LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND

RIKSFÖRBUNDSSTÄMMAN 2012
PROTOKOLL

LRF FÖRENING UPA/ LRF IDEELL FÖRENING

2012-05-29--30

Plats: Clarion Hotel Stockholm

Anförande hölls av förbundsordförande Helena Jonsson.

§1

Stämmornas öppnande

Förbundsordförande Helena Jonsson 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 verkställande direktörer Karl-Gunnar Burman och Thorsten Andersson nämndes särskilt.
Förbundsordföranden utdelade utmärkelsen Årets lokalavdelning, i form av en check på
25 000 kr, till Värmdö LRF-avdelning. Lokalavdelningens tack framfördes av ordförande Mikael Windahl och sekreterare Anna Ranebo som också presenterade avdelningens verksamhet.
Förbundsordföranden förklarade 2012 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:
Johnas Rundgren, Västerås, ordförande
Jan Andersson, Furulund, vice ordförande

§3

Anmälan av sekreterare och protokollsekreterare

Anmäldes att förbundsstyrelsen utsett Peter Lundberg till sekreterare samt Ann-Kristin
Törnqvist och Karin Wennerberg till protokollsekreterare.

§4

Fastställande av röstlängd

Stämman beslutade att fastställa röstlängden när samtliga närvarande fullmäktige registrerats och förtecknats.
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§5

Fastställande av föredragningslista

Anja Thorsson, LRF Västra Götaland anmälde som övrigt ärende information om
CEJA-konferens 2013.
Stämman beslutade att fastställa föredragningslistan.

§6

Fastställande av arbetsordning

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att anta följande arbetsordning:
a. Ordet begärs genom knapptryckning på handenheten och i andra hand genom
handuppräckning.
b. Kristina Yngwe, Kristin Yderfors och Emma Johansson, 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 Thomas Magnusson att
vara styrelsens representant. Anders Holmestig och Ann Henriksson, 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. Styrelsens, valberedningens och beredningsutskottets föredragningar sker från
talarstolen. Övriga inlägg sker från respektive fullmäktiges plats i stämmolokalen.
h. Huvudförslag är alltid förbundsstyrelsens förslag eller av styrelseledamot tillstyrkt ändringsförslag.
i. Tidsbegränsning om tre minuter gäller. Påminnelse sker efter två minuter.
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§7

Val av beredningsutskott fram till 2013 års stämma

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja Henrik Wahlberg, Norrmejerier (omval) och Bo Rundqvist, LRF Södermanland (nyval) till beredningsutskott med
uppdrag att bereda val av valberedning till 2013 års stämma.

§8

Val av protokolljusterare och rösträknare

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag
att

till protokolljusterare utse:
Margareta Malmquist, Nyköping
Martin Moraeus, Orsa

att

till ersättare utse:
Eva Engström, Romakloster
Tomas Fahlgren, Vikbolandet

att

till rösträkningskommitté utse:
Marianne Aava
Trine Amundsen
Helene Andersson
Mats Granath
Gunnar Lans
Robert Larsson
Mona Nordberg
Lars Sundström
Helen Rosengren
Kicki Svensson
ersättare:
Bengt Waldebring
Stig Wiklund

§9

Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

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

Förvaltningsberättelse

Anförande hölls av verkställande direktör Anders Källström som kommenterade verksamheten, den ekonomiska utvecklingen och affärsverksamheten 2011. (Bilaga § 10a-b
LRF-upa-id/12).
I debatten deltog Sten Catoni, Scan AB; Monica Didriksson, LRF Västra Götaland;
Lars-Ove Johansson, LRF Sydost; Helena Jonsson, Förbundsordförande; Anders Källström, Verkställande Direktör; Peter Borring, LRF Östergötland; Anna Kristoffersson,
Scan AB; Mikael Bäckström, LRF Jönköping; Pernilla Nordberg, LRF Västra Götaland;
Ronny Johansson, LRF Västra Götaland; Marianne Andersson, LRF Skåne; Håkan
Nilsson, LRF Jämtland; Anders Råsberg, Svenska Fåravelsförbundet och Anette Skoog;
Sveriges Djurbönder.
Stämman beslutade att med godkännande lägga redovisningarna till handlingarna.

§ 11

Revisorernas berättelse

Peter Strandh, auktoriserad revisor och Ulf Magnusson, förtroendevald revisor föredrog
revisorernas berättelse över verksamhetsåret 2011 och redogjorde för revisionsarbetet.
Monica Didriksson, LRF Västra Götaland yttrade sig i ärendet.
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 u.p.a. där koncernens balansomslutning är 5 282 842 000 kr och moderföretagets balansomslutning är 477 415 000 kr samt

att

fastställa de i årsberättelsen intagna resultat- och balansräkningarna i LRF ideell
förening där balansomslutningen är 173 323 000 kr.
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§ 13

Disposition av årets resultat

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

disponibla medel i LRF ideell förening om 133 683 303,36 kr balanseras i ny
räkning samt

att

underskottet i LRF förening u.p.a. om 16 832 364,40 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 2011 års förvaltning.

§ 15

Bestämmande av ersättning till förtroendevalda och revisorer

Valberedningens ordförande Ingemo Johansson föredrog valberedningens förslag (§
15a-c) och Henrik Wahlberg föredrog beredningsutskottets förslag (§ 15d).
Lars-Ove Johansson, LRF Sydost yttrade sig i ärendet.
Stämman beslutade
att

samtliga förändringar av arvoden träder i kraft den 1 januari 2013,

att

ersättning för uppdrag inom Lantbrukarnas Riksförbund ska utgå enligt nedan:

a) Årliga arvoden till ledamöter i riksförbundsstyrelsen och revisorer
Förbundsordföranden
22 prisbasbelopp
Vice ordföranden, ordförandens ställföreträdare
8 prisbasbelopp
Övriga ledamöter i förbundsstyrelsen
3 prisbasbelopp
Tjänstgörande revisorer, ej yrkesrevisorer
0,75 prisbasbelopp
Därutöver får förbundsstyrelsen disponera upp till 12 prisbasbelopp efter beslutad arbetsfördelning inom styrelsen. Ett prisbasbelopp motsvarar 44 000 kr år 2012.
Årligt arvode till personalrepresentanter i förbundsstyrelsen utgår med ett belopp motsvarande 75 % av de stämmovalda ledamöternas årliga fasta arvode.
Samtliga arvoden och ersättningar som ledamöterna uppbär för uppdrag beslutade av
förbundsstämma och förbundsstyrelse, inklusive styrelseuppdrag i dotterbolag, ska redovisas inför kommande riksförbundsstämma.
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Ovanstående ska tillämpas så att årliga arvoden får uttas endast i ett av företagen LRF
ideell förening och LRF förening u.p.a.
För uppdraget som förbundsstyrelseledamot tillhandahåller Lantbrukarnas Ekonomi
AB abonnemang för telefon och dator.
För yrkesrevisorer utgår ersättning i särskild ordning.
b) Dagarvoden
Dagarvode utgår för såväl sammanträdes- och förrättningstid som restid med följande
belopp exklusive sociala avgifter:
Timmar
Ersättning

1-13
205 kr/timme

14-24
2 870 kr

Vid flerdagsförrättning utgår inget arvode mellan kl 00.00 och 07.00.
Antalet timmar beräknas som antalet påbörjade timmar och en timme räknas som påbörjad när mer än 30 minuter passerat. Dagarvode utgår endast för hela timmar. Telefonsammanträden ersätts enligt timarvode.
c) Rese- och traktamentsersättningar
Bilersättning utgår med lägst 28 kr/mil och är samma som för anställd personal.
Vid samåkning utgår ett tillägg på 5 kr/mil per passagerare.
Vid användande av miljöbil gäller samma regler som för anställd personal.
Traktamentsersättning utgår enligt LRFs avtal för anställda.
d) Ersättning till valberedningen
ordförande
vice ordförande
övriga ledamöter

§ 16

0,5 prisbasbelopp
0,25 prisbasbelopp
0,13 prisbasbelopp

Val till riksförbundsstyrelsen

Ingemo Johansson, valberedningens ordförande, föredrog valberedningens förslag till
nyval av tre styrelseledamöter då Stihna J Evertsson, Stig Högberg och Jan-Olof
Thorstensson avsagt sig omval.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag
att

välja en riksförbundsstyrelse med 13 ledamöter
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att

till ledamöter i riksförbundsstyrelsen, för mandatperioden 2012-2014, välja
följande:
Annika Bergman, Örebro
(omval)
Palle Borgström, Älvängen
(omval)
Lotta Folkesson, Vännäs
(nyval)
Sven-Erik Hammar, Funäsdalen (omval)
Helena Jonsson, Tranås
(omval)
Titti Jöngren, Åkersberga
(omval)
Thomas Magnusson, Tävelsås (omval)
Lennart Nilsson, Harplinge
(nyval)
Anniqa E Nygård, Flarken
(omval)
Åsa Odell, Klagstorp
(omval)
Bengt Persson, Ängelholm
(omval)
Nina Pettersson, Skänninge
(nyval)
Carl Wachtmeister, Nyköping (omval)
Personalrepresentanter är f.n. Eva Anflo, SACO och Pär Wiklund, Unionen

§ 17

Val av styrelseordförande, tillika förbundsordförande

Ingemo Johansson föredrog valberedningens förslag.
Stämman beslutade enhälligt, enligt valberedningens förslag, att som förbundsstyrelsens
ordförande och tillika förbundsordförande välja om Helena Jonsson. Valet avser stadgeenligt ett år fram till och med 2013 års riksförbundsstämma.

§ 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 2013 utse
Ulf Magnusson, Reftele (omval) och Anders Ramström, Sunne (omval),

att

som revisorssuppleanter utse Lena Sjöström, Vännäs (omval) och Tore Holmefalk, Glommen (nyval) samt

att

som auktoriserad revisor utse Peter Strandh, Ernst & Young (omval) och

att

som revisorssuppleant utse Jesper Nilsson, Ernst & Young (omval).
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§ 19

Fastställande av antal samt val av ledamöter av valberedning,
däribland dess ordförande

Henrik Wahlberg föredrog beredningsutskottets förslag till tre nya ledamöter i en valberedning bestående av tio ledamöter. Ingemo Johansson, Börje Lagerqvist, Nils Palmgren
och Kristina Yngwe hade avsagt sig omval.
Lars-Ove Johansson, LRF Sydost föreslog Sofia Hidling som ledamot i valberedningen
och att densamma även fortsättningsvis består av elva ledamöter.
I debatten deltog Lars-Ove Johansson, LRF Sydost; Anders Richardsson, LRF Halland;
Patrik Ohlsson, LRF Värmland; Kristina Yngwe, LRF Ungdomen; Sten Olsson, Gröna
Näringens Riksorganisation; Gunilla Nordberg, Gröna Näringens Riksorganisation;
Anja Thorsson, LRF Västra Götaland och Sofia Hidling, LRF Sydost.
Stämman beslutade:
att

välja en valberedning med elva ledamöter,

att

till ledamöter i valberedningen, för mandatperioden 2012-2014,
välja nedanstående personer:
Peter Borring, Skänninge
Stig-Erik Carlsson, Myresjö
Christina Dahl, Limmared
Monica Didriksson, Töreboda
Torgny Hardselius, Sjulsmark
Sofia Hidling, Torhamn
Maria Jonsson, Bollnäs
Sören Lundström, Kåge
Christer Mårtensson, Gärsnäs
Sten Olsson, Simrishamn
John Rödström, Bredbyn

att

(omval)
(omval)
(omval)
(omval)
(nyval)
(nyval)
(omval)
(omval)
(omval)
(nyval)
(nyval)

till ordförande välja Stig-Erik Carlsson.

Stämman beslutade att som röstlängd fastställa den över fullmäktige förda förteckningen med 146 fullmäktige. (Bilaga § 4a LRF-upa-id/12)
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§ 20

Fördelning av fullmäktige för organisationsmedlemmarna vid
nästa ordinarie stämma

I debatten deltog Anna Kristoffersson, Scan AB och Helena Jonsson, förbundsordförande.
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
Norrmejerier
Skånemejerier
Skånesemin
Växa Sverige
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

2
6
0
1
0
1
1
1
1
4
1
8
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
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§ 21

Ärenden som riksförbundsstyrelsen hänskjutit till
riksförbundsstämman

a) LRFs medlemsavgift år 2013 (LRF ideell förening)
Stämman beslutade:
att

fastställa avgiften till LRF ideell förening för år 2013 till oförändrat 250 kr.

b) Utveckling av LRF – Vägen mot visionen 2012
Förbundsordförande Helena Jonsson kommenterade Vägen mot visionen 2012.
I debatten deltog Dag Rogne, LRF Värmland; Paul Christensson, LRF Västra Götaland;
Anna Kristoffersson, Scan AB; Pål Nilsson, Sveriges Stärkelseproducenter; Katarina
Löfman, LRF Västra Götaland; Monica Didriksson, LRF Västra Götaland; Anette
Skoog, Sveriges Djurbönder; Marianne Andersson, LRF Skåne; Jonny Jones, LRF Dalarna; Anders Richardsson, LRF Halland; Lars-Ove Johansson, LRF Sydost; Mats Weinesson, LRF Östergötland; Mikaela Johnsson, LRF Sydost; Andreas Larsson, LRF
Värmland; Anja Thorsson, LRF Västra Götaland och Helena Jonsson, förbundsordförande.
Stämman beslutade:
att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta utvecklingsarbetet i linje med vad
som redovisats i Vägen mot visionen 2012.

c) Förslag till ändrade stadgar och anvisningar
Stämman beslutade:
att

enhälligt anta förslaget till ändringar i stadgar och anvisningar för LRF förening u.p.a. samt

att

enhälligt anta förslaget till ändringar i stadgar och 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 inhämta deras
godkännande av stadgeändringsbeslutet samt att detta genast får registreras.
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§ 22

Behandling av inkomna motioner

I de fall votering har ägt rum redovisas resultatet inom parentes i ordningen Bifaller –
Avslår – Avstår – Ej röstat.

Yttrande 1 LRFs roll
(Östergötland 5)
I debatten deltog Peter Borring, LRF Östergötland; Marianne Andersson, LRF Skåne;
Peter Tagesson, LRF Västra Götaland och Christian Ankarstrand, LRF Östergötland.
Stämman beslutade:
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 2 Synen på modernt svenskt lantbruk
(Östergötland 10)
I debatten deltog Emma Johansson, LRF Ungdomen; Peter Borring, LRF Östergötland;
Palle Borgström, förbundsstyrelsen; Jenny Bengtsson, LRF Halland; Anna Kristoffersson, Scan AB; Per Willén, LRF Örebro; Björn Wallin, Lantmännen; Sara Johansson,
LRF Halland; Jan Thorén, LRF Gävleborg; Per Brunberg, LRF Sydost och Anja Thorsson, LRF Västra Götaland.
Efter godkännande av stämman yttrade sig även Anders Holmestig, LRF i ärendet.
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att utveckla
LRFs externa kommunikation i syfte att öka allmänhetens kunskap om det moderna svenska lantbruket samt

att

anse motionen besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört vad avser initiativ
till dialog med organisationsmedlemmarna hur de än mer kan paketera svenska
mervärden i sina varumärken.

Yttrande 3 Barn- och ungdomskontakt
(LRF Ungdomen 2, Västra Götaland 5)
I debatten deltog Kristina Yngwe, LRF Ungdomen; Inger Gauffin-Carlsson, LRF Mälardalen; Titti Jöngren, förbundsstyrelsen; Mats Weinesson, LRF Östergötland; Lars
Påfvelsson, LRF Västra Götaland; Håkan Lundgren, LRF Sydost; Katarina Johansson,
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LRF Västra Götaland; Paul Christensson, LRF Västra Götaland; Anna Kristoffersson,
Scan AB; Anja Thorsson, LRF Västra Götaland och Per Brunberg, LRF Sydost.
Stämman beslutade:
att

med bifall till intentionerna i LRF Ungdomens motion uppdra åt riksförbundsstyrelsen att finnas med i Skolverkets arbete med framtagning av kommande läroplan för grundskolan,

att

att LRF tar de möjligheter som den nya läroplanen öppnar upp för och därmed
lyfter de gröna näringarnas frågor i hela grundskolan,

att

initiera ett samarbete med Skolverket så att gården som pedagogisk resurs utvecklas och förankras i samarbete med skolan samt

att

LRF bevakar och utvärderar de GSPR-verksamheter som nu initieras med mål
att få en ökad kunskap kring hur GSPR-konceptet skall utvecklas i Sverige.

Yttrande 4 Lokalavdelningarnas roll
(Halland 1)
I debatten deltog Anders Richardsson, LRF Halland; Kristina Yngwe, LRF Ungdomen;
Anders Hermansson, LRF Sydost; Annika Altnäs, LRF Östergötland och Stig Högberg,
förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att initiera
en dialog i organisationen under det kommande året gällande utvecklingen av
LRF som folkrörelse samt

att

se över organisation och mötesformer så att vi lockar fler och yngre medlemmar
att engagera sig i LRF.

Yttrande 5 Avgift för medlemmar under 36 år
(Västernorrland 1)
I debatten deltog Andreas Larsson, LRF Värmland; Stig Högberg, förbundsstyrelsen
och Stig-Erik Carlsson, LRF Jönköping.
Stämman beslutade:
att

bifalla motionens första yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att tydliggöra de olika nivåerna i medlemsavgiften för unga medlemmar samt
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att

bifalla motionens andra yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att beakta
en utökning av den reducerade medlemsavgiften för unga medlemmar i kommande avgiftsutredningar. (voteringsresultat 90-51-2-5, bilaga § 22.5 LRF-upaid/12)

Yttrande 6 Tillgång till juridisk kompetens
(Södermanland 2, Värmland 2, Västra Götaland 9, Östergötland 3)
I debatten deltog Bo Rundquist, LRF Södermanland; Stefan Brunander, LRF Västra
Götaland; Peter Borring, LRF Östergötland; Jan Thorén, LRF Gävleborg; Thomas
Magnusson, vice ordförande; Per Nyström, LRF Mälardalen; Maria HofvendahlSvensson, LRF Skåne; Nils-Olov Lindfors, LRF Norrbotten; Lars Andersson, LRF
Västra Götaland och Per Brunberg LRF Sydost.
Stämman beslutade:
att

motionerna ska anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört. (voteringsresultat 94-50-0-4, bilaga § 22.6 LRF-upa-id/12)

Stämman beslutade att fastställa en uppdaterad röstlängd omfattande 145 fullmäktige.
(Bilaga § 4b LRF-upa-id/12)
Yttrande 7 Kooperation Utan Gränser
(Jönköping 6)
I debatten deltog Mikael Bäckström, LRF Jönköping; Per Nyström, LRF Mälardalen;
Bo Rundquist, LRF Södermanland och Anniqa E Nygård, vice ordförande.
Efter godkännande av stämman yttrade sig även Göte Axelsson, LRF Jönköping i ärendet.
Stämman beslutade:
att

långsiktigt verka för att det årliga givandet ökas från dagens nivå.

Yttrande 8 Ekoterrorism
(Västra Götaland 4)
Johan Dalén, Sveriges Pälsdjursuppfödares Riksförbund höll ett anförande.
I debatten deltog Sture Johansson, LRF Mälardalen; Katarina Löfman, LRF Västra Götaland och Stihna J Evertsson, förbundsstyrelsen.
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Stämman beslutade:
att

avslå motionen om skärpt lagstiftning för att stoppa ekoterrorism och att säkerhetspolisen ges mer resurser för att bekämpa ekoterrorism samt

att

förbundsstyrelsen upprättar en handlingsplan som regionerna och kommungrupperna kan använda sig av.

Yttrande 9 Säkerheten på landsbygden
(Västra Götaland 1)
Stämman beslutade:
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 10 Brottsprevention
(Jönköping 3, Norrbotten 1)
I debatten deltog Nils-Olov Lindfors, LRF Norrbotten; Lena Ahnstedt, LRF Jönköping;
Mats Weinesson, LRF Östergötland; Stihna J Evertsson, förbundsstyrelsen och Peter
Borring, LRF Östergötland.
Stämman beslutade:
att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för lindringar i lagstiftning och praxis
för att underlätta användning av övervakningskameror i syfte att skydda sin
egendom. Detta även på mark som benämns allemansrättslig samt

att

med bifall till intentionerna i motionen om dieselstölder uppdra åt riksförbundsstyrelsen att undersöka behovet av och möjligheterna för en gemensam upphandling.

Yttrande 11 Offentlig upphandling
(Västra Götaland 15)
Annika Bergman, förbundsstyrelsen höll ett anförande.
I debatten deltog Maria Hofvendahl-Svensson, LRF Skåne; Katarina Löfman, LRF
Västra Götaland, Mats Weinesson, LRF Östergötland och Jonny Jones, LRF Dalarna.
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Stämman beslutade:
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att beloppsgränserna för direktupphandling höjs,

att

arbeta för att lagen om offentlig upphandling förenklas,

att

arbeta för att samma krav som ställs på svensk livsmedelsproduktion också skall
kunna ställas i offentlig upphandling samt

att

LRF fortsätter att satsa på det interna arbetet med hur svenska producenter ska
kunna vara med i den offentliga upphandlingen.

Yttrande 12 Ursprungsmärkning
(Västra Götaland 13)
I debatten deltog Sofia Karlsson, LRF Västra Götaland; Emma Johansson, LRF Ungdomen; Annika Bergman, förbundsstyrelsen; Andreas Larsson, LRF Värmland; Katarina Löfman, LRF Västra Götaland; Marianne Andersson, LRF Skåne; Jonny Jones,
LRF Dalarna; Johan Andersson, Danish Crown och Paul Christensson, LRF Västra Götaland.
Stämman beslutade:
att

avslå motionen att ursprungsmärkning av livsmedel ska harmoniera med övriga
EU-länder och att Sverige inte går före i denna fråga. (voteringsresultat 95-460-2, bilaga § 22.12 LRF-upa-id/12)

Stämman beslutade på förslag av Anders Richardsson, LRF Halland att begränsa talartiden till två minuter.
Yttrande 13 Jordbrukspolitik
(Värmland 4)
Åsa Odell, förbundsstyrelsen höll ett anförande.
I debatten deltog Kristina Yngwe, LRF Ungdomen; Jan Thorén, LRF Gävleborg; Håkan
Nilsson, LRF Jämtland; Dag Rogne, LRF Värmland; Marianne Andersson, LRF Skåne;
Peter Borring, LRF Östergötland och Åsa Odell, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

avslå motionen att arbeta för ett utjämnat gårdsstöd i hela landet samt
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att

initiera en diskussion om EUs framtida jordbrukspolitik med sikte bortom
2020.

Yttrande 14 Fleråriga åtaganden för miljöersättningar och osäkerhet kring bedömning av tvärvillkor får konsekvenser
(Gävleborg 1, Sydost 4)
I debatten deltog Kristin Yderfors, LRF Ungdomen; Per-Göran Sigfridsson, LRF Sydost; Arne Lindström, LRF Västerbotten; Ingemar Olsson, Sveriges Grisföretagare; Jan
Thorén, LRF Gävleborg; Anette Skoog; Sveriges Djurbönder; Åsa Odell, förbundsstyrelsen och Anna Kristoffersson, Scan AB.
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionernas intentioner uppdra till riksförbundsstyrelsen att även
fortsättningsvis arbeta för förenklingar av tvärvillkoren och deras tillämpning,

att

arbeta för långsiktighet i regelverket för EU-ersättningar,

att

även fortsättningsvis arbeta för att åtaganden inom miljöersättningarna blir kortare än fem år med stabila villkor under hela avtalsperioden samt

att

motionerna i övrigt anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 15 Energi- och drivmedelsskatter
(GRO 1, Värmland 5, Västra Götaland 6)
I debatten deltog Emma Johansson, LRF Ungdomen; Pernilla Nordberg, LRF Västra
Götaland; Nils-Olov Lindfors, LRF Norrbotten; Sten Olsson, Gröna Näringens Riksorganisation och Åsa Odell, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att behålla skattenedsättningen av
koldioxidskatt för växthusnäringen samt att jämställa jord- och skogsbrukets
dieselskatt med gruvnäringens arbetsmaskiner,

att

verka för en reformering av systemet för beskattning av fossila drivmedel så att
de gröna näringarnas affärsmöjligheter kring förnybara drivmedel stärks utan att
det svenska jord- och skogsbrukets konkurrenskraft äventyras samt

att

motionerna i övrigt anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Yttrande 16 Minskat krångel i EU-administrationen och ändrade arealuppgifter
(Gotland 1, Östergötland 14)
Anna Törnfelt, LRF Gotland yttrade sig i ärendet.
Stämman beslutade:
att

bifalla motionen från LRF Gotland och LRF Östergötlands första yrkande och
uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att EU-politiker och riksdagspolitiker både nationellt och inom EU med kraft arbetar för att minska det administrativa krånglet med EU-ersättningarna samt att arbeta för att blockarealerna
endast ändras en gång per år och då i samband med SAM-ansökan,

att

bifalla LRF Östergötlands andra och tredje yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att stödmyndigheterna inte skall göra ensidiga ändringar i
miljöersättningsåtaganden och att mark som tidigare kontrollerats av myndigheterna inte skall bli föremål för sanktioner samt

att

lyfta fram de orimligheter som hanteringen av EU-stöd kan medföra för enskilda lantbrukare.

Yttrande 17 Landsbygdsutveckling
(Jönköping 7)
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta
arbeta långsiktigt för landsbygdsutveckling i hela landet.

Yttrande 18 Mobilnät och bredband
(Jönköping 1, Mälardalen 1, Sydost 3, Västra Götaland 14, Östergötland 6)
I debatten deltog Håkan Lundgren, LRF Sydost; Caroline Bernhed, LRF Västra Götaland och Titti Jöngren, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade att uppdra åt riksförbundsstyrelsen:
att

med bifall till motionernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta
för en rikstäckande och fullgod mobiltäckning,

att

arbeta för att mer medel anslås till bredbandsutbyggnaden på landsbygden,

att

arbeta för att den mobila tekniken inte blir sämre eller dyrare på de platser där
det fasta telenätet monteras ner,
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att

arbeta för en extern utredning rörande roaming där LRF är representerat samt

att

att kontakta regeringen för att tydliggöra behovet av att snarast ge Post- och telestyrelsen större befogenheter att kräva av mobiloperatörerna att de lever upp
till de nivåer på mobiltäckning som deras egna täckningskartor visar.

Yttrande 19 Socialförsäkringarna
(Jämtland 1, Skåne 1, Östergötland 7)
I debatten deltog Maria Hofvendahl-Svensson, LRF Skåne; Kristin Yderfors, LRF Ungdomen; Håkan Nilsson, LRF Jämtland och Titti Jöngren, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbetet för bättre socialförsäkringsvillkor för egenföretagare,

att

driva frågan om ett socialförsäkringssystem som skapar en trygghet för den enskilde företagaren motsvarande den som finns för löntagare samt

att

i övrigt anse motionerna besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 20 Företagares ångerrätt
(Skåne 4, Sydost 5, Östergötland 4)
I debatten deltog Per-Göran Sigfridsson, LRF Sydost; Maria Hofvendahl-Svensson,
LRF Skåne; Titti Jöngren, förbundsstyrelsen och Carl Jonsson, LRF Halland.
Stämman beslutade:
att

motionerna anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 21 Arbetskraft i de gröna näringarna
(LRF Ungdomen 1)
I debatten deltog Kristina Yngwe, LRF Ungdomen; Nils Björid, LRF Jämtland; Annika
Bergman, förbundsstyrelsen; Anja Thorsson, LRF Västra Götaland och Marianne Andersson, LRF Skåne.
Stämman beslutade:
att

verka för att fler arbetsgivare inom de gröna näringarna inser vikten av att vårda
och utbilda sina anställda samt
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att

arbeta för att underlätta för företagare inom de gröna näringarna att kompetensutveckla sina anställda.

Yttrande 22 Finansiering av praktikvärdar inom jordbrukets grundutbildning
(Östergötland 8)
I debatten deltog Peter Borring, LRF Östergötland; Bo Arvidsson, LRF Jönköping;
Andreas Larsson, LRF Värmland; Ingemar Olsson, Sveriges Grisföretagare och Annika
Bergman, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

att med bifall till motionens intentioner uppdra till riksförbundsstyrelsen att undersöka möjligheten att arbeta för en solidarisk finansiering av de praktikvärdar
som tar emot praktikanter inom jordbrukets grundutbildning samt

att

näringen uppmuntrar t ex genom betald utbildning de praktikvärdar som tar
emot praktikanter.

Yttrande 23 Miljö- och djurskyddstillsyn
(Dalarna 2, Mälardalen 3, Skåne 2, Värmland 6)
Palle Borgström, förbundsstyrelsen höll ett anförande.
I debatten deltog Dag Rogne, LRF Värmland; Sture Johansson, LRF Mälardalen; Anita
Persson, Sveriges Nötköttsproducenter; Palle Borgström, förbundsstyrelsen och Anna
Kristoffersson, Scan AB.
Stämman beslutade:
att

bifalla LRF Skånes yrkande att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att även fortsättningsvis arbeta för att djurskyddskontrollerna genomförs med hög rättssäkerhet och ömsesidig respekt,

att

bifalla LRF Dalarnas yrkande att uppdra åt riksförbundsstyrelsen även fortsättningsvis arbeta för att djurskyddsinspektörerna ska ha praktisk erfarenhet från
lantbrukets djur,

att

bifalla LRF Skånes yrkande att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att även fortsättningsvis arbeta för att timtaxa tillämpas vid miljötillsyn på lantbruksföretag,

att

med bifall till intentionerna i motionen i LRF Värmlands yrkande uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att även fortsättningsvis arbeta för förbättringar rörande
djurskyddstillsynen i enlighet med motionen,
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att

med bifall till intentionerna i motionerna från LRF Dalarna, Mälardalen och
Skåne rörande förhandsanmälan uppdra åt riksförbundsstyrelsen att även fortsättningsvis arbeta för att myndigheternas tolkning och tillämpning av regelverket innebär att länsstyrelsen i normalfallet föranmäler planerade djurskyddskontroller,

att

med bifall till intentionerna i motionerna från LRF Dalarna och Skåne uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att även fortsättningsvis arbeta för att kontrollresultatet
ska redovisas vid besöket,

att

avslå LRF Mälardalens yrkande att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att utreda
möjligheterna med, och konsekvenserna av, att utforma och erbjuda ett praktikprogram för landets djurskyddsinspektörer samt

att

LRF arbetar för en kvalitetssäkring av djurskyddsinspektörerna.

Yttrande 24 Djurmärkningsregler
(Västerbotten 1)
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta
för en rimligare tolkning av regelverket avseende märkning och registrering av
djur.

Yttrande 25 Dricksvattenkontroller
(Södermanland 3)
Stämman beslutade:
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att påverka
regelverk och riktlinjer så att kravet på vattenprover, för den som i mindre
skala hyr ut permanent-, fritids- eller turistbostäder, förenklas.

Sven-Erik Hammar, förbundsstyrelsen; Thomas Magnusson, vice ordförande och Stig
Högberg, förbundsstyrelsen höll ett anförande inför behandlingen av yttrandena 26-36.
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Yttrande 26 Begränsning av vargstammen med en utökad skyddsjakt och utan
genetisk förstärkning
(Västra Götaland 10)
I debatten deltog Stefan Brunander, LRF Västra Götaland; Anders Råsberg, Svenska
Fåravelsförbundet; Britt-Marie Nordquist, LRF Värmland; Anna Kristoffersson, Scan
AB och Sven-Erik Hammar, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta
för en förvaltningsplan för varg som innebär minsta möjliga vargstam, utifrån
de juridiska försättningarna och att fortsatt arbeta för att licensjakt på varg återinförs,

att

avslå sista delen i motionens första yrkande och att istället uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att den genetiska förstärkningen av vargstammen
sker på sikt, att den genomförs med full insyn, enbart i de områden där frågan
förankrats hos de närboende och utan ytterligare nackdelar för boende i området,

att

bifalla motionens andra yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt
arbeta för en utökad skyddsjakt på varg samt

att

LRF spetsar till sig i den allmänna debatten och intensifierar lobbyarbetet i frågan.

Yttrande 27 Trovärdig rovdjurspolitik
(Östergötland 11)
Stämman beslutade att uppdra åt riksförbundsstyrelsen:
att

bifalla motionens intentioner i att-satserna 1-4 samt 6-9 och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbetet i enlighet med dessa yrkanden samt

att

avslå motionens femte att-sats.

Yttrande 28 Rovdjur i bebyggelse
(Dalarna 3)
Jonny Jones, LRF Dalarna yttrade sig i ärendet.
Stämman beslutade:
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att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt
arbeta för liberal och snabb handläggning vid länsstyrelsernas beslut om
skyddsjakt på stora rovdjur samt

att

motionen i övrigt skall anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 29 Rovdjur
(Dalarna 5)
Martin Moraeus, LRF Dalarna yttrade sig i ärendet.
Stämman beslutade:
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att revidera LRFs rovdjurspolicy.

Yttrande 30 Konsekvenser av vargetablering
(Jönköping 5, Sydost 2)
I debatten deltog Lars-Ove Johansson, LRF Sydost; Britt-Marie Nordquist, LRF Värmland; Jonny Jones, LRF Dalarna och Sven-Erik Hammar, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att undersöka möjligheterna för att initiera en allsidig analys av konsekvenser som en
vargstam medför för djurhållning och landsbygdsföretagande samt

att

fortsätta de politiska ansträngningarna för att åstadkomma en långsiktig och
bättre rovdjurspolitik.

Yttrande 31 Rovdjurskostnader skall ersättas av Naturvårdsverket
(Mälardalen 2)
I debatten deltog Sture Johansson, LRF Mälardalen; Stefan Brunander, LRF Västra Götaland och Sven-Erik Hammar, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att undersöka möjligheterna för att initiera en allsidig analys av kostnader för rovdjurspolitiken, utom statens kostnader samt

att

fortsatt arbeta för utökad skyddsjakt på varg och att licensjakt på varg återinförs.
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Yttrande 32 Ekonomiskt ansvar för viltskador
(Örebro 1)
I debatten deltog Per Willén, LRF Örebro; Henrik Arnesson, LRF Halland och Thomas
Magnusson, vice ordförande.
Stämman beslutade:
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört. (voteringsresultat 112-21-0-7, bilaga § 22.32 LRF-upa-id/12)

Yttrande 33 Vildsvin och vildsvinsfällor
(Jönköping 8)
Stämman beslutade:
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att uppvakta Naturvårdsverket för att markera vikten av att beslut om godkännanden av ytterligare
fångstredskap ges hög prioritet.

Yttrande 34 Tillståndsplikt för utfodring av vildsvin
(Västra Götaland 12)
I debatten deltog Stefan Brunander, LRF Västra Götaland; Britt-Marie Nordquist, LRF
Värmland; Lars-Ove Johansson, LRF Sydost; Thomas Magnusson, vice ordförande och
Bo Arvidsson, LRF Jönköping.
Stämman beslutade:
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört. (voteringsresultat 101-32-1-6, bilaga § 22.34 LRF-upa-id/12)

Yttrande 35 Nytt älgförvaltningssystem
(Norrbotten 2)
I debatten deltog Rolf Hjärtberg, LRF Norrbotten; Martin Moraeus, LRF Dalarna; BrittMarie Nordquist, LRF Värmland och Stig Högberg, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

bifalla motionen vad gäller arbete för utökad markägarrepresentation i viltförvaltningsdelegationerna, genom att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för
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att LRF ska delta i den översyn av viltförvaltningsdelegationernas sammansättning som föreslås av rovdjursutredningen,
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt arbeta för högre
statligt arvode till älgförvaltningsgrupperna samt

att

avslå motionen i den del som föreslår att älgförvaltningsgrupperna skall vara
beslutande så som en myndighet.

Yttrande 36 Viltförvaltningsområden
(Södermanland 1)
I debatten deltog Britt-Marie Nordquist, LRF Värmland; Margareta Malmquist, LRF
Södermanland och Stig Högberg, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att, när
tillräcklig erfarenhet av det nya älgförvaltningssystemet finns, arbeta för att
älgförvaltningsområdena förvaltar allt klövvilt och att de ska benämnas viltförvaltningsområden.

Yttrande 37 Skyddsjakt och allmän jakt på grågås
(Västra Götaland 11)
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt
arbeta för att skyddsjakt på grågås för att skydda gröda tillåts året runt i hela
landet.

Yttrande 38 Skydd och bevarande av åkermark
(Jämtland 2, Västra Götaland 8, Östergötland 13)
I debatten deltog Dag Rogne, LRF Värmland; Carl Jonsson, LRF Halland; Christian
Ankarstrand, LRF Östergötland; Paul Christensson, LRF Västra Götaland; Anna
Kristoffersson, Scan AB; Peter Borring, LRF Östergötland; Marianne Andersson, LRF
Skåne; Anniqa E Nygård, vice ordförande och Nils Svensson, LRF Skåne.
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbetet med att ge jordbruksmark ett starkare skydd i lagstiftningen,
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att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört vad gäller att utforma en policy med syfte att i möjligaste mån skydda jordbruksmark från annan användning än jordbruksändamål,

att

avslå motionen att LRF arbetar för inrättandet av en fond för nyodling finansierad genom avgifter från den som ianspråktagit jordbruksmark för andra syften
än jordbruk,

att

göra en bred och öppen genomlysning av vilka lagändringar som bedöms lämpliga och politiskt möjliga och med denna analys som grund ta ett nytt grepp i
frågan om åkermarkens skydd och redovisa denna vid riksförbundsstämman
2013 samt

att

motionerna i övrigt anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 39 Ersättning vid markintrång
(Gävleborg 2, Västra Götaland 7)
I debatten deltog Lars-Åke Folkmer, Landshypotek; Per-Olof Uhrus, LRF Gävleborg;
Martha Henriksson-Witt, LRF Skåne; Lars Påfvelsson, LRF Västra Götaland, Anniqa E
Nygård, vice ordförande och Thomas Magnusson, vice ordförande.
Stämman beslutade efter beredning i beredningsutskottet:
att

med bifall till motionernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att, med
utgångspunkt från att äganderätten i Sverige skall vara stark och att rätten till ersättning vid egendomsingrepp är en viktig del av äganderätten, fortsätta arbeta
för en översyn av ersättningarna vid egendomsingrepp med syfte att verka för
högre ersättningar,

att

verka för att en vinstdelningskomponent införs som grund för ersättning och att
denna ersättning utformas som en löpande årlig ersättning till markägaren, (voteringsresultat 60-54-4-19, bilaga § 22.39 LRF-upa-id/12),

att

verka för att en exploatör som ianspråktar mark ska åläggas ett bestående ansvar
för framtida skador som drabbar markägaren samt

att

verka för att när en ledningsrätt får annan eller utökad användning ska detta utlösa en omförhandling av ersättningen till markägaren.

Yttrande 40 Minimera markintrång vid utbyggnad av elnätet
(Jämtland 3, Östergötland 12)
I debatten deltog Mats Weinesson, LRF Östergötland och Helena Jonsson, förbundsordförande.

PROTOKOLL
26(32)
2012-05-29--30

Stämman beslutade:
att

bifalla motionen från LRF Jämtland att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att ingen ny mark tas i anspråk för luftledning om alternativa lösningar
finns,

att

avslå motionen från LRF Östergötland att uppdra år riksförbundsstyrelsen att
uppvakta regeringen med förslaget att upprätta en statlig fond för elbolagen att
söka ur för merkostnaden att gräva ned växelströmsledningar upp till 130 kW
samt

att

riksförbundsstyrelsen i kontakt med regeringen framför ett förslag om att väga
in samhällsekonomiska bedömningar i ledningsnätet 70-130 kW (regionnätet).

Yttrande 41 Skogsavdrag
(Dalarna 4)
Stämman beslutade:
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 42 Avregistrering av nyckelbiotoper
(Dalarna 1)
I debatten deltog Martin Moraeus, LRF Dalarna; Arne Lindström, LRF Västerbotten;
Lars Andersson, LRF Västra Götaland; Britt-Marie Nordquist, LRF Värmland; Julia
Gustafsson, LRF Västra Götaland; Jan-Olof Thorstensson, förbundsstyrelsen och Jonny
Jones, LRF Dalarna.
Stämman beslutade:
att

LRF arbetar för att nyckelbiotoper avregistreras när ett område inte klassas som
ersättningsberättigat. (voteringsresultat 73-48-5-11, bilaga § 22.42 LRF-upaid/2012)

Yttrande 43 Dikning av jordbruks- och skogsmark
(Jönköping 4)
Stämman beslutade:
att

bifalla motionens första yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbetet att ta fram informationsmaterial kring befintligt regelverk samt

att

avslå motionens andra yrkande om att arbeta för en översyn av befintlig lagstiftning.
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Yttrande 44 Infrastruktursatsning på vattnets vägar
(Västra Götaland 17)
I debatten deltog Clara Holm-Nause, LRF Västra Götaland och Carl Wachtmeister, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 45 Försvarets riksintresse
(Östergötland 1)
I debatten deltog Mats Weinesson, LRF Östergötland; Katarina Löfman, LRF Västra
Götaland och Carl Wachtmeister, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionens intentioner i det första yrkandet uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för en förändrad syn på betydelsen av försvarets riksintressen,

att

med bifall till motionens intentioner i det andra yrkandet uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för en förändrad tillämpning av stoppområdena,

att

avslå motionens tredje yrkande att stoppa försvarets verksamhetsökning vid
skjutmålet Hammaren i Vättern samt

att

motionens fjärde yrkande om att av försvarsmakten nyförvärvad mark inte per
automatik ska bli klassad som riksintresse anses besvarat med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 46 Det generella biotopskyddet
(Gotland 2, Jönköping 2, Sydost 1, Östergötland 13 )
I debatten deltog Anna Törnfelt, LRF Gotland och Per Petersson, LRF Sydost.
Stämman beslutade:
att

bifalla yrkandena om att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för en lättnad
i biotopskyddslagstiftningen och tillämpningen av densamma. Det gäller speciellt regional anpassning som biotopens vanlighet i trakten och möjligheten att
utveckla lantbruksföretag i hela landet,
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att

bifalla yrkandet om att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att samordna frågan så
att den drivs med gemensam kraft tillsammans med berörda regioner, med lokal,
regional och nationell påverkan,

att

bifalla yrkandet om att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att då det anses lämpligt,
ekonomiskt bistå medlemmar att driva rättsfall för att nå klarhet i miljöbalkens
regelverk rörande det generella biotopskyddet samt

att

avslå yrkandet om att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att samhället
ekonomiskt ska ersätta de merkostnader för försvårat brukande som uppkommer
p g a landskapselement i odlingslandskapet.

Yttrande 47 Helhetssyn på jord- och skogsbrukets miljöeffekter
(Värmland 3 )
I debatten deltog Arne Lindström, LRF Västerbotten; Patrik Ohlsson, LRF Värmland;
Dag Rogne, LRF Värmland; Monica Didriksson, LRF Västra Götaland; Anna Kristoffersson, Scan AB och Bengt Persson, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta
påverka forskare och andra aktörer att utveckla bättre metoder för att visa de positiva effekterna av jord- och skogsbruk för miljö och ekonomi,

att

den kunskap som kommer ur sådana helhetsanalyser används i debatten samt

att

motionen i övrigt anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 48 Kretslopp, enskilda små avlopp
(Mälardalen 4 )
I debatten deltog Lars Eric Andersson, LRF Örebro; Paul Christensson, LRF Västra
Götaland; Per Pettersson, LRF Mälardalen och Bengt Persson, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta
vidare med långsiktigt hållbara avloppslösningar med källsorterande system
också för små, enskilda avlopp och att även dessa planeras in i samhällsstrukturen,

att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att värdet av
den samhällsnytta som små avlopp i kretslopp genererar kommer lantbruket till
del samt
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att

involvera relevanta föreningar och branschorganisationer i arbetet kring kretslopp av avloppsfraktioner i jordbruket.

Yttrande 49 Lika villkor för parallellimport av växtskyddsmedel
(Västra Götaland 2)
I debatten deltog Marianne Andersson, LRF Skåne; Sofia Karlsson, LRF Västra Götaland; Mats Weinesson, LRF Östergötland; Gunilla Nordberg, Gröna Näringens Riksorganisation; Bengt Persson, förbundsstyrelsen och Peter Borring, LRF Östergötland.
Stämman beslutade:
att

riksförbundsstyrelsen med kraft arbetar för tillgång till effektiva växtskyddsmedel till konkurrenskraftiga priser. (voteringsresultat 76-55-0-6, bilaga § 22.49
LRF-upa-id/12)

Yttrande 50 Forskning och praktik för minskad halt mögelgifter i spannmål
(Värmland 1, Västra Götaland 3 )
Bengt-Olov Gunnarson, Lantmännen yttrade sig i ärendet.
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionärernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbeta för att forskningsmedel används för att stärka konkurrenskraften i de
gröna näringarna genom nyttostyrd forskning samt

att

fortsätta arbeta för att branschen tar ett helhetsgrepp med ett tydligt odlarperspektiv på fusariumproblem avseende forskning och utveckling, växtförädling,
andra bekämpningsmetoder, provtagning, analyser och användbarhet av drabbade partier.

Yttrande 51 Från kalenderjordbruk till temperaturjordbruk
(Västra Götaland 16)
I debatten deltog Carl Jonsson, LRF Halland; Katarina Löfman, LRF Västra Götaland
och Bengt Persson, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

bifalla motionens första yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta
för att tillämpad forskning kommer till stånd för att belysa olika spridningstidpunkters påverkan på jord och vatten sett i ett helhetsperspektiv samt
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att

motionens andra och tredje att-satser anses besvarade genom att arbete pågår
med ett beslut av 2011 års riksförbundsstämma med motsvarande innehåll.

Yttrande 52 Stoppa fracking (fracturing) vid utvinning av skiffergas
(Östergötland 9)
I debatten deltog Mats Weinesson, LRF Östergötland och Per Petersson, LRF Sydost.
Stämman beslutade:
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att göra politiker och
myndigheter på den nationella nivån uppmärksamma på LRFs uppfattning om
fracturing samt

att

arbeta för att fracturing inte ska användas i Sverige.

Yttrande 53 Inrätta långsiktiga förutsättningar för solenergi och övrig
förnyelsebar energi
(Skåne 3, Östergötland 2)
I debatten deltog Peter Borring, LRF Östergötland; Carl Wachtmeister, förbundsstyrelsen och Mats Weinesson, LRF Östergötland.
Stämman beslutade:
att

bifalla motionerna och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbeta för att
regeringen inför ett nytt mål om 70 % förnybar energi fram till 2020,

att

fortsätta arbeta för bättre förutsättningar för investeringar i solenergi och annan
småskalig förnyelsebar energi samt

att

fortsätta arbeta för att regeringen inför möjlighet att få nettodebitering av el
snarast.

Yttrande 54 Saltning av vägar
(Södermanland 4)
Stämman beslutade:
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att ställa
krav på Trafikverket om bättre krav på underhåll av diken m m, en lösning på
problem som saltning av vägarna åstadkommer samt finansiering av åtgärder.

PROTOKOLL
31(32)
2012-05-29--30

§ 23

Övriga ärenden

a) Tid och plats för ordinarie stämmor år 2013
Anmäldes att förbundsstyrelsen beslutat att 2013 års riksförbundsstämma hålls på
Sånga-Säby Kurs & Konferens tiden 28-29 maj 2013.
Håkan Lundgren, LRF Sydost argumenterade för att flytta fram stämman till mitten av
juni.
b) Övriga ärenden
Kooperation Utan Gränser
Anniqa E Nygård, vice ordförande, informerade om Kooperation Utan Gränsers arbete
och om möjligheten att i samband med stämman skänka pengar. Insamlingen gav
11 125 kr, inkl euro, dollar och sms-bidrag.
Magnus Hammar, Swedbank meddelade att Swedbank bidrar med ytterligare 10 000
kronor till insamlingen.
LRFs guldnål
Förbundsordföranden delade ut LRFs guldnål till Ulric Isacson och Lars Reyier. Guldnålsmottagarna framförde sina tack.
Årets spjutspetsföretag
Förbundsordföranden delade ut priset som Årets spjutspetsföretag på 100 000 kr till
Myggenäs gård som drivs av Thomas och Margareta Hagberg. De framförde sitt tack.
CEJA-konferens 21-23 januari 2013 i Skövde
Anja Thorsson, LRF Västra Götaland informerade om CEJA-konferensen den 21-23
januari 2013 i Skövde med tema ”Young Farming - CAP towards 2020”.
Uttalande från stämman
Stämman beslutade att anta ett uttalande med rubriken ”Familjeskogsbruket skapar miljönytta och tillväxt”. (Bilaga § 23b LRF-upa-id/12)

§ 24

Stämmornas avslutande

Förbundsordföranden framförde sitt tack till presidiet och styrelsen samt till verkställande direktören och övriga medarbetare på LRF. Förbundsordföranden tackade även
avgående ledamöter i styrelsen och valberedningen.
Thomas Magnusson vice ordförande framförde styrelsens tack till förbundsordföranden.
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Förbundsordföranden förklarade 2012 års stämmor med Lantbrukarnas Riksförbund
ideell förening respektive förening u.p.a. avslutade.

Johnas Rundgren
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