättnader i det generella biotopskyddet, med hänsyn till regionala förhållanden.
Yttrande 28 Fornlämningars problem för företagande på landsbygden
(Östergötland 2, Sydost 2)
I debatten deltog Lars-Ove Johansson, LRF Sydost; Mats Weinesson, LRF Östergötland
och Helena Jonsson, LRF Förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att bifalla intentionerna i motionerna och uppdra till riksförbundsstyrelsen att fortsätta
arbetet i enlighet med beslutet på 2008 års riksförbundsstämma samt att verka för att
skyddet av fornlämningar ges en regional anpassning,
att LRF verkar för en ändring av kulturminneslagen där selektering av vad som skall
skyddas står i proportion till mängden liknande objekt inom området samt

PROTOKOLL
18(21)
2009-05-26--27

att staten (svenska folket) alltid fullt ut skall stå för den arkeologiska utgrävningskostnaden. (voteringsresultat 81-46-6, bilaga §22.28 LRF-id-upa/09)
Yttrande 29 Äganderätten och minerallagen
(Väst 4, Jämtland 3)
I debatten deltog Nils-Olov Lindfors, LRF Norrbotten; Sven-Erik Hammar, LRF Jämtland; Mats Weinesson, LRF Östergötland och Nils-Erik Bondesson, Lantmännen.
Stämman beslutade:
att bifalla motionerna och ge riksförbundsstyrelsen i uppdrag att arbeta för en ändring
av minerallagstiftningen på sätt som framgår av LRFs strategi Minerallagen i ett markägarperspektiv.
Yttrande 30 Begränsningar i äganderätt som följer av frivilligt upplåtande av
mark
(Södermanland 2)
I debatten deltog Frida Wännman-Kvantenå, LRF Väst; Bo Rundquist, LRF Södermanland; Bengt Persson, LRF Förbundsstyrelsen och Henrik Tham, LRF Skåne.
Stämman beslutade:
att bifalla motionen, dock att den del av det första yrkandet som avser rätt till ersättning
vid ändrad markanvändning avslås.
Yttrande 31 Årlig ersättning för infrastrukturens långbänkar
(Södermanland 1)
Stämman beslutade:
att bifalla motionens intentioner och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för begränsningar av möjligheterna att reservera mark och för markägare ge utrymme för inlösen eller ersättning vid lång tidsutdräkt.
Yttrande 32 Flyget begränsar vindkraften
(Väst 3)
I debatten deltog Ronny Johansson, LRF Väst; Carl Wachtmeister, LRF Förbundsstyrelsen; Andreas Larsson, LRF Värmland och Henrik Tham, LRF Skåne.
Stämman beslutade:
att avslå yrkandet att LRF skall arbeta för att möjliggöra vindkraftsetableringar även i
områden som omfattas av generella inskränkningar, exempelvis närhet till flygplats.
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Yttrande 33 Behovet av att minska konflikter mellan lantbruk och grannfastigheter
(Gotland 1)
I debatten deltog Roland Rodebjer, LRF Gotland och Bengt Persson, LRF Förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att ge riksförbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en strategi som kan bidra till att förebygga konflikter med grannar och ge stöd när sådana förekommer.
Yttrande 34 Vindkraft med respekt för äganderätten
(Värmland 1)
Dag Rogne, LRF Värmland yttrade sig i ärendet.
Stämman beslutade:
att avslå yrkandet att LRF arbetar för att förändra lagstiftningen så att etablering av
vindkraftverk förutsätter att markägare inom vindkraftverkets vindområde samtycker.
Yttrande 35 Förstärkning av äganderätten vid intrång från försvaret
(Norrbotten 1)
I debatten deltog Nils-Olov Lindfors, LRF Norrbotten; Per Nyström, LRF Mälardalen
och Thomas Magnusson, LRF Förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att påverka regelverken för att förbättra markägarens position vad gäller försvarets bullermattor och deras konsekvenser för äganderätten och markägarens rätt att nyttja sin
fastighet.
Yttrande 36 Organiserad bärplockning
(Västerbotten 1, Norrbotten 2)
I debatten deltog Arne Lindström, LRF Västerbotten; Marianne Andersson, LRF Skåne;
Frida Wännman-Kvantenå, LRF Väst; Per-Olov Uhrus, LRF Gävleborg och Christer
Segerstéen, LRF Förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att bifalla motionerna och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för en översyn av
kommersiellt utnyttjande av allemansrätten,
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att all organiserad, kommersiell verksamhet som bedrivs på annans mark skall kräva avtal med markägaren samt
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att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för ett tydliggörande av begreppet ”organiserad och kommersiell verksamhet”.
Yttrande 37 Ersättning för skador av granbarkborre på annans fastighet
(Sydost 5)
Stämman beslutade:
att bifalla intentionerna i motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbeta för ett tydligt regelverk och en rättvis behandling av markägare som drabbas av
skador på sin skog orsakade av insektsangrepp från närliggande naturreservat och andra
skyddade områden.
Yttrande 38 Generell hänsyn vid föryngringsavverkning
(Jönköping 1)
I debatten deltog John Enander, LRF Ungdomen och Christer Segerstéen, LRF Förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att återinföra den
tidigare nivån på maximalt 5 % av virkesvolymen, som måste lämnas av naturvårdshänsyn vid normalstora avverkningar.
§ 23

Övriga ärenden

a) Tid och plats för ordinarie stämmor år 2010
Anmäldes att förbundsstyrelsen beslutat att 2010 års riksförbundsstämma hålls på Billingehus i Skövde den 25-27 maj. Monica Didriksson, LRF Skaraborg hälsade välkommen till nästa års stämma.
b) Kooperation Utan Gränser
Anniqa E Nygård, LRF Förbundsstyrelsen informerade om Kooperation Utan Gränsers
arbete och om möjligheten att i samband med stämman skänka pengar. Insamlingen gav
11 859 kr (varav 750 kr via SMS). Landshypotek dubblade denna summa och Swedbank bidrog med lika mycket, d v s 23 718 kr vardera. Totalt inbringade insamlingen
således 59 295 kr.
c) LRFs Guldnål
Förbundsordföranden delade ut LRFs guldnål till Bo Sundström, Örebro.
d) Årets spjutspets
Förbundsordföranden delade ut priset Årets spjutspetsföretag till Röcklingers Handelsträdgård som drivs av bröderna Berndt och Åke Röcklinger, Lärbro.
e) Tack
Förbundsordföranden tackade presidiet och styrelsen samt verkställande direktören och
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koncernchefen Karl-Gunnar Burman. Vidare riktades ett tack till övriga medarbetare på
LRF och till Sånga-Säby Kurs & Konferens.
Vice ordföranden Elisabeth Gauffin framförde styrelsens tack till förbundsordföranden.
§ 24

Stämmornas avslutande

Förbundsordföranden sammanfattade årets stämma och förklarade 2009 års stämmor
med Lantbrukarnas Riksförbund ideell förening respektive förening upa avslutade.

Karin Andersson
Ordförande

Johnas Rundgren
Vice ordförande
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