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Ärende nr 5

Föredragningslista vid ordinarie stämmor med
Lantbrukarnas Riksförbund, förening u p a
och ideell förening 2015-05-26--27
1.

Stämman öppnas
Stämmorna med ideell förening respektive förening u p a löper parallellt.

2.

Val av ordförande vid stämman jämte en eller flera vice ordförande
Valberedningen beslutade enligt protokoll den 16 mars 2015 att föreslå stämman
att utse presidium enligt följande:
Jan Andersson, Furulund, ordförande
Johnas Rundgren, Västerås, vice ordförande

3.

Anmälan av sekreterare och protokollsekreterare
Riksförbundsstyrelsen har den 17 mars 2015 utsett Peter Lundberg att vara sekreterare och Anders Karlsson till protokollsekreterare.

4.

Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställs sedan samtliga närvarande fullmäktige registrerats och
förtecknats.

5.

Fastställande av föredragningslista
Härunder anmäls eventuella övriga ärenden.

6.

Fastställande av arbetsordning
Valberedningen föreslår stämman anta följande arbetsordning:
a) Ordet begärs i första hand genom en knapptryckning på datorplattan och i
andra hand genom handuppräckning.
b) Från LRF Ungdomen utses tre namngivna personer som har yttrande- och förslagsrätt nämligen: Nils Björid, Per-Olof Nordin och Louise Ryberg.
c) Förslag lämnas skriftligen.
d) Stämman kan hänskjuta frågor till beredningsutskottet, som består av tre ledamöter. Två ledamöter väljs av stämman på valberedningens förslag och en ledamot utses av styrelsen, som även utser två sekreterare.
Styrelsen har utsett Thomas Magnusson att vara styrelsens representant.
Anders Holmestig och Christoffer Rinman, båda LRF, har utsetts att vara sekreterare i beredningsutskottet.
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e) Omedelbar yttranderätt under debatt tillkommer
- ledamöter av riksförbundsstyrelsen 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 eller dess ersättare i förekommande fall.
g) Styrelsens, valberedningens och beredningsutskottets föredragningar sker från
talarstolen. Övriga inlägg sker från respektive fullmäktiges plats i stämmolokalen.
h) Huvudförslag är alltid styrelsens förslag eller av styrelseledamot tillstyrkt
ändringsförslag.
i) Tidsbegränsning om två minuter gäller. Presidiet kan vid behov ge styrelseledamot utökad talartid.
7.

Val av beredningsutskott
Stämman skall utse ett beredningsutskott bestående av två fullmäktige samt en av
riksförbundsstyrelsen utsedd ledamot. Föregående års stämma utsåg Marianne
Andersson, LRF Skåne (omval) och Bengt-Olov Gunnarson, Lantmännen (nyval)
att ingå i beredningsutskottet fram till 2015 års stämma.
Valberedningen har uppdragit till LRFs regioner och organisationsmedlemmar att
nominera lämpliga personer, vilket de också har gjort.
Valberedningen föreslår omval av Bengt-Olov Gunnarson, Lantmännen och nyval
av Anna Törnfelt, LRF Gotland till beredningsutskott för stämman 2015 och fram
till 2016 års stämma.

8.

Val av protokolljusterare och rösträknare
Valberedningen har uppdragit till valberedningens presidium att föreslå stämman
två protokolljusterare och två ersättare samt att föreslå rösträkningskommitté om
tio ledamöter.
Som protokolljusterare föreslås:
Ronny Johansson, Olofstorp
Marita Wolf, Rimforsa
Som ersättare föreslås:
Börje Bengtsson, Bromma
Martin Magnusson, Tyresö
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Som rösträkningskommitté föreslås:
Marianne Aava, Helene Andersson, Petter Engström, Erik Erjeby, Mats Granath,
Ing-Marie Jirhed, Håkan Johansson, Helén Rosengren, Kicki Svensson och Susanne Öberg samt med Christel Benfalk, Anna Werbitsch och Jan Landström som
ersättare - samtliga LRF.
9.

Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
Meddelande om tid och plats för stämman skickades den 12 februari 2015 till regioner och organisationsmedlemmar och kallelse skickades ut den 7 maj.
Annons har varit införd i Land vecka 19.
Kallelse skall ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

10.

Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt ordförandens
och verkställande direktörens redogörelser
Förbundsordförande Helena Jonsson och verkställande direktör Anders Källström
kommenterar verksamheten, den ekonomiska utvecklingen och affärsverksamheten 2014.

11.

Anmälan av revisorernas berättelse och koncernrevisionsberättelse
Peter Strandh, EY föredrar revisorernas berättelse över verksamhetsåret 2014.

12.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning
Revisorerna föreslår stämman:

13.

14.

att

fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna i
LRF förening u p a där koncernens balansomslutning är 6 095 544 000 kr
och moderföretagets balansomslutning är 473 043 000 kr samt

att

fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna i
LRF ideell förening där balansomslutningen är 136 582 000 kr.

Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Revisorerna tillstyrker att årets resultat disponeras så:
att

disponibla medel i LRF ideell förening om 126 362 564,86 kr balanseras i
ny räkning samt

att

underskottet i LRF förening u p a om 17 033 586,27 kr balanseras i
ny räkning.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
Revisorerna tillstyrker att styrelseledamöterna och verkställande direktören
beviljas ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet.
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15.

Bestämmande av ersättning till förtroendevalda och revisorer
2011 års riksförbundsstämma antog principen att både dagarvodet och styrelsens
fasta arvode framöver bör följa kostnadsutvecklingen i samhället på en kontinuerlig basis. Styrelsens fasta arvode baseras därför på prisbasbelopp, vilket innebär
att arvodena automatiskt kommer att följa kostnadsutvecklingen i samhället.
När det gäller dagarvoden är valberedningens princip att dessa skall följa löneutvecklingen inom LEAB. 2014 års löneutveckling inom LEAB motiverar en höjning av timarvodet från 215 till 220 kronor.
Valberedningen föreslår:
att

samtliga förändringar av arvoden träder i kraft den 1 januari 2016 samt

att

ersättning för uppdrag inom Lantbrukarnas Riksförbund skall utgå enligt
nedan:

a) Årliga arvoden till ledamöter i riksförbundsstyrelsen och revisorer
Förbundsordförande
22 prisbasbelopp
Ställföreträdande förbundsordförande
8 prisbasbelopp
Övriga ledamöter i riksförbundsstyrelsen
3 prisbasbelopp
Tjänstgörande revisorer, ej yrkesrevisorer
0,75 prisbasbelopp
Därutöver får riksförbundsstyrelsen disponera upp till 12 prisbasbelopp efter beslutad arbetsfördelning inom styrelsen. I denna summa är ersättningar för uppdrag
i alla styrelsens delegationer inkluderade.
Ett prisbasbelopp motsvarar 44 500 kr år 2015.
Årligt arvode till personalrepresentanter i riksförbundsstyrelsen utgår med ett belopp motsvarande 75 % av de stämmovalda ledamöternas årliga fasta arvode.
För uppdraget som riksförbundsstyrelseledamot tillhandahåller LEAB dator och
telefon med tillhörande abonnemang.
För de ledamöter som väljer att bo i lägenhet istället för på hotell i Stockholm utgår ett bruttotillägg till det fasta arvodet på 35 000 kronor per år. För förbundsordföranden utgår ett nettotillägg till det fasta arvodet som motsvarar den marknadshyra som ordföranden betalar för den lägenhet som LEAB tillhandahåller.
För yrkesrevisorer utgår ersättning i särskild ordning.
Ovanstående skall tillämpas så att årliga arvoden får uttas endast i ett av
företagen LRF ideell förening och LRF förening u p a.
Samtliga arvoden och ersättningar som ledamöterna uppbär för uppdrag beslutade
av riksförbundsstämma och riksförbundsstyrelse, inklusive styrelseuppdrag i dotterbolagen, skall redovisas inför kommande riksförbundsstämma.
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2014 års riksförbundsstämma beslutade att ställa 12 prisbasbelopp (532 800 kr)
till riksförbundsstyrelsens förfogande. Till detta kommer ersättning för uppdrag i
LRFs dotterbolagsstyrelser. Det totala beloppet 777 800 kr har fördelats enligt
följande:
Vice ordföranden
Utskottsordföranden
Delegationer (Skog, Mjölk, Kött, Trädgård, Häst)
Internationella uppdrag (WFO, COGECA)
Övriga uppdrag
Reserv, inte fördelat
LRFs dotterbolag (preliminärt)

100 000 kr
145 000 kr
200 000 kr
20 000 kr
40 000 kr
27 800 kr
245 000 kr

b) Dagarvoden
Dagarvode utgår för såväl sammanträdes- och förrättningstid som restid med följande belopp exklusive sociala avgifter:
Timmar
Ersättning

1-13 timmar
220 kr/timme

14-24 timmar
3 080 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) Beredningsutskottet föreslår att ersättning till valberedningen utgår enligt
följande:
ordförande
0,5 prisbasbelopp
vice ordförande
0,25 prisbasbelopp
övriga ledamöter
0,13 prisbasbelopp
16.

Fastställande av antal samt val till riksförbundsstyrelsen
Sex ledamöter i riksförbundsstyrelsen har en mandatperiod som går ut i samband
med riksförbundsstämman 2015. Dessa är Palle Borgström, Lotta Folkesson, Sara
Helgstrand, Thomas Magnusson, Bengt Persson och Marcus Söderlind.
Valberedningen föreslår inte omval av Thomas Magnusson och Bengt Persson.
Valberedningen föreslår nyval av Mikael Bäckström och Sven Norup till riksförbundsstyrelsen.
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Följande ledamöter har ett år kvar på sin mandatperiod:
Annika Bergman, Örebro
Sven-Erik Hammar, Funäsdalen
Helena Jonsson, Tranås
Ebba Lindsö, Lidingö
Lennart Nilsson, Harplinge
Åsa Odell, Klagstorp
Valberedningen föreslår stämman besluta:
att

välja en riksförbundsstyrelse med tolv ledamöter,

att

till ledamöter i riksförbundsstyrelsen, för mandatperioden 2015-2017,
välja följande:
Palle Borgström, Älvängen
Mikael Bäckström, Aneby
Lotta Folkesson, Vännäs
Sara Helgstrand, Ålberga
Sven Norup, Knislinge
Marcus Söderlind, Långhult

Omval
Nyval
Omval
Omval
Nyval
Omval

Personalrepresentanter är för närvarande Anders Johannesson, SACO och Pär
Wiklund, Unionen.
Nyval
Mikael Bäckström är 53 år och driver Galthults lantbruk utanför Aneby, Småland
tillsammans med sin äldste son. Gården innefattar 120 mjölkkor samt rekrytering.
Mikael Bäckström är ordförande för LRF Jönköping sedan 2005. Han har också
flera andra förtroendeuppdrag, bland annat som ledamot i styrelsen för LRF
Konsult och för Länsförsäkringar i Jönköpings län.
Sven Norup är 53 år och bor i Knislinge, Skåne. Han driver tillsammans med sin
hustru ett lantbruk med 300 ha växtodling, bland annat stärkelsepotatis, oljeväxter och specialgrödor. Företaget bygger också bioenergianläggningar samt
mikromejerier och andra anläggningar för livsmedelsförädling i containerformat.
Sedan 2006 är Sven Norup ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin.
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Omval
Palle Borgström driver Kilanda säteri norr om Göteborg tillsammans med brodern och anställda. Intäkterna kommer huvudsakligen från de 140 kornas mjölkproduktion men också spannmål, skog, uthyrning och maskinsamverkan. Arealen
är 350 hektar åker, 50 hektar hagmark och 200 hektar skog. Ledamot sedan 2010.
Lotta Folkesson driver tillsammans med sin man ett lantbruk med kvigor, växtodling och skog i byn Hällnäs utanför Vännäs i Västerbotten. Utöver detta har de
också ett företag med skogsentreprenad med tio anställda. Lotta är också vice
ordförande i LRF Västerbotten och har där huvudansvaret för arbetet med LRFs
livsmedelsstrategi. Ledamot sedan 2012.
Sara Helgstrand bor tillsammans med sambo och bonusdotter på sin fars gård i
Ålberga, Södermanland, där man bedriver växtodling och kycklinguppfödning.
Hon har vuxit upp på familjens lantbruk och är utbildad lantmästare. Sara är vice
ordförande i LRF Ungdomens riksstyrelse. Ledamot sedan 2014.
Marcus Söderlind är utbildad trädgårdsingenjör och driver ett trädgårdsföretag
tillsammans med sin fru i Långhult utanför Habo i Jönköpings län. Företaget
producerar ekologiska grönsaker både på friland och i växthus. Tomater är den
huvudsakliga grödan, men på gården odlas ett mycket brett sortiment av grönsaker och snittblommor. Försäljningen sker både till grossister och direkt till konsument. Ledamot sedan 2013.
17.

Val av styrelseordförande, tillika förbundsordförande
Valberedningen föreslår att Helena Jonsson omväljs som styrelsens ordförande
och tillika förbundsordförande. Valet avser stadgeenligt ett år fram till och med
2016 års stämma.

18.

Val av revisorer jämte suppleanter
Stämman utser på förslag av valberedningen två ordinarie förtroendevalda revisorer med två personliga suppleanter. Dessutom föreslås, efter samråd med den
verkställande ledningen, en auktoriserad revisor och en revisorssuppleant.
Kajsa Nilsson har avsagt sig omval som revisorssuppleant.
Valberedningen föreslår som,
ordinarie revisorer:
Anders Ramström, Sunne (omval)
Tore Holmefalk, Glommen (omval)

revisorssuppleanter:
Charlotte Lewenhaupt, Höganäs (omval)
Carl-Olov Holmström, Ljung (nyval)

auktoriserad revisor:
Peter Strandh, EY (omval)

auktoriserad revisor:
Jesper Nilsson, EY (omval)
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19.

Fastställande av antal samt val av ledamöter av valberedning, däribland dess
ordförande
Nuvarande valberedning valdes stadgeenligt på två år av 2014 års stämma. Sören
Lundström har meddelat att han inte kommer att fullfölja sin mandatperiod utan
lämna valberedningen i samband med 2015 års stämma. Ett fyllnadsval till valberedningen behöver därför göras för en ettårig mandatperiod. Beredningsutskottet
föreslår Viktoria Josefsson, Reftele, som ny ledamot i valberedningen.
Ordförande i valberedningen väljs av stämman varje år.
Nuvarande valberedning, vald till och med 2016 års stämma:
Peter Borring, Skänninge
Stig-Erik Carlsson, Myresjö (ordförande)
Christina Dahl, Limmared
Monica Didriksson, Töreboda
Torgny Hardselius, Sjulsmark
Maria Jonsson, Bollnäs (vice ordförande)
Sören Lundström, Kåge
Sten Olsson, Simrishamn
Katharina Weber, Kristianstad
Beredningsutskottet föreslår stämman besluta:

20.

att

till ledamot i valberedningen för mandatperioden 2015-2016 välja
Viktoria Josefsson samt

att

till ordförande i valberedningen välja Stig-Erik Carlsson.

Fördelning av fullmäktige för organisationsmedlemmarna vid nästa
ordinarie stämma
Enligt stadgarna har riksförbundsstyrelsen den 27 april 2015 beslutat föreslå
stämman fördelning av 45 fullmäktige till kommande stämma.
Stämman föreslås besluta:
att

anta förslaget till fördelning av 45 fullmäktige samt

att

ge styrelsen mandat att anpassa beslutad fördelning med hänsyn till
förändringar i kretsen av organisationsmedlemmar.
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21.

Ärenden som riksförbundsstyrelsen hänskjutit till stämman
a) LRFs medlemsavgift år 2016 (LRF ideell förening)
Styrelsen föreslår att den ideella medlemsavgiften för alla LRFs medlemmar fastställs till oförändrat 260 kr.
b) Utveckling av LRF – Vägen mot visionen 2015
Vägen mot visionen är riksförbundsstämmans dokument för att beskriva LRFs
strategiska inriktning. Vägen mot visionen är vägledande för all verksamhet inom
LRF. I strategi- och koncernplan, som fastställs av riksförbundsstyrelsen, konkretiseras den operativa verksamheten.
Vid riksförbundsstämman 2014 gavs riksförbundsstyrelsen i uppdrag att genomföra en medlemsdialog i syfte att formulera LRFs strategiska inriktning. Regionerna, LRF Ungdomen och organisationsmedlemmarna har under året bjudits in att
komma med synpunkter, vilka har legat till grund för revideringen av Vägen mot
visionen. Ett förslag har därefter lagts fram för regionala och kooperativa rådet
och justerats efter inkomna synpunkter.
Styrelsen föreslår stämman besluta:
att

fastställa Vägen mot visionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta utvecklingsarbetet i linje med dokumentet,

att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att utveckla medlemskommunikationen av
Vägen mot visionen samt

att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att utveckla tidssatta strategiska mål i linje
med visionen.

c) Förslag till ändrade stadgar och anvisningar
Föreslagna ändringar innebär att valet av valberedning från och med 2016 års
stämma sker enligt samma principer som för valet av riksförbundsstyrelse, så att
hälften av ledamöterna väljs varje år.
Styrelsen föreslår stämman besluta:
att

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

att

föreslå riksförbundsstämman att enhälligt anta förslaget till ändringar i
stadgar och anvisningar för LRF ideell förening.
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22.

Ärenden som medlem hänskjutit till riksförbundsstämman
Behandling av inkomna motioner
Styrelsen redovisar i 48 yttranden sina förslag med anledning av 66 inkomna
motioner.

23.

Övriga ärenden
a) Tid och plats för ordinarie stämmor år 2016
Riksförbundsstyrelsen har beslutat att 2016 års stämmor hålls på Sånga-Säby
Hotell & Konferens tiden 24-25 maj 2016.
b) Andra övriga ärenden

24.

Stämman avslutas
- Avtackningar
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Ärende nr 20

Fördelning av 45 fullmäktige för organisationsmedlemmarna
till 2016 års riksförbundsstämma
Förslag
2016
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
Svensk Mink
Stärkelsen
Frö- och oljeväxtodlarna
Betodlarna
GRO
Biodlarna
Sveriges Maskinringar
Totalt

58

Beslutat
2015
2
6
1
0
0
1
1
1
1

2
6
0
1
0
1
1
1
1

4
1

4
1

8
1

8
1

2
1
1
2

2
1
1
2

2
2
1
1
1
1
2
1
1
45

2
2
1
1
1
1
2
1
1
45

Ärende nr 21 b

Lantbrukarnas Riksförbund

Vägen mot visionen
LRF byggs av medlemmarna som alla samlas kring en gemensam vision. Som stöd för
att nå visionen finns Vägen mot visionen som är riksförbundsstämmans dokument för att
beskriva LRFs strategiska inriktning. Så här får vi landet att växa.
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Uppdrag, vision och värdegrund
Uppdrag
I stadgarna för LRF (id) anges att: ”Riksförbundet skall medverka till utvecklingen av
företagare och företag inom de gröna näringarna i Sverige; företag där jord, skog,
trädgård och landsbygdens miljö är grundläggande resurser; så att den enskilda
medlemmen kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och livskvalitet.
Verksamheten ska bedrivas med ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.”
Vision
LRFs vision och värdegrund ger en målbild för hela koncernens verksamhet. Visionen
har sedan 2009 följande formulering: ”Vi får landet att växa. De gröna näringarna har
en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det
hållbara samhället.”
Värdegrund
Tillsammans med visionen som ger långsiktig riktning finns LRFs värdegrund som ska
känneteckna all verksamhet. Värdegrunden lyder:
Ansvarstagande. Vi bedriver vår verksamhet på ett ärligt och ansvarsfullt sätt, så att vi
bidrar till en positiv och hållbar samhällsutveckling.
Trovärdighet. Vi skapar trovärdighet genom kompetens, öppenhet och respekt för
människor, djur och natur.
Demokratisk grundsyn. Vår verksamhet vilar på en demokratisk grundsyn och vi arbetar
aktivt för alla människors lika värde.
Medlems- och kundnytta. Den enskilda medlemmens och kundens behov och
förutsättningar är utgångspunkter i LRFs arbete för att skapa bästa möjliga
förutsättningar för människor och företag inom de gröna näringarna.
Folkrörelsetradition. Vi värnar om våra rötter i den svenska folkrörelsetraditionen där
gemenskap och samverkan är grunden för att nå gemensamma mål.
Vägen mot visionen
Som stöd för att nå visionen finns Vägen mot visionen som är riksförbundsstämmans
dokument för att beskriva LRFs strategiska inriktning. Vägen mot visionen är
vägledande för all verksamhet inom LRF. I strategi- och koncernplan, som fastställs av
riksförbundsstyrelsen, konkretiseras den operativa verksamheten.

Attraktiv och inflytelserik medlemsorganisation
LRF anser:
-

att det är av strategisk betydelse att ha nöjda medlemmar och att attrahera nya
medlemmar.

-

att medlemmarnas engagemang är avgörande för att fortsätta utveckla
organisationen och förverkliga visionen.

-

att de förtroendevalda har en viktig roll i att leda utvecklingsarbetet och stå upp
för värdegrunden.

LRF är sina medlemmar
LRF drivs för och av sina medlemmar. LRF samlar företagare och företag inom de
gröna näringarna. LRF välkomnar även medlemmar som inte är företagare men som
stödjer vårt allmänna syfte.
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Det är av strategisk betydelse att ha nöjda medlemmar och attrahera nya medlemmar.
En växande organisation är framgångsrik. Både för att den är attraktiv för fler att ansluta
sig till och för att en organisation med många medlemmar i ryggen ger styrka. Tack vare
LRFs många medlemmar stärks förmågan att nå politiska och opinionsmässiga
framgångar som intresse- och företagarorganisation.
Genom att samla de gröna näringarnas branschintressen stärks LRFs roll som
företrädare för de gröna näringarna. En samlad och effektiv struktur för företagsnära
och branschspecifika frågor inom LRF stärker också den enskilda medlemmens
inflytande och möjligheter på den kommersiella och politiska marknaden.
Medlemsengagemang och kraften i folkrörelsen
LRF är en organisation som bygger på medlemmars och förtroendevaldas vilja och
engagemang. Många aktiva och engagerade medlemmar skapar en kraftfull rörelse och
en stark organisation. Det är genom en levande folkrörelse som LRF kan vara
framgångsrikt som intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna.
En nyckel till framgång är att förtroendevalda i LRF representerar olika
medlemsgrupper och har en god spridning vad avser ålder, kön och näringsverksamhet.
Som minsta gemensamma nämnare krävs att förtroendevalda visar ledarskap och står
upp för värdegrunden samt ser alla medlemsgrupper och möter medlemmarnas vilja till
engagemang.
LRF som folkrörelse behöver finnas på de mötesplatser där medlemmarna befinner sig
– i både bygdegårdar och sociala medier – och erbjuda de former för engagemang och
påverkan som medlemmarna finner attraktiva. Den lokala närvaron – med många,
aktiva lokalavdelningar över hela landet – är av stor betydelse för att LRF ska fortsätta
vara en framgångsrik folkrörelse. LRF Ungdomen är ett viktigt nätverk för unga
medlemmar. Regionerna har en viktig roll i att på olika sätt stödja och stimulera
medlemmarnas möjlighet att påverka LRFs verksamhet.
Dotterbolag som skapar medlemsnytta
LRF har en tydlig plattform för de helägda dotterbolagen. Dotterbolagen drivs för att
utveckla medlemsnytta, dels genom att tillhandahålla tjänster och erbjudanden av hög
kvalitet direkt till medlemmarna, dels genom att leverera vinst och därigenom bidra till
LRFs finansiering. Detta sker på kommersiella grunder och i aktiebolagsform.
Dotterbolagen ska dela värdegrunden. Relationen mellan moderbolag och dotterbolag
liksom mellan dotterbolag och medlem ska vara marknadsmässig. Dotterbolagen ska ha
som mål att vara ledande aktörer på sina marknader och därigenom illustrera och bidra
till visionen.

Hållbar tillväxt
LRF anser:
-

att jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö är resurser som behöver
användas än mer i ett långsiktigt hållbart samhälle.

-

att de gröna näringarnas potential ska tas tillvara fullt ut och att de hinder som
finns för ökad produktion måste minimeras.

-

att det är viktigt att utveckla både befintliga och nya verksamheter inom de
gröna näringarna.
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Tillsammans får vi landet att växa
LRFs medlemmar bedriver företag inom 63 olika näringsverksamheter som alla är
viktiga för att nå visionen. Verksamheterna tar sitt ursprung i jord, skog, trädgård och
landsbygdens miljö; resurser som är avgörande för att bygga ett långsiktigt hållbart och
klimatneutralt samhälle och som bara kan komma samhället till nytta genom de gröna
näringarna.
Möjligheterna till företagande inom de gröna näringarna är stora och genom
marknadsdriven innovation och teknikutveckling skapas ständigt nya affärsmöjligheter.
För att nå visionen krävs att både befintliga och nya verksamheter utvecklas. LRF har
en viktig roll att identifiera och skapa förutsättningar för nya attraktiva marknader för
medlemmarna.
Samhällets önskan om att ersätta fossila råvaror med förnybara skapar betydande
affärsmöjligheter för de gröna näringarna. För att ta tillvara de gröna näringarnas
potential behöver Sverige en strategi för bioekonomi med konkreta mål och effektiva
styrmedel.
Att utveckla de svenska gröna näringarna gynnar en hållbar utveckling och minskar
risken för export av miljöpåverkan. En stark äganderätt, ett ökat företagande och en
växande produktion inom de gröna näringarna ökar sysselsättningen, utvecklar
landsbygden och säkerställer tillgången på mat, energi, drivmedel, fiber med mera.
Schysst, säker och smart mat från Sveriges bönder
Sverige har mycket goda förutsättningar för en sund och säker livsmedelsproduktion.
Den svenska livsmedelsproduktionen har trots klara fördelar – som god tillgång till
mark och vatten och god djurhälsa med låg antibiotikaförbrukning – minskat markant
de senaste decennierna. Samtidigt har efterfrågan på livsmedel ökat. Svensk
livsmedelsproduktion har förutsättningar att ta marknadsandelar, både på hemma- och
på exportmarknader.
LRF anser att det behövs en nationell målsättning och strategi för
livsmedelsproduktionens konkurrenskraft. Utgångspunkten bör vara att miljö- och
produktionsmål balanseras, såsom i skogspolitiken.
En bredare politisk samsyn och gemensamma målsättningar för jordbruket och
trädgårdsnäringen stärker möjligheterna för Sverige att konstruktivt vara med och
påverka utformning av EUs gemensamma jordbrukspolitik.
I ett vidare perspektiv har Sverige ett ansvar att nyttja svensk åker- och naturbetesmark
och därmed upprätthålla landets förmåga att producera livsmedel. Enligt FAO måste
den globala produktionen av livsmedel öka med 60 procent till 2050 för att alla
människor ska kunna äta sig mätta. Ur ett globalt försörjningsperspektiv är det därför fel
att vi i Sverige gör oss alltmer beroende av importerad mat.
I skogen växer den hållbara framtiden
Skogen är en viktig källa till förnybara resurser och utgör en hörnsten i svensk ekonomi.
Skogen är även värdefull för rekreation och som livsmiljö för växter och djur.
Frihet under ansvar och balans mellan produktion och miljö är bärande delar i den
svenska skogspolitiken.
Hälften av den svenska skogen ägs av 330 000 enskilda skogsägare. Många olika ägare
med olika viljor och intressen är i sig en garanti för variation och mångfald.
Skogsägarens enskilda ägande, engagemang och ansvarskänsla för den egna skogen
tryggar ett ansvarsfullt skogsbruk för kommande generationer. Ett aktivt och hållbart
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skogsbruk bidrar till att lösa klimatproblemen och skogstillväxten bör tas tillvara fullt
ut. Hög tillväxt innebär stort koldioxidupptag och genom att använda den förnybara
skogsråvaran till att ersätta fossila råvaror och mer energikrävande produkter görs
verklig klimatnytta.

Aktivt företagande
LRF anser:
-

att varje enskild medlems förmåga, vilja och möjlighet att vara framgångsrik i
sitt företagande är en förutsättning för att nå visionen.

-

att visionen nås genom att fler framgångsrika företagare är verksamma inom de
gröna näringarna.

-

att förutsättningarna att driva företag inom de gröna näringarna i Sverige ska
vara minst lika goda som i våra konkurrentländer.

En inflytelserik och skarp företagarorganisation
Alla frågor som LRF arbetar med utgår från företagarens behov och nytta. Oavsett
verksamhet är varje enskild medlems möjlighet att vara framgångsrik i sitt företagande
en förutsättning för att nå visionen. LRF har sin viktigaste uppgift i att stödja, inspirera
och påverka för att skapa de bästa förutsättningarna för tillväxt, lönsamhet och
attraktionskraft.
Som företagare blir det allt viktigare att förstå och förhålla sig till den ständigt och
snabbt föränderliga marknaden, oavsett om den är lokal eller global. Genom samarbeten
med marknadsaktörer kan LRF bidra till att påverka sortiment samt konsumenters och
kunders inställning till de gröna näringarnas produkter och tjänster, och därigenom
öppna marknadsmöjligheter för medlemmarna. Då den globala marknaden får en allt
större betydelse för den enskilda medlemmen har LRFs organisationsmedlemmar en
strategisk och viktig roll som affärspartners och kontaktytor till den internationella och
nationella marknaden.
Vikten av attraktionskraft och ett aktivt företagande
För att säkerställa ett livskraftigt företagande är det nödvändigt att de gröna näringarna
upplevs attraktiva. Viljan att studera, arbeta och driva företag i de gröna näringarna är
avgörande för att branschen ska kunna locka rätt kompetens och utveckla nya produkter
och tjänster. LRF har en viktig uppgift i att bidra till att lyfta förebilder, utvecklingsoch karriärmöjligheter samt arbetsförhållanden i de gröna näringarna. LRF har också en
viktig uppgift i att bidra till att näringarnas kompetensbehov tillgodoses, dels genom
kompetenshöjande insatser, dels genom att påverka innehållet i utbildningar riktade mot
de gröna näringarna.
Fler aktiva företag krävs för att nå LRFs övergripande vision om tillväxt, lönsamhet och
attraktionskraft. Under perioden fram till 2030 kommer 70 procent av dagens
lantbruksföretagare att gå i pension. För att utveckla företag och genomföra ägarskiften
behövs kapital och kunskap om riskreducerande affärsmodeller.
Politiska förutsättningar för ett aktivt företagande
LRFs näringspolitiska arbete utgår från att förbättra förutsättningarna för företagare och
företag. Förutsättningarna att driva företag i Sverige ska vara minst lika goda som i våra
konkurrentländer. Näringspolitik och opinionsbildning som bidrar till en stark
äganderätt, konkurrenskraft och regelförenkling är prioriterade områden.
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LRF är som starkast när vi arbetar samordnat; från gårdsplan via lokalavdelning,
kommungrupp, region och riksförbund till Bryssel. Folkrörelsen stärker det
näringspolitiska arbetet och att utveckla kommungrupperna är prioriterat.
Ett effektivt näringspolitiskt arbete förutsätter att LRFs förslag är tydliga och väl
motiverade. Samtidigt behöver vi vara lyhörda för omvärldsförändringar och
beslutfattares utmaningar.

Framgångsrik landsbygd
LRF anser:
-

att förutsättningarna för att driva företag ska vara lika goda i hela landet.

-

att alla beslut i samhället ska landsbygdssäkras.

-

att en väl definierad och respekterad äganderätt och möjlighet att aktivt bruka
jord och skog är avgörande för en positiv utveckling av företagandet på
landsbygden.

Äganderätt och infrastruktur ger kraft åt landsbygden
Förutsättningarna för att driva företag ska vara lika goda i hela landet. Fungerande
kommunikationer och infrastruktur är avgörande för att företagandet på landsbygden
ska kunna utvecklas. Alla beslut i samhället ska landsbygdssäkras. Det innebär i
praktiken att det ska göras en konsekvensanalys inför beslut och deras genomförande
och att förslag med negativ påverkan för möjligheten att bo och verka på landsbygden
revideras.
En förutsättning för att nå visionen är den enskilda medlemmens möjlighet att aktivt
bruka jord och skog. Samhällsutbyggnad och olika bevarandeintressen, inte minst i
frågor som rör vatten och miljö, konkurrerar med brukanderätten. Inskränkningar i
äganderätten ska vara så begränsade som möjligt och ersättas fullt ut. Vid
infrastrukturintrång finns vedertagna principer för att ersätta intrång. Sådana bör finnas
även vid inskränkningar av miljöskäl, till exempel vattenskyddsområden, där
ersättningsfrågan är mer osäker. De gröna näringarnas företag kan inte ensamma bära
bördan för de mål som samhället formulerar.
Urbaniseringen har lett till att allt färre har kunskap om förhållandena på landsbygden
och villkoren för den som arbetar och försörjer sig på sin mark. LRF har ett viktigt
uppdrag att dela med sig av sin kunskap och förklara sådant som utgör problem och
hinder för landsbygdsföretagaren.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

fastställa Vägen mot visionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta
utvecklingsarbetet i linje med dokumentet,

att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att utveckla medlemskommunikationen av
Vägen mot visionen samt

att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att utveckla tidssatta strategiska mål i linje med
visionen.
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Ärende nr 21 c

Stadgeändringsförslag 2015-03-17
I förslaget till ändrade stadgar nedan är den nya föreslagna texten understruken. Endast paragrafer innehållande ändringsförslag är medtagna och det innebär 10§ avseende val till valberedning.

Stadgar för Lantbrukarnas Riksförbund
Detta dokument redovisar stadgar med anvisningar och kommentarer för Lantbrukarnas Riksförbund
förening, u p a och Lantbrukarnas Riksförbund, ideell förening. Stadgarna är likalydande för föreningarna
om inte annat anges. Anvisning från riksförbundsstämman till riksförbundsstyrelsen antas genom enkelt
majoritetsbeslut av stämman och gäller till dess stämman beslutar annat. Kommentar är förklarande.

10§ Valberedning
Riksförbundsstämman utser en valberedning med 7-11 personer. Ledamöterna väljs för
två år, från ordinarie riksförbundsstämma ena året till slutet av ordinarie riksförbundsstämma andra året därefter. Från och med stämman 2016 skall mandattiden bestämmas
så att halva/näst intill halva valberedningen avgår varje år. För att åstadkomma detta får
ledamot väljas på ett år. Riksförbundsstämman utser en av ledamöterna till ordförande.
Borttaget: Val sker på riksförbundsstämma som infaller under jämna år.
Anvisning
Valberedningen skall senast sex veckor före ordinarie riksförbundsstämma avlämna sitt
förslag till riksförbundsstyrelse och styrelseordförande, tillika förbundsordförande.
Valberedningen skall tillse att styrelsens sammansättning väl återspeglar medlemskårens sammansättning och verksamheter. De föreslagna ledamöterna skall dela
LRFs värdegrund och vara väl skickade att förverkliga LRFs vision om att utveckla
medlemmarnas företagande i de gröna näringarna och påverka samhällsutvecklingen
för att skapa bättre villkor för företagare och boende på landsbygden. Valberedningen
skall eftersträva en styrelse med bred kompetens och erfarenhet från såväl samhällsarbete som från de största lantbrukskooperativa branscherna och annan affärsverksamhet
i landets olika delar.
Valberedningen skall därutöver lämna förslag på
a) protokolljusterare och rösträknare vid riksförbundsstämman
b) arbetsordning
c) arvoden till styrelseledamöter och revisorer
d) ersättningar till förtroendevalda
e) revisorer
f) ledamöter i beredningsutskottet (efter samråd med region- och organisationsmedlemmarna)
Ordföranden kallar valberedningen.
Valberedningen skall fastställa en instruktion för sitt arbete.
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Ärende nr 22

Motion nr Västra Götaland 1

Konkurrenskraften i svenskt jordbruk
Gestad, Saleby och Örslösa-Söne lokalavdelningar samt Skövde kommungrupp
Det springer ur konkurrenskraften! Den i sin tur sätter ramar för lönsamheten.
Åtskilliga av de övriga utmaningar vi diskuterar på denna stämma är egentligen
i sin tur inget annat än följdverkningar av att vi under en lång tid haft en alldeles för låg lönsamhet i svenskt jordbruk.
Fanns lönsamheten där hade det också varit möjligt att ordna finansieringen.
Lönsamma företag kan bättre hantera de utmaningar som vildsvin, hjort och
varg bjuder på och näringens slagtålighet mot allehanda miljöpolitiska förslag
skulle vara en helt annan. De gröna näringarna som helhet skulle slutligen vara
attraktivare, inte bara för de som är i den utan även för de som vi vill ska in i
den, för de som finns utanför den men behöver förstå dess bidrag till samhället
och för de utanför den som ska njuta av dess produkter.
LRFs starka fokusering på konkurrenskraftsfrågan behöver således fortsätta
och den självklara inriktningen är att nu göra verklighet av Konkurrenskraftsutredningens förslag. LRF Västra Götaland söker stämmans stöd för att göra följande prioriteringar av arbetet:
•
•
•
•
•

Dieselskatteåterföringen måste återinföras
Återinför inte handelsgödselavgiften
Gör om och gör rätt ifråga om Vattendirektivet
Inför inte någon vägslitageavgift
Den inhemska livsmedelsproduktionens betydelse för Sveriges sårbarhet
måste synliggöras

LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF verkar för att alla förslag i konkurrenskraftsutredningen genomförs skyndsamt.
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Motion nr Örebro 4

Framtiden för svensk livsmedelsproduktion
Edsberg-Tångeråsa
Konsumenter visar en ökande medvetenhet när det gäller matens ursprung och
produktion. Ett exempel är griskött, där antibiotikadebatt och djuromsorgsfrågor fått fler att välja svenska råvaror. Ökad efterfrågan av närproducerat, småskaligt vidareförädlat eller ekologiskt producerat är en tydlig trend.
Parallellt med den utvecklingen har produktionen av såväl gris- som nötkött
sjunkit till historiskt mycket låga nivåer. Många konsumenter väljer fortfarande
billig import framför att betala för svenska mervärden.
LRFs arbete med att lyfta svenska mervärden är vällovligt men tyvärr inte tillräckligt framgångsrikt i breda konsumentgrupper. Vi måste inse att vi är en del
av en global marknad där konkurrensen gör svenska mervärden svåra att realisera i kronor och ören.
Nationella särregler hotar nu att slå ut livsmedelsproduktionen och måste därför skyndsamt ses över. Onödigt regelkrångel och konkurrenskraftssänkande
villkor kan inte accepteras. Regelverken måste kunna ge svensk livsmedelsproduktion möjlighet att matcha importen.
Ska vi kunna upprätthålla produktion i större skala i landet måste fokuseringen
på småskalighet, turism och annan nischad produktion minska. LRF måste nu
ta krafttag för att rädda svensk livsmedelsproduktion, arbetstillfällen och en
levande landsbygd.
LRF Örebro yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

aktivt verka för en livskraftig svensk jordbruksproduktion som kan
matcha konkurrerande import,

att

arbeta för att likställa regelverken för importerade och svenskproducerade livsmedel i syfte att uppnå konkurrens på lika villkor samt

att

med kraft verka för att avveckla konkurrenskraftsänkande nationella
särregler som inte är relaterade till mervärden.
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Styrelsens yttrande nr 1
Motion nr Västra Götaland 1, Örebro 4

Konkurrenskraft i svensk livsmedelsproduktion
Inkomna motioner
I en motion från LRF Västra Götaland yrkas att LRF verkar för att alla förslag i
Konkurrenskraftsutredningen genomförs skyndsamt. Motionen från LRF Örebro
yrkar att riksförbundsstyrelsen verkar för en livskraftig svensk jordbruksproduktion
som kan matcha import och att regelverken för importerade och svenskproducerade
livsmedel likställs. Vidare yrkas från LRF Örebro att riksförbundsstyrelsen med kraft
verkar för att avveckla konkurrenskraftssänkande nationella särregler som inte är
relaterade till mervärden.
Styrelsens redovisning
Motionerna från LRF Västra Götaland och LRF Örebro handlar om det svenska
jordbrukets konkurrenskraft som också är huvudtema för årets riksförbundsstämma.
Konkurrenskraftsfrågan är prioriterad i LRFs verksamhet eftersom stärkt lönsamhet
är en grundförutsättning för tillväxt inom den svenska livsmedelsproduktionen. Det
omfattande arbete på området som LRF bedrivit under senare år är även en väsentlig
faktor bakom att regeringen nu engagerar sig i att ta fram en nationell livsmedelsstrategi som ska presenteras under våren 2016. LRF har även varit drivande bakom tillsättandet av Konkurrenskraftsutredningen och dess resultat som presenterades i mars
2015 (SOU 2015:15). Utredningen leddes av Rolf Annerberg och LRF deltog med
två experter i densamma. Bland förslagen i slutbetänkandet märks följande:
• Inrätta ett mål om en konkurrenskraftig livmedelsproduktion.
• Justera i myndighetsinstruktioner i enlighet med produktionsmål (se ovan).
• Beslut om nationella skatter ska föregås av en konkurrenskraftsanalys.
• Utjämna och ta bort skillnader mellan EUs och svenska djurskyddsregler med
förbättrad balans mellan konkurrenskraft och djurskydd som utgångspunkt. Gör
djurskyddslagstiftningen mer målstyrd och lyft fram den sammantagna djuromsorgen snarare än detaljföreskrifter.
• Förbättra tillgången av växtskyddsmedel genom att ta större hänsyn till godkännande av preparat i andra EU-länder.
• Förenkla prövningen för tillstånds- och anmälningspliktiga företag.
• Gynna export genom satsning på fler landsgodkännanden och livsmedelsattachéer.
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• Utveckla en nationell ursprungsmärkning.
• Stärkt kunskap och forskning om produktionsprocesser, marknad, företagsledning och affärsstrategier.
Utredningens slutbetänkande kommer att användas i den livsmedelsstrategi som regeringen arbetar med. Styrelsen anser att Konkurrenskraftsutredningen har gjort en
bra analys och förslagen är välmotiverade. Det är angeläget att arbetet med att stärka
den svenska produktionens konkurrenskraft påbörjas omedelbart och inte dröjer till
2016. I någon mån kan konstateras att regeringen i sina skatteförslag under våren
2015 tagit hänsyn till Konkurrenskraftsutredningen, se styrelsens yttrande nr 5 på
sidan 88. Dock innebär regeringens skatteförslag endast att konkurrenskraften hjälpligt upprätthålls. Kommande förslag måste enligt styrelsen fokusera på stärkt lönsamhet.
Styrelsen vill framhålla att det är viktigt med en hög aktivitet i det fortsatta arbetet
med den nationella livsmedelsstrategin och Konkurrenskraftsutredningen. Ett exempel är de regionala konferenser kring livsmedelsstrategin som Näringsdepartementet
genomför på sex platser i landet under första halvåret 2015. Även LRF-regionernas
egna initiativ kring livsmedelsstrategin är synnerligen värdefulla. LRF förutsätter att
det blir en bred parlamentarisk uppslutning kring den nationella livsmedelsstrategin,
då spelreglerna kring livsmedelsproduktionen behöver vara stabila för att möjliggöra
nödvändiga investeringar.
Konkurrenskraftsutredningens slutbetänkande är föremål för remissbehandling till
den 21 juni och detta ger LRF ytterligare påverkansmöjligheter. Styrelsen kommer
att ta fram ett samlat yttrande för LRF.
I motionen från LRF Örebro pekas på en ökad medvetenhet bland konsumenter när
det gäller matens ursprung samt kring antibiotika och djuromsorgsfrågor. Även den
positiva utvecklingen kring närproducerat, småskalig förädling och ekologiska livsmedel omnämns. Dock medför den öppna importkonkurrensen och prisfokuseringen
i handelsledet att det svenska jordbruket i sin helhet tappar marknadsandelar.
Styrelsen tar i det följande upp den mer generella frågan om svenska mervärden som
Örebromotionen behandlar. När det gäller den specifika frågan om mervärden kopplat till regelverk på djurområdet hänvisar styrelsen till yttrande nr 4 om beteslagstiftningen på sidan 83.
Riksförbundsstyrelsen anser i likhet med LRF Örebro att de mervärden som den
svenska produktionen har - exempelvis närhet, god djuromsorg, låg antibiotikaanvändning och stor miljöhänsyn - ska tas tillvara och utvecklas i de fall det är möjligt.
Mervärdena måste emellertid användas på ett marknadsmässigt sätt. Detta betyder att
det är mindre välbetänkt att använda samma strategi på alla marknader, särskilt om
det är uppenbart att kunden inte betalar för specifika svenska mervärden. Man kan
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förenklat säga att stora delar av den svenska livsmedelsimporten är representativ för
detta marknadssegment, det vill säga en stor del av dagens svenska konsumtion.
För att bryta tillbakagången för den svenska produktionen behövs, enligt styrelsen,
ett nytt synsätt och att en rad förslag genomförs. Konkurrenskraftsutredningens slutbetänkande utgör en bra bas för konkreta åtgärder. Huvudinriktningen bör vara att
regelverken för svensk produktion ska ligga på EU-nivå och att undantag från denna
linje skall vara välmotiverade. Mervärden för svensk produktion ska marknadsanpassas och bland annat bygga på branschprogram, inte på svensk lagstiftning.
Sammanfattningsvis anser styrelsen att motionen från LRF Västra Götaland bör bifallas. Även inriktningen i Örebromotionen om likvärdiga konkurrensvillkor och
synen på mervärden bör bejakas. Styrelsen vill dock peka på att ett ökat fokus på
importkonkurrensen, i enlighet med motionen, inte innebär att fokus på uppenbara
mervärdesmarknader skall minska. Framgent behövs ett aktivt arbete på alla relevanta marknader om produktionen i det svenska jordbruket märkbart ska öka.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen från LRF Västra Götaland och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att alla förslag i Konkurrenskraftsutredningen genomförs
skyndsamt samt

att

i enlighet med intentionen i motionen från LRF Örebro uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för en livskraftig jordbruksproduktion baserad på
likvärdiga konkurrensvillkor med omvärlden och en marknadsmässig hantering av svenska mervärden.
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Motion nr Värmland 1

Avvägning mellan produktion och miljö i jordbruket
Älvdal
De svenska miljöreglerna har i allt väsentligt sin grund i tankar som formades
under 70- och 80-talen. Detta syns bl a genom att miljöintresset regelmässigt
inte utsätts för någon avvägning gentemot andra intressen och att grundsynen
är att miljöhänsyn är liktydigt med stopp för mänsklig aktivitet.
Denna syn har kommit att bli föråldrad dels rörande vilka de verkliga miljöutmaningarna är, dels hur dessa bör hanteras. Under det trettiotal år som gått sedan våra nuvarande miljöregleringar fick sin form har nya miljöproblem tornat
fram och samhällets stora utmaningar är inte en dragkamp mellan miljö och
mammon utan många gånger istället en dragkamp mellan olika motstridiga
miljöintressen, exempelvis mellan biologisk mångfald och klimat.
Ser vi till dagens kunskapsläge är den rimliga uppfattningen - och de flesta
miljöforskarnas slutsats - inte längre att naturen ska bevaras till varje pris, slutsatsen är istället att landskapet MÅSTE brukas.
LRF Värmland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

varje beslut som berör de gröna näringarna i allt från skatte-, tillståndstill lagstiftningsärenden måste kompletteras med en tydligt redovisad
bedömning av vad beslutet betyder för utvecklingen av produktion,
arbetstillfällen och andra samhällsnyttor.
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Motion nr Västerbotten 1

Jordbrukskonsekvensbeskrivning
Regionstyrelsen LRF Västerbotten
Dagens lantbrukare verkar på marknader som präglas av stora svängningar,
inte minst handelskriget med Ryssland har haft en stor påverkan. Men förutom
en nyckfull marknad måste också lantbrukaren förhålla sig till en, nästan, lika
nyckfull politisk arena. Och denna arena kännetecknas dessvärre ofta av olika
myndigheters, mer eller mindre, utpräglade stuprörstänkande. En positiv signal
till jordbruket från ett håll kan snabbt nollas från ett annat. Detta är inte bra för
en näring vars karaktär kräver långsiktiga och stabila regler.
I Sverige används Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för att få en helhetssyn
av den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra. LRF Västerbotten menar att i de regleringsbrev som går ut till landets myndigheter skall
krav på en Jordbrukskonsekvensbeskrivning (JKB) ingå. Det vill säga att inför
alla förslag och åtgärder myndigheten kommer med så skall en analys göras av
vilka konsekvenser detta får för jordbrukets möjligheter att verka. Naturligtvis
skall helst alla, för jordbruket, negativa förslag stoppas.
Vi menar att detta inte bör vara en orimlig tanke i ett land vars jordbruk nu
knappt kan försörja hälften av den egna befolkningen.
En JKB borde vara en självklarhet i den livsmedelstrategi som nu samtliga partier säger att vi behöver.
LRF Västerbotten yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för införandet av en Jordbrukskonsekvensbeskrivning hos alla
myndigheter.
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Styrelsens yttrande nr 2
Motion nr Värmland 1, Västerbotten 1

Jordbrukskonsekvensbeskrivning
Inkomna motioner
LRF Västerbotten och LRF Värmland vill att varje beslut som berör de gröna näringarna ska grundas på en helhetssyn där de gröna näringarnas fortlevnad och utvecklingsmöjligheter ska vägas in. LRF Västerbotten föreslår införande av en JKB (Jordbrukskonsekvensbeskrivning) hos alla myndigheter.
Styrelsens redovisning
Svenskt lantbruk verkar precis som motionärerna redogör för i en minst sagt spännande omvärld. Globaliseringen innebär en ökad interaktion mellan världens länder,
marknader och politik. Som företagare behöver det finnas beredskap för kraftiga
svängningar och riskhantering då ett politiskt beslut i en del av världen snabbt kan
påverka marknaden i en annan. Parallellt med globaliseringens effekter finns dessutom en ambitiös politisk agenda både i Sverige och EU inom framför allt miljö- och
klimatområdet. Detta är givetvis positivt då respekt för ekosystemets begränsningar
är en förutsättning för människans fortsatta existens på planeten. Samtidigt behöver
människor även idag ha tillgång till livsmedel, energi, sysselsättning och finnas i ett
socialt sammanhang. Tyvärr är det fortfarande i allra högsta grad en kamp mellan
ekonomiska intressen och miljö. Det kommer tydligt till uttryck via en stor import av
billiga livsmedel som produceras med sämre miljöprestanda än de svenska. Detta
innebär i praktiken att miljöpåverkan exporteras. I LRFs påverkansarbete är ett av de
absolut viktigaste uppdragen att presentera lösningar som tillåter en fortsatt utveckling av dagens företagande inom de gröna näringarna och en utveckling av landsbygden som samtidigt bidrar till hållbar utveckling på lång sikt. De resurser som finns
inom de gröna näringarna i form av jordbruks- och skogsmark, men också utifrån
företagarnas kompetens och ambition, behöver värnas då det är dessa resurser som är
förutsättningen för att också på lång sikt ha en hållbar utveckling. Styrelsen delar
motionärernas uppfattning att en ökad helhetssyn för att integrera såväl ekonomisk
som social utveckling på landsbygden och inom jordbruket är absolut nödvändig för
att vända den negativa utvecklingen vad gäller lönsamhet och utveckling på landsbygden.
Styrelsen menar liksom motionärerna att om landskapets biologiska och kulturella
värden ska behållas måste landskapet brukas. Dessutom ska det ge mat till en växande befolkning både i Sverige och i världen. Detta innebär målkonflikter både mellan olika miljömål och mellan miljö- och ekonomiintressen.
Utredningen ”Vägar till ett effektivare miljöarbete” (SOU 2015:43) som presenterades i mars 2015, pekar tydligt på att dagens miljömålsarbete inte håller måttet utan
innefattar "allvar-liga brister i effektivitet, enhetlighet, rättssäkerhet och konkurrens-
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neutralitet i tillståndsgivning och tillsyn”. Detta är en analys som LRF delar. Generationsmålet, att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser, vägs sällan in som ett konkret mål. Om Generationsmålet efterlevs fullt ut, innebär det en försäkring mot att svenskt miljösmart lantbruk läggs ned till förmån för
ökad import. Ett eventuellt kommande särskilt miljömål om att minska konsumtionens avtryck utanför Sveriges gränser skulle ytterligare förstärka konkurrenskraftsaspekten.
I motionen nämns miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som något som kan tjäna
som förebild för jordbrukskonsekvensbeskrivningar. Syftet med en MKB är att få en
helhetssyn av den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra. Det är
dock ett omfattande och ibland mycket avancerat dokument som omgärdas av lagstiftning på både EU- och nationell nivå. Det bör gå att göra en tillräckligt bra analys
av konsekvenserna av olika beslut utan att använda det tungrodda system som omger
en MKB.
I Konkurrenskraftsutredningens slutbetänkande (SOU 2015:15) föreslås att ett mål
om en konkurrenskraftig svensk livsmedelsproduktion inrättas. Utredningen föreslår
även att myndigheters instruktion och regleringsbrev förändras i enlighet med det
inrättade produktionsmålet. Att tillämpa Konkurrenskraftutredningens förslag kan
vara ett enkelt sätt att tillgodose yrkandena i motionerna utan att upprätta en motsvarighet till MKB.
Med en kommande livsmedelsstrategi, med Konkurrenskraftsutredningen som bas,
och ett ökat fokus på Generationsmålet kommer LRF att ha fler av de verktyg som
behövs för att kräva den helhetssyn motionärerna efterfrågar. Såväl slutsatser från
Konkurrenskraftsutredningen som Miljömålsberedningens förslag till uppgradering
av skydd av åkermark, kan utgöra ett stöd i det regionala påverkansarbetet med till
exempel översiktsplaner.
På regionalt och kommunalt plan finns ytterligare en öppning, där länsstyrelser och
kommuner har möjlighet att införa särskilda rutiner kring att ett visst perspektiv alltid
ska beaktas; det kan gälla barn, mångfald, jämställdhet med mera. Det innebär att
myndigheter också kan införa jordbruksperspektiv, att vid alla beslut säkerställa att
jordbrukets intresse beaktas, på liknande sätt som idag förekommer i Danmark. Detta
kan vara ett uppdrag för LRFs kommungrupper att arbeta för.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
fortsätta arbetet för en ökad helhetbedömning av konkurrenskraftsaspekter,
bland annat inom ramen för livsmedelsstrategin och Miljömålsberedningen
med Generationsmålet som grund.
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Motion nr Gotland 2

Säkra en lönsam köttproduktion på Gotland och i
Norrland
Vest-Bygden
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 som gäller 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 och efter en timmes rast på
transporten i 14 timmar till! 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 idag 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
de 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 mindre slakterier 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
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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.
Vi förstår att det är en medial utmaning att ändra i svenska transportregler, men
ur djurets perspektiv är det inte en stor skillnad om man ökar transporttiden
från 8 till 14 timmar. I de flesta fall behöver inte 14 timmar nyttjas. Om man
tar exemplet Gotland så kommer inte en förlängd möjlig transporttid leda till
att många fler djur slaktas på fastlandet, men djurägaren har mycket större möjligheter att förhandla sig till ett bättre pris och djurtransportörer tvingas inte
balansera på gränsen av lagen.
LRF riks har fört resonemang med Jordbruksverket om att kunna få dispens
från åtta-timmarsgränsen om det inte finns ett slakteri inom åtta timmars transporttid. Det vore rimligt att dispensen även gäller i de fall det närmaste slakteriet betalar för dåligt. Ett slaktpris som ligger 1 procent över det erbjudna från
det närmaste slakteriet är ett skäl att få tillämpa dispensen.
Samma marknad – Samma villkor!
LRF Gotland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

med kraft arbeta för att maximala transporttiden för slaktdjur i Sverige
likställs med transporttiden för livdjur som ej fått paus, nämligen 14
timmar.
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Motion nr LRF Ungdomen 4

Stärkt konkurrenskraft för Sveriges animalieproducenter
LRF Ungdomen
Bestämmelserna för djurtransporter förenade med ekonomisk verksamhet inom
EU omfattas av EUs transportförordning (EG 1/2005). Livdjur får enligt EGförordningen transporteras upp till 14 timmar. Efter en viloperiod kan livdjur
transporteras i ytterligare 14 timmar. Slaktdjur får enligt EG-förordningen
transporteras upp till åtta timmar. Med enklare kompletteringar av fordonet kan
emellertid även slaktdjur inom EU transporteras enligt tidsgränserna för livdjurstransporter, det vill säga upp till 28 timmar.
EG-förordningen hindrar dock inte medlemsländerna från att vidta strängare
nationella tidsbegränsningar för slaktdjur. Enligt den nationella föreskriften har
därför transporttiden för slaktdjur som transporteras inom Sverige begränsats
till att inte överstiga åtta timmar. Den nationella föreskriften gäller för alla typer av djurtransporter inom Sverige. Även om svenska djurtransporter enligt
EU är godkända för längre transporttider än åtta timmar, så kvarstår den nationella tidsbegränsningen för slaktdjur. Däremot tillåter inte EG-förordningen
att regeringen sätter upp strängare tidsbegränsningar för transport av livdjur.
Livdjur kan därför transporteras upp till 28 timmar inom landet.
Inträdet på EUs gemensamma marknad har medfört ökad konkurrens och
svenska animalieproducenter har tappat marknadsandelar. Den svenska slakterinäringens strukturrationalisering har bidragit till att slakterinäringen är koncentrerad till ett fåtal större aktörer. Strukturförändringen har medfört att det i
delar av landet blivit svårare att nå ett slakteri inom åtta timmar. Statistiken
visar att antalet företag med djur har minskat i regioner där transportavstånden
är långa. I södra Sverige finns flera slakterier att välja mellan, medan alternativen är färre i norra Sverige.
Att vara begränsad till endast en slakteriaktör på grund av begränsningar i
transporttid försämrar kraftigt förhandlingsläget för producenten. För att få
möjlighet att agera och konkurrera på en gemensam marknad inom EU krävs
liknande villkor, samtidigt som vi står upp för ett starkt djurskydd med höga
ambitioner för djurens välfärd. Sveriges transporttid på åtta timmar för slaktdjur har en hämmande inverkan på konkurrenskraften liksom lönsamheten för
landets lantbrukare. De olika transportreglerna som gäller för liv- och slaktdjur
visar på ett behov av harmonisering i linje med LRFs ambitioner om ett konkurrenskraftigt och lönsamt jordbruk kombinerat med hög djurvälfärd. En möjlighet till förlängd transporttid för slaktdjur skulle innebära att landets anima-
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lieproducenter får tillgång till en mer fungerande marknad med möjlighet till
förbättrad lönsamhet utan nämnvärd försämring av djurvälfärd. Samtidigt
skulle det skapa möjligheter för mindre slakterier att marknadsföra sin närhet
som ett mervärde.
LRF Ungdomen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF jobbar för att transporttiden för slaktdjur förlängs från dagens åtta
timmar till maximalt 14 timmar.
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Styrelsens yttrande nr 3
Motion nr Gotland 2, LRF Ungdomen 4

Möjliggör en lönsam köttproduktion i hela landet
Inkomna motioner
I motionerna lyfts problematiken med att den nationella lagstiftningens mer omfattande krav på längsta transporttid för djur till slakt orsakar problem på marknaden.
Vissa delar av landet kan bli hänvisade till endast ett slakteri för att klara transporttiden, vilket kan påverka avräkningspriset negativt. Enligt motionärerna är det viktigt
att det går att bedriva djurhållning med samma förutsättningar i hela Sverige. I motionerna konstateras att det inte är rimligt att ha en nationell lagstiftning vars konsekvenser blir att svenska producenter får sämre konkurrensmöjligheter än övriga medlemsländer i EU.
LRF Gotland yrkar att riksförbundsstämman ska uppdra åt styrelsen att arbeta för att
den maximala transporttiden för slaktdjur i Sverige ska ändras till den maximala tid
som gäller för nötkreatur till livdjursproduktion (innan den lagstadgade vilopausen).
LRF Ungdomen yrkar att riksförbundsstämman ska uppdra åt styrelsen att arbeta för
att transporttiden för slaktdjur förlängs från dagens åtta timmar till maximalt 14 timmar.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar motionärernas analys av problematiken. Det är för lantbrukare i vissa delar av landet svårt att få tillgång till mer än ett slakteri, vilket i praktiken innebär att marknaden inte fungerar och priset till djurägaren riskerar att försämras. Styrelsens utgångspunkt är att den svenska animalieproduktionen, med fortsatt hög ambition avseende djuromsorg, ska ges förutsättningar att vara konkurrenskraftig och utvecklas. En fungerande marknad i hela landet är en viktig utgångspunkt.
Idag finns inte längre någon kooperation i slaktbranschen med mottagningsplikt. Den
produktionsminskning som ökad konkurrens på en marknad med ojämlika villkor lett
till, har inneburit stora strukturförändringar i slaktbranschen med färre slakterier som
följd. Slakterierna har också koncentrerats till de områden där den största djurhållningen finns. Om det ska vara möjligt att bedriva djuruppfödning i hela landet, vilket
har många värden i sig, krävs en förändring så att slaktmarknaden fungerar på ett
rimligt sätt.
Den svenska lagstiftningen anger att transporttiden för slaktdjur inte får överstiga åtta
timmar inom landet. Av lagstiftningen framgår vidare att då transporttiden till närmaste slakteri överstiger åtta timmar, får den i enstaka fall förlängas med högst tre
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timmar om fordonen uppfyller kraven för långa transporter (SJVFS 2010:2, 5 kap,
9 §). Jordbruksverket har dessutom i ett beslut den 27 maj 2014 justerat sin vägledning för kontrollmyndigheter när det gäller slaktdjurstransporter så att ”närmaste
slakteri” bör tolkas som ”det slakteri som är närmast tillgängliga slakteri för lantbrukaren” det vill säga det slakteri som befinner sig på geografiskt kortaste avstånd från
lantbrukaren och även kan ta emot de djur som lantbrukaren vill få slaktade. Om ett
slakteri som finns inom åtta timmar exempelvis inte kan eller vill ta emot djuren kan
alltså transporten förlängas med upp till tre timmar för att nå ett annat slakteri som
kan ta emot djuren. Tanken är att förbättra marknadsförutsättningarna och underlätta
för lantbrukaren i det fall ett slakteri inte vill eller kan ta emot djuren. Denna tolkning av lagstiftningen är dock inte tillräcklig för den problematik motionärerna lyfter.
Den tidigare svenska regeringen drev på för att maximalt åtta timmars transporttid
för slaktdjur skulle införas inom hela EU. Styrelsen kan konstatera att det bland annat av det skälet varit svårt att politiskt driva frågan om en utökad transporttid generellt för djur till slakt. Bedömningen är att det inte är lättare idag. Var den vetenskapligt belagda gränsen går för maximal transporttid utan att djurskyddet påverkas är
inte heller klarlagt.
Om det ska vara möjligt att bedriva djuruppfödning i hela landet är det däremot nödvändigt att tolkningen av regelverket ändras så att det medger att en djuruppfödare
har tillgång till minst två slakteriföretag som vill köpa djuren till marknadsmässig
prisnivå. I de fall det inte går att köra djuren inom åtta timmar till dessa slakterier
måste en utökning av transporttiden kunna ske. Det skulle underlätta för de djuruppfödare som idag är hänvisade till ett enda slakteriföretag och dess betalningsvilja.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för en justering av djurtransportföreskrifternas tolkning så att samtliga
lantbrukare i landet kan få tillgång till mer än ett slakteriföretag och därigenom en mer fungerande marknad,

att

avslå LRF Gotlands yrkande att riksförbundsstyrelsen med kraft ska arbeta
för att den maximala transporttiden för slaktdjur i Sverige likställs med
transporttiden för livdjur som ej fått paus, nämligen 14 timmar samt

att

avslå LRF Ungdomens yrkande att riksförbundsstyrelsen ska arbeta för att
transporttiden för slaktdjur förlängs från dagens åtta timmar till maximalt 14
timmar.
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Motion nr Jönköping 1

Beteslagstiftningen
Hånger-Dannäs
I Sverige har vi bestämt att det är viktigt att alla kor ska få möjlighet att beta
och att det därför ska vara ett lagkrav. Samtidigt är det helt i sin ordning att det
i affären bredvid hagen säljs ost gjord på mjölk från kor från andra länder som
inte har haft denna möjlighet. Det är till och med mer regel än undantag att den
ost som läggs på smörgåsen i de offentliga köken är, enligt svenska regler,
olagligt producerad. Då beteskravet är ett i raden av exempel på nationella regler för att uppnå s k mervärden i form av ett högt djurskydd och miljöskydd ser
vi detta som symptom på ett större problem. Symptom ska behandlas, men för
långsiktighet måste vi finna åtgärder för grundorsaken till problemen.
Vi behöver en genomgripande attitydförändring med handlingsutrymme för att
motverka denna dubbelmoral som står i vägen för en konkurrenskraftig svensk
livsmedelsproduktion.
Problematiken är välkänd och det jobbas i rätt riktning. Vi har fått en konkurrenskraftsutredning som verifierar detta, bl a i sitt konstaterande att ”Animalieproduktionen har minskat, vilket tyder på att den faktiska betalningsviljan för
ett gott djurskydd inte är tillräcklig för att uppnå lönsamhet hos producenterna.” Denna utredning ska ligga till grund för den livsmedelsstrategi som nu ska
arbetas fram. Jordbruksverket har genomfört en studie ”Beteslagstiftningens
effekter på lönsamheten i mjölkföretagen” som visar på de faktiska kostnader
som beteskravet ger. Vi har även Förenklingsresan som verkar för enklare regler och minskade kontroller.
Men, för den enskilda producenten upplevs detta mest som sköna ord medan
verkligheten visar att svensk livsmedelsproduktion flaggas ut på grund av billiga importvaror. Det långsiktiga arbetets framsteg i rätt riktning är svårt att ta
till sig när antalet mjölkproducenter minskar för varje vecka och investeringsviljan sjunker. Producenterna behöver i det dagliga arbetet uppleva att LRFs
påverkansarbete ger konkreta lättnader på gårdsnivå och samtidigt vara trygga i
att det långsiktiga arbetet pågår. För att skapa framtidstro behöver vi klart och
tydligt kunna beskriva LRFs färdplan och vart vi vill nå i olika frågor.
Idag är detta inte tillräckligt tydligt. Medlemmar ställer sig frågande till vad
LRF har för position i frågan kring beteslagstiftningen och det är på sin plats
att detta klargörs. Vi är medvetna om att det kan vara kontroversiellt att ta
ställning i denna komplexa fråga. Dock måste man, om man ska kunna fungera
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som en påverkansfaktor, ha tagit en linje i frågan, en position om det önskvärda
läget på lång sikt. Sedan måste detta självfallet kompletteras med realistiska
delmål och kompromisser på vägen. Men, det önskvärda läget måste vara välkänt för att ha förtroendet att vara pådrivare och förhandlare i frågan. Det är
också viktigt att vi har detta uttalat för att vi på olika nivåer inom organisationen ska vara säkra på att vi jobbar mot samma mål.
Beteslagstiftningen har blivit något av en symbolfråga för mjölkbranschen och
vi ser här en möjlighet att lyfta detta ämne från en fråga till ett exempel på att
LRF klarar att ta en position i ett känsligt ämne och samtidigt jobbar konkret
för en regelförenkling och tillämpning.
LRF Jönköpings länsförbund yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt
riksförbundsstyrelsen
att

redogöra för sin position och för sitt konkreta påverkansarbete för att
den svenska djurskyddslagstiftningen ska finna en balans mellan ett
gott djurskydd och stärkt konkurrenskraft.
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Styrelsens yttrande nr 4
Motion nr Jönköping 1

Beteslagstiftningen
Inkomna motioner
LRF Jönköping pekar på betet som en symbol för problematiken att kraven på den
svenska livsmedelsproduktionen är höga, men att en stor del av den mat som konsumeras i bland annat offentlig sektor är producerad på ett sätt som enligt svenskt regelverk vore olagligt. Motionären vill att riksförbundsstyrelsen redogör för sin position och för sitt påverkansarbete för att djurskyddslagstiftningen ska nå en balans
mellan ett gott djurskydd och stärkt konkurrenskraft.
Styrelsens redovisning
Position i beteslagstiftningen
Beteslagstiftningen är som motionären påtalar både komplex och mångfasetterad.
Hur nuvarande lagstiftning påverkar enskilda mjölk- och köttföretag beror också på
ett stort antal faktorer såsom företagsstorlek, driftsform, arrondering och var i Sverige företaget ligger. Bete är vidare en viktig symbol för den svenska djurvälfärden
bland många konsumenter och opinionsbildare.
Riksförbundsstyrelsen antog, efter beredning i Mjölk- och Köttdelegationerna den 23
oktober 2013 följande position kring betet:
Bete bidrar till bra djurvälfärd och den goda bilden av svensk mjölk- och köttproduktion. Regler och tillämpningar för bete ska ha djuren i fokus och möjliggöra ett
modernt och flexibelt företagande i en växande svensk mjölk- och köttproduktion.
Mjölkdelegationen har därefter förtydligat positionen i två förslag för det konkreta
påverkansarbetet:
1) Att grundkravet för bete sänks till 60 dagar utan krav på sammanhållen betesperiod från betessäsongen 2016.
2) Att en villkorad lagstiftning införs från och med 2017 för att möjliggöra undantag från bete när god djurvälfärd kan säkerställas på annat sätt.
Det första förslaget tar sikte på kraftiga förenklingar inom ramen för nuvarande djurskyddsföreskrifter. LRF arbetar sedan ett halvår intensivt tillsammans med Jordbruksverket för att hitta möjliga förenklingar på föreskriftsnivå. En viktig del är även
att minska dokumentationskraven och öka rättssäkerheten för företagaren.
Det andra förslaget handlar om att få till stånd en ändring i djurskyddsförordningen
som innebär att nötkreatur som hålls i lösdriftsstallar ska kunna medges undantag
från beteskravet, förutsatt att djurvälfärden kan säkras på annat sätt än genom lag-
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stiftning. LRF har haft en tät dialog med riksdag och regering för att förankra denna
position, men kan i nuläget dessvärre konstatera att det inte finns en politisk majoritet för en sådan förändring, vare sig i riksdagen eller inom regeringen.
Riksförbundsstyrelsens uppfattning är att förändringar av beteslagstiftningen inte får
ske på bekostnad av försämringar av djurvälfärd och djurhälsa. Av detta skäl har ett
antal veterinära experter knutits till arbetet. Detta arbetssätt har uppskattats av de
politiker och myndigheter som LRF arbetar med kring beteslagstiftningen.
Balans mellan konkurrenskraft och djuromsorg
En viktig utgångspunkt i LRFs arbete är att svenska bönder ska kunna försörja sig på
sina företag och då måste den svenska animalieproduktionen ges förutsättningar att
utvecklas. Samtidigt har LRF en hög ambition vad gäller djuromsorg och arbetar för
att behålla dagens nivå. LRFs mål är därför en hög konkurrenskraft med bibehållen
god djuromsorg.
LRF är positivt till en harmoniserad djurskyddslagstiftning inom EU som är lika för
alla. Bedömningen är att en förbättrad och harmoniserad lagstiftning går att förena
med en bibehållen djurskyddsnivå i Sverige, bland annat genom olika former av
branschprogram. En harmonisering bedöms kunna öppna för ytterligare möjligheter
att ta betalt för svenska mervärden. Detta är dock en fråga med relativt långt tidsperspektiv och därför behövs även insatser som kan genomföras på kortare sikt.
Riksförbundsstyrelsen anser att en god djuromsorg kan uppnås på andra sätt än genom lagstiftning. Det är genom bondens dagliga skötsel och omsorg om sina djur
som god djuromsorg säkras. Riksförbundsstyrelsen anser att det mest effektiva och
långsiktigt hållbara sättet att nå god djuromsorg är att ge bonden utrymme att utveckla och förbättra djurhållningen på det sätt som passar bäst utifrån den egna gårdens förutsättningar. Därför arbetar LRF för en moderniserad, mer målstyrd (man
tillåts uppnå lagstiftningens mål på det sätt som passar bäst på den enskilda gården),
flexibel och förenklad lagstiftning med korrekt och rimlig tillämpning som gagnar
djurägarnas konkurrenskraft. En målinriktad lagstiftning kräver dock en annan form
av kontroll - systemkontroll - med fokus på hur djuren har det och hur egenkontroller
och rutiner ser ut på gården. Riksförbundsstyrelsen anser att det är nödvändigt med
en översyn av djurskyddslagstiftningen med fokus på att förena djurskydd och konkurrenskraft.
LRF arbetar vidare för en utveckling av möjligheten till kontrollprogram (program
som medger att produktionen får ske på annat sätt än lagstiftningen anger förutsatt att
djuromsorgen säkras). LRF står även bakom det arbete som pågår i grisnäringen med
ett kontrollprogram för grisproduktion som syftar till att förbättra djurskyddet och
konkurrenskraften i svensk grisköttsproduktion.
Som exempel på några resultat från LRFs påverkansarbete kan nämnas att LRF har
fått frågan om djurskyddslagstiftningens inverkan på företagens konkurrenskraft
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prioriterad i Konkurrenskraftsutredningen. I utredningens betänkande har också
LRFs olika inspel till utredningen fått gott gehör. Vidare har förbättringar och förenklingar införts för vissa djurslag i djurskyddsföreskrifterna (L100), otillfredsställande förslag om nytt regelverk för kontrollprogram har bromsats och djurvälfärdsersättningar har införts för vissa djurslag.
Parallellt med att arbeta för en mer flexibel och målstyrd djurskyddslagstiftning är
det viktigt att fortsätta arbetet med att kommunicera de mervärden vi har i svensk
animalieproduktion och att uppnå en tydlig urspungsmärkning som ger konsumenten
möjlighet till ett aktivt val.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion nr Gotland 1

Lägre skatter på diesel och handelsgödsel
Dalhemorten
För att inte försämra konkurrenskraften är låga skatter på diesel och handelsgödsel viktiga för det svenska lantbruket. Konkurrenskraftsutredningen som
lades fram i mars i år trycker på att svenska politiska beslut om skatter måste
föregås av en analys hur den svenska konkurrenskraften påverkas. Skatten på
diesel bör harmonieras med andra EU-länders och handelsgödsel får inte bli
föremål för beskattning. LRF har under en längre period jobbat med frågan.
Att frågan varit aktuell under en längre tid kan innebära att den förlorar i prioritet när nya utmaningar landar på bordet. LRF Gotland vet att mycket är gjort
inom detta område men nya förutsättningar och nya politiker innebär nya situationer där beslut kring och i denna fråga återigen aktualiseras. Som LRF Gotland ser det är vi i den situationen idag med en ny regering. LRF Gotland vill
att frågan hamnar högt på agendan. Den är fortfarande av största vikt.
LRF Gotland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

med förnyad kraft arbeta för att harmoniera dieselskatten med övriga
EU-länders och stoppa återinförandet av skatt på handelsgödsel.
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Motion nr Södermanland 5

Skatteåterbäring på diesel
Strängnäsbygden
Diesel är en av de största utgiftsposterna i lantbruket idag. Regeringen vill avskaffa den skatteåterbäring som funnits i tio år, detta medför att kostnaderna
för diesel kommer att öka 15-20 procent. I dagens pressade läge bör Sveriges
regering inte slå undan benen på lantbrukarna genom ökat skattetryck. LRF
Södermanland vill att LRF även fortsatt ska arbeta för att dieselåterbäringen
kvarstår. Det är en viktig del i arbetet med vår konkurrenskraft.
Samtidigt strävar vi mot ett fossilfritt samhälle och där är det svårt att få en
sänkning av dieselskatten att passa in. I stort sett kan alla maskiner i lantbruket
idag köras på RME (rapsmetylester) och HVO (vätemättad vegetabilisk olja).
Ökar vi produktionen av förnyelsebara drivmedel och ersätter det fossila, kan
vi skapa ett oberoende när det gäller import av drivmedel. Med dagens teknik
och regler gynnas jordbruket i stort troligtvis mer av sänkt skatt på förnyelsebara drivmedel än fossila, eftersom vi är leverantörer av många av råvarorna
till de förnybara.
Vi vill därför att LRF jobbar långsiktigt mot EU-kommissionen, för sänkta
skatter på biodrivmedel för det vinner branschen på i dubbel bemärkelse, men
kortsiktigt även fortsätta jobba för att sänka skatten på fossila bränslen.
LRF Södermanland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta mot EU-kommissionen för ökade möjligheter att sänka skatten
på biodrivmedel samt

att

fortsätta arbeta för sänkt skatt på fossila bränslen.
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Styrelsens yttrande nr 5
Motion nr Gotland 1, Södermanland 5

Skatt på diesel och handelsgödsel
Inkomna motioner
I en motion från LRF Gotland yrkas att dieselskatten i Sverige harmoniseras med
övriga EU-länder och att återinförandet av skatt på handelsgödsel stoppas. LRF Södermanlands motion har två yrkanden, dels att LRF ska arbeta mot EU-kommissionen för ökade möjligheter att sänka skatten på biodrivmedel och dels att LRF fortsatt
ska arbeta för sänkt skatt på fossila bränslen.
Styrelsens redovisning
Skatter på insatsvaror i lantbruket är en prioriterad fråga för LRF och har återkommande varit föremål för behandling på riksförbundsstämman. Frågan har ånyo kommit i fokus sedan den nya regeringen i Sverige hösten 2014 aviserade en rad skattehöjningar på bland annat diesel och handelsgödsel. Även i Konkurrenskraftsutredningens slutbetänkande i mars 2015 berördes dessa produktionsmedelsskatter och
utredningen föreslog att nationella skattebeslut bör grundas på en konkurrenskraftsanalys. Beskattning av biodrivmedel har aktualiserats genom regeringens förslag att i
ökad utsträckning beskatta dessa med hänvisning till bland annat EUs statsstödsregler.
LRFs påverkansarbete ledde 2005 till att diesel förbrukad i jord- och skogsbrukets
arbetsmaskiner erhöll en skattereduktion med 2 kr/liter i form av en återbetalning av
skatten i efterhand. Återbetalningen ökade sedan något och uppgick till 2,38 kr/liter
år 2010. I enlighet med riksdagens klimat- och energipolitiska beslut 2009 trappades
återbetalningen ned i tre steg och uppgår från och med 2015 till 0,90 kr/liter. Som en
kompensation för denna ökade beskattning slopades skatten på handelsgödsel den 1
januari 2010.
I samband med vårbudgeten 2015 aviserade regeringen en rad skatteförslag för 2015
och 2016. Dieselskatten höjs med 48 öre/liter från och med 1 januari 2016 och parallellt föreslås att återbetalningen av jord- och skogsbrukets dieselskatt ökas motsvarande, från 90 öre/liter till 138 öre/liter. I teknisk mening är det energiskatten som
höjs med 48 öre medan koldioxidskatten lämnas oförändrad. För biodrivmedel, som
är undantagna från koldioxidskatt, föreslås att nedsättningen för energiskatten begränsas ytterligare. I praktiken innebär förändringarna en hårdare beskattning av biodrivmedel förbrukat i lantbruket jämfört med fossil diesel. När det gäller handelsgödsel har regeringen meddelat att någon skatt inte återinförs 2016, men att man ämnar
återkomma inför 2017 med någon typ av åtgärd på växtnäringsområdet.
Ett annat förslag från regeringen är att helt slopa nedsättningen av koldioxidskatt för
uppvärmningsbränslen från 1 januari 2016. Detta påverkar särskilt växthusnäringen
vars skattebelastning ökade kraftigt 2015 då den tidigare begränsningsregeln för
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koldioxidskatt för energiintensiv verksamhet avvecklades. Även spannmålstorkning
baserad på fossila bränslen drabbas av regeringens förslag om uppvärmningsbränslen.
Styrelsen konstaterar att det är bra att regeringen backat från sin tidigare ambition att
återinföra handelsgödselskatten. I det fortsatta arbetet med frågan är det för LRF
synnerligen angeläget att de eventuella åtgärder, som genomförs tidigast 2017, inte
innebär kostnadsökningar för lantbruket. Styrelsen uppmärksammar även den ökade
återbetalningen av dieselskatten med 48 öre/liter som medför att konkurrenskraften
på denna punkt i alla fall inte försämras mot omvärlden. För att åstadkomma en mer
konkurrensneutral situation gentemot andra EU-länder bör emellertid skattenedsättningen öka ytterligare. Konkurrenskraftsutredningens jämförelser med andra länder
visar att LRFs krav i enlighet med stämmobeslutet 2014, det vill säga samma nedsättning som för den svenska gruvnäringens arbetsmaskiner, är väl avvägt. En sådan
skattereduktion motsvarar knappt 3 kr/liter från och med 2016.
I fråga om konkurrenskraftiga villkor för biodrivmedel menar styrelsen att skattehöjningar innebär olyckliga signaler när det i samhället finns en övergripande samsyn
om att förnybara bränslen ska öka på bekostnad av fossila bränslen. För de gröna
näringarna är det särskilt bekymmersamt då negativa signaler påverkar viljan att investera i dessa framtidsverksamheter. Det är mycket angeläget att på EU-nivå och i
Sverige hitta lösningar som innebär att EUs statsstödsregler inte hindrar energiomställningen och försvårar utvecklingen av svenska biodrivmedel.
Styrelsen vill även uppmärksamma situationen för växthusnäringen och andra
branscher som berörs av regeringsförslaget om ökade skatter på uppvärmningsbränslen. Styrelsen kommer att arbeta för att konkurrensvillkoren för svensk produktion
inte försämras gentemot andra länder.
Sammantaget anser styrelsen att såväl Gotlandsmotionen som motionen från LRF
Södermanland kan bejakas. LRFs arbete mot att återinföra handelsgödselskatten samt
för konkurrenskraftiga villkor för fossila bränslen och biodrivmedel ska alltså fortsätta.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

i enlighet med intentionen i motionen från LRF Gotland uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta mot ett återinförande av handelsgödselskatten samt
för en sänkt dieselskatt i enlighet med gruvnäringens villkor samt

att

i enlighet med intentionen i motionen från LRF Södermanland uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att arbeta för konkurrenskraftiga villkor för biodrivmedel och fossila bränslen.
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Motion nr Halland 5

Inlåsningseffekter till följd av de nya gårds- och
förgröningsstöden
Förlanda-Gällinge-Idala och Västra Kungsbacka
På LRF Hallands regionstämma lyftes frågeställningar om gårds- och förgröningsstöden i motioner från lokalavdelningarna Förlanda-Gällinge-Idala LRF
och Västra Kungsbacka LRF. Motionerna tog upp negativa konsekvenser som
de nuvarande reglerna ger.
En sådan är de inlåsningseffekter som trädesreglerna skapar. Enligt dessa kan
en markägare som trädar sin mark till 100 procent lyfta fullt gårdsstöd och
även fullt förgröningsstöd (betalas ut från 75 procents träda och uppåt). Den
inlåsning av mark, som blir följden när passivitet gynnas, innebär ett hinder för
unga och expansiva landsbygdsföretagare som vill göra sin verksamhet bärkraftigare genom tillskottsarrenden.
Genom träda försämras dessutom markerna med tiden. Ogräs, trädrötter och
utlöpare växer in från åkerkanten och det kan ta många år innan den ursprungliga bördigheten har uppnåtts igen, när och om marken åter blir aktuell för jordbruksproduktion.
Även regeln kring permanenta vallar kan skapa inlåsningseffekter. Enligt
denna ska vallar som funnits längre än fem år räknas som permanenta, vilket
kan hindra en omläggning av vallar för odling av andra grödor. Framför allt
mjölkproducenter har ofta betesvallar runt stallarna och oftast har dessa vallar
legat längre än fem år, vilket ger inlåsningseffekten att lantbrukaren tvingas ha
samma mängd permanenta vallar även i fortsättningen. Liknande problem kan
även uppstå för nötköttsproducenter som vill sluta med djur och istället odla
spannmål.
Denna regel gäller dock bara om den svenska arealen av permanenta vallar
minskar med mer än fem procent, så i normalfallet sker ingen inlåsning. Det
ska dock inte mycket till för att så ska ske och regeln är därför ytterligare en i
raden som ökar känslan av livegenskap hos den enskilde lantbrukaren.
LRF har här en viktig uppgift att bevaka och arbeta för att mark ska användas
aktivt. Att låta mark ligga oanvänd kan inte räknas som en grön näring. Det är
också ett stort ingrepp i ägande- och brukanderätten att låsa företagare till en
viss driftsinriktning genom bestämmelser som styr vad som ska odlas på marken.
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LRF Halland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF kräver att reglerna ändras så att det inte ska vara möjligt att lyfta
både gårdsstöd och förgröningsstöd för 100-procentig träda, utan endast gårdsstöd samt

att

LRF kräver att reglerna ändras så att det finns möjligheter att ändra
driftsinriktning utan att åkermarken är låst på grund av tidigare produktionsform.
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Motion nr Skåne 1

Förgröningen
Flädie och Kvistofta
Svenskt jordbruk behöver stabila villkor som skapar långsiktighet, rättssäkerhet
och mindre byråkrati för den enskilde lantbrukaren. Svenskt jordbruk måste
också få tillgång till alla de valmöjligheter fullt ut som EUs ramverk möjliggör.
Det nya gårdsstödet omfattar fr o m 1 januari 2015 en grunddel och en förgröningsdel. Kravet att kunna ta del av förgröningspremien omfattar tre områden
som i sin tur innehåller ytterligare delar. Kravet gällande denna s k miljöpremie
gäller bara för vissa delar av landet, intensiva jordbruksområden, och undantagen är svårtolkade.
LRF Skåne är kritiskt till förgröningen utifrån otydlighet och ett rättssäkerhetsperspektiv. Det kan konstateras att det tillkommer ett stort antal villkor och en
ökad administration som inte nämnvärt ger en förbättrad miljö och det finns
innehåll som kan ifrågasätta miljökravens trovärdighet och vi kan konstatera att
det kan leda till en försämrad miljö.
Kravet på förgröningsåtgärder i gårdsstödet är att de ska genomföras utan att
regelverkets alla tekniska detaljer är klara. Det innebär en omöjlighet för
svenska lantbrukare att planera sin växtodling för 2015, eftersom den påbörjades redan i slutet av juli 2014. I skrivande stund finns inte system i SAM klara
för att räkna fram vilka åtgärder som kan gälla på den enskilda gården i förhållande till den kommande växtodlingssäsongen. Den enskilde företagaren kan
inte heller räkna ut sin del eftersom avgörande detaljer inte är klara. Det finns
ingen rättssäkerhet att hänvisa till för att genomföra en kontroll av uppföljningen av regelverket under 2015.
LRF Skåne vill se att tillämpningen av förgröningen blir så funktionell som
möjligt för våra medlemmar. En stor del av LRF Skånes medlemmar har verksamheter i de områden som påverkas av förgröningen och utöver det kommer
många medlemmar att beröras av att förutsättningar för LFA försämras. Förgröningen får inte försvåra för brukarna/företagarna.
LRF Skåne har också varit initiativtagare till en skrivelse ställd direkt till
landsbygdsminister och generaldirektör för Jordbruksverket, där bl a nedanstående punkter tagits upp:
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• Att skjuta upp tillämpningen av förgröningen till SAM-ansökan 2016. I ett
rättssystem går det inte att ha regler som inte är klara vid inträdet av ett system och sedan utfärda kontroller och ställa krav på åtgärder.
• Tillämpningen av förgröningen ska ske på samma sätt som i EU och ska
vara enkel att räkna fram för att få in i sin växtodlingsplan.
• Permanent gräsmark räknas inte in idag i ekologisk fokusareal. Sådan
mark borde tjäna syftet med ekologisk fokusareal. En förändring av denna
grundförordning ska ske i halvtidsöversyn MTR.
LRF Skåne yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

tillskriva berörda myndigheter och departement med krav på att använda EUs valmöjligheter fullt ut för att få stabila villkor för jordbruket
och trovärdiga miljökrav som ger rättssäkerhet.
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Styrelsens yttrande nr 6
Motion nr Halland 5, Skåne 1

Effekter och ändringar av nya gårds- och förgröningsstöden
Inkomna motioner
LRF Halland har kommit in med en motion där man yrkar att LRF ska kräva att reglerna ändras så att det inte ska vara möjligt att lyfta både gårdsstöd och förgröningsstöd för 100-procentig träda, utan endast gårdsstöd. Man yrkar också att LRF ska
kräva att reglerna för permanenta vallar inom förgröningsstödet ändras så att det
finns möjligheter att ändra driftsinriktning utan att åkermarken är låst på grund av
tidigare produktionsform. Därtill har LRF Skåne kommit in med en motion där man
yrkar att riksförbundsstyrelsen ska tillskriva berörda myndigheter och departement
(det vill säga Jordbruksverket och Näringsdepartementet) med krav på att använda
EUs valmöjligheter fullt ut för att få stabila villkor för jordbruket och trovärdiga miljökrav som ger rättssäkerhet.
Styrelsens redovisning
I och med att CAP-reformen genomförs kommer också det nya förgröningsstödet
som består av ett antal så kallade miljövillkor att införas. LRF har genomgående under hela reformarbetet varit kritiskt till detta nya stöd, en åsikt som delas av vår
europeiska samarbetsorganisation Copa-Cogeca. Precis som LRF Skåne anför finns
det betydligt mer effektiva sätt att arbeta med miljöfrågor inom jordbruket. Förgröningsstödet riskerar att i vissa fall till och med ge negativ miljöeffekt. Riksförbundsstyrelsen delar fullt ut LRF Skånes oro kring bland annat rättsosäkerhet och trovärdighet.
Förgröningsstödet innehåller tre miljövillkor: 1. Diversifiering av grödor, 2. Ekologiska fokusarealer och 3. Bevarande av permanenta gräsmarker. Syftet med förgröningsstödet är att alla lantbrukare i hela EU ska utföra samma miljöåtgärder. Detta
visade sig av förklarliga skäl inte möjligt, varför ett antal undantag införts. Under
reformdiskussionerna fanns en ganska stark samsyn mellan LRF och regeringen om
att vissa delar av förgröningsvillkoren behövde kraftig nationell anpassning. Sverige
drev på för ett antal undantag, vilket bland annat resulterade i att för norra Sverige
(kompensationsstödsområde 1-3) krävs inte tre utan endast två grödor i kravet om
diversifiering av grödor och att medlemsländerna har möjlighet att ha ett undantag
från kravet på ekologiska fokusarealer i vissa kompensationsstödsområden med en
hög andel skog. Kravet om att bevara permanenta gräsmarker gäller dock fullt ut i
landet som helhet, men inte primärt för varje enskild lantbrukare. Om arealen permanent gräsmark i Sverige sjunker under ett visst referensvärde kan det dock bli krav att
lantbrukare får restriktioner på i vilken mån de får använda marken till annat. Detta
kan medföra problem om företaget vill ändra driftsinriktning, vilket precis som LRF
Halland konstaterar riskerar att skapa onödiga inlåsningseffekter.
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För närvarande pågår en förenklingsöversyn av jordbrukspolitiken initierad av jordbrukskommissionären Phil Hogan. Översynen gäller dock enbart tekniska detaljer,
man kommer inte att gå in på politiska frågor. Grunderna i förgröningsstödet kommer därför inte att ändras förrän i samband med nästa större reform av den gemensamma jordbrukspolitiken. LRF har spelat in ett antal förslag och synpunkter till EUkommissionen via Copa-Cogeca och Näringsdepartementet och har då också framfört kritik kring nuvarande utformning av förgröningsstödet. En av de frågor som har
framförts i diskussionerna, och som också svenska regeringen driver, är att kravet på
permanenta gräsmarker skapar onödiga inlåsningseffekter.
Riksförbundsstyrelsens bedömning är att det finns en god samsyn mellan LRF och
såväl Jordbruksverket som Näringsdepartementet om hur förgröningsstödet ska tilllämpas i Sverige. De val som Sverige gjort i tillämpningen stämmer väl överens med
de önskemål som LRF framfört. Jordbruksverket och Näringsdepartementet har
också i relativt stor utsträckning visat sig lyhörda för förslag till ändringar som uppkommit under senare tid. De delar också vår syn på många av svårigheterna, vilket
inte minst har framkommit vid gemensamma möten om EU-kommissionens förenklingsöversyn. Riksförbundsstyrelsens bedömning är att problemen med förgröningsstödet primärt är hur EU-regelverket är utformat, inte den nationella tillämpningen.
Att tillskriva Jordbruksverket och Näringsdepartementet om förgröningsstödet i detta
läge anser riksförbundsstyrelsen därför inte vara ändamålsenligt.
LRF Halland konstaterar vidare att det faktum att företag som har mer än 75 procent
av marken i träda kan få gårdsstöd och förgröningsstöd utan att behöva uppfylla förgröningsvillkoren också riskerar att skapa onödig inlåsning. Följden kan bli att onödiga hinder uppstår till exempel för företag som vill arrendera mark, men också att
marken försämras med tiden. Orsaken till att regelverket ser ut som det gör har sin
grund i kraven från världshandelsorganisationen (WTO) som innebär att det inte är
tillåtet att ställa krav på att det ska ske produktion på jordbruksmark för att få stöd.
Riksförbundsstyrelsen delar LRF Hallands syn på frågan fullt ut, men ser ingen möjlighet att ändra regeln inom överskådlig framtid.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionerna anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

95

Motion nr Jönköping 2

Regelsystemet för startstöd till lantbrukare
Rydaholm
Startstödet är ett viktigt stöd för att underlätta och motivera unga lantbrukare
att satsa inom de gröna näringarna. Regelsystemet har inte varit helt enkelt och
de nya reglerna ser ut att bli än mer komplicerade med risk att detta kommer att
begränsa antalet sökande.
Allt för höga krav på sysselsättningsgrad och utbildning och allt för hård styrning mot vissa produktionsgrenar kan också inverka menligt på ansökningarna.
Teoretisk kunskap är en viktig grund, men praktisk erfarenhet och personlig
lämplighet är också viktiga faktorer för att bli en framgångsrik företagare.
LRF Jönköpings länsförbund yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt
riksförbundsstyrelsen
att

bevaka regelverkets utformning så att teoretisk utbildning såväl som
praktisk erfarenhet och personlig lämplighet blir faktorer som beaktas
vid ansökning om startstöd.
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Styrelsens yttrande nr 7
Motion nr Jönköping 2

Startstöd
Inkomna motioner
LRF Jönköping har kommit in med en motion som yrkar att riksförbundsstyrelsen
ska bevaka utformningen av startstödets regelverk så att teoretisk utbildning såväl
som praktisk erfarenhet och personlig lämplighet blir faktorer som beaktas. LRF
Jönköping konstaterar i motionen att regelverket kring startstödet ser ut att bli mer
komplicerat framöver och att det riskerar att begränsa antalet sökande.
Styrelsens redovisning
Diskussioner och förhandlingar om framtida jordbrukspolitik har pågått i många år
och nu börjar vi se resultatet på mer konkret nivå. Vad gäller Landsbygdsprogrammet kan det konstateras att EU-kommissionen kräver mer omfattande strategisk styrning av programmet än tidigare. Detta kommer exempelvis till uttryck i form av betydligt mer utförliga så kallade urvalskriterier än vad som gällt i tidigare program.
Detta kommer inte att gälla alla åtgärder i programmet, men startstödet kommer att
omfattas. För startstödet har regeringen också beslutat om en lägre budget än i tidigare program. Detta gör att färre företag kommer att få stöd framöver. Det nya stödet
för unga lantbrukare kopplat till gårdsstödet blir dock ett sorts komplement till startstödet i Landsbygdsprogrammet.
I början av mars publicerade regeringen sitt slutliga förslag till nytt landsbygdsprogram. Detta program granskas nu av EU-kommissionen och enligt tidsplanen kommer det att godkännas i maj eller juni 2015.
Jordbruksverket gjorde en teknisk utredning om det nya Landsbygdsprogrammet,
den så kallade Tulpan-utredningen, för ett par år sedan. Utredningen omfattade dock
inte startstödet eftersom man ansåg att stödet skulle strykas ur programmet. Detta har
medfört att detaljer kring stödets utformning inte har diskuterats i någon större utsträckning; arbetet från LRFs sida har snarare varit inriktat på att se till att startstödet
ska finnas kvar. Det har ännu inte kommit förslag om detaljerade föreskrifter om det
nya startstödet från Jordbruksverket.
Enligt de grundläggande EU-reglerna krävs yrkesfärdighet och yrkesskicklighet för
att kunna få startstöd. Av regeringens slutliga förslag till startstöd framgår att det
svenska grundkravet är gymnasiekompetens eller motsvarande. För jordbruksföretag
krävs dessutom utbildning inom jordbruk på minst tio veckor och för trädgårdsföretag ett så kallat grönt kort, alternativt en gymnasieutbildning eller högre utbildning
som täcker in detta. Enligt uppgift anser stödadministrationen att det inte räcker med
praktisk erfarenhet, eftersom det har visat sig svårt att styrka vid revision. Utbildningskravet skiljer sig inte väsentligt från tidigare program.
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Av regeringens slutliga förslag till nytt landsbygdsprogram framgår för startstödet
vidare att det krävs att företagets verksamhet, enligt affärsplanens slutmål, omfattar
minst 860 arbetstimmar och maximalt 17 200 arbetstimmar. Detta motsvarar ungefär
en halvtid (860 timmar) eller ett företag med totalt tio anställda (17 200 timmar). Den
här typen av begränsningar har tidigare framgått av länsstyrelsernas regionala genomförandeplaner och inte i programtexterna. Det har till exempel inte varit ovanligt
att länsstyrelserna inte har gett startstöd till företag som inte är heltidsföretag eller att
de gett ett lägre stöd till företag som motsvarar en halvtid i sysselsättning. Det återstår att se hur de slutliga formuleringarna för kraven kommer att bli efter EUkommissionens granskning.
Styrelsen anser att kravet på yrkesfärdighet och yrkeskvalifikation mycket väl borde
kunna tillgodoses av praktisk erfarenhet och personlig lämplighet. I flera fall är det
dock motiverat med krav på teoretisk utbildning, till exempel om personer utan lantbruksbakgrund vill starta ett lantbruksföretag. I takt med att länderna får sina program godkända kan det också vara intressant att jämföra tillämpningen i Sverige med
andra länder. Detta kan bli en fråga att driva inför en eventuell översyn av Landsbygdsprogrammet. För vissa detaljer i programmet, till exempel antalet timmar ett
företags verksamhet omfattar, återstår det att se hur de slutliga formuleringarna
kommer att bli efter EU-kommissionens granskning. Det kan framöver finnas möjligheter att påverka hur sådana detaljer tillämpas, till exempel hur kontroller sker och
vilka uppgifter som kommer att krävas in.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion nr LRF Ungdomen 2

Ung arbetskraft
LRF Ungdomen
LRF Ungdomen ser med oro på nuvarande regerings utspel kring slopandet av
den sänkta arbetsgivaravgiften för unga. Förutsättningar som stimulerar och
bidrar till att unga har en direkt faktor som motiverar arbetsgivare att anställa
yngre är av stor betydelse inom de gröna näringarna. Vi vill mena på att de
sänkta arbetsgivaravgifterna har bidragit till det faktum att nio av tio har fått
anställning efter avslutade studier inom de gröna näringarna.
Slopandet innebär också en ökad kostnad för jordbruket och trädgårdsnäringen
på ca 80 miljoner kr/år. Kostnadsökningar i en redan hårt anspänd ekonomisk
situation bidrar inte till att skapa den framtidstro som de gröna näringarna är i
så stort behov av. I ett framtidsperspektiv är vi beroende av att unga människor
fortsättningsvis ser de gröna näringarna som attraktiva med goda möjligheter
att snabbt komma in i arbetslivet. Regeringens utspel är direkt kontraproduktivt
för framtiden.
LRF Ungdomen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

jobba för att den sänkta arbetsgivaravgiften för unga kvarstår.
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Styrelsens yttrande nr 8
Motion nr LRF Ungdomen 2

Ung arbetskraft
Inkomna motioner
LRF Ungdomen pekar på att regeringens avsikt att slopa den sänkta arbetsgivaravgiften för unga minskar motivationen för arbetsgivare att anställa yngre. Det ekonomiska läget i lantbruket är redan hårt ansträngt och de gröna näringarna som framtidsbransch är beroende av att unga människor fortsättningsvis snabbt kommer in i
arbetslivet. En höjning av arbetsgivaravgiften vore därför kontraproduktiv. LRF
Ungdomen yrkar därför att riksförbundsstyrelsen ska arbeta för arbetsgivaravgiften
för unga inte höjs.
Styrelsens redovisning
Den 1 juli 2007 infördes en nedsättning av socialavgifter, inklusive den allmänna
löneavgiften för personer som fyllt 18 men inte 25 år, i syfte att underlätta för yngre
att komma in på arbetsmarknaden. Den 1 januari 2009 utvidgades reformen till att
omfatta dels personer under 18 år, dels personer som vid årets ingång fyllt 25 men
inte 26 år samtidigt som reformen förstärktes.
Höstriksdagen 2014 beslutade, efter den politiska dramatiken när riksdagen antog
den förra regeringens förslag till budget, att ytterligare sänkta socialavgiften för unga
under 23 års ålder. Syftet med detta var att hjälpa de yngsta in på arbetsmarknaden
genom att göra dem mer anställningsbara eftersom de ofta har liten eller ingen arbetslivserfarenhet och därför har svårt att få ett första jobb. Sittande regering valde
att dröja med lagförslaget om nedsättningen av socialavgifterna. Reformen kom därför inte att träda i kraft förrän den 1 maj 2015. Regeringen har dock tydligt aviserat
att nedsättningen av ungas socialavgift trappas ned från den 1 augusti 2015 och tas
bort helt den sista juni 2016.
Arbetslösheten bland unga är betydligt högre än i andra åldersgrupper. Nära hälften
av de unga arbetslösa är heltidsstuderande som söker arbete, många söker extrajobb
eller feriejobb vid sidan av studierna. För de flesta unga är arbetslöshetsperioderna
relativt korta. Samtidigt finns det grupper som har stora svårigheter att hitta arbete.
Störst svårigheter, med risk för långtidsarbetslöshet, har de som saknar gymnasieutbildning, är utrikes födda eller har nedsatt arbetsförmåga. Övergripande sett är dock
långtidsarbetslösheten bland unga låg jämfört med andra åldersgrupper.
Reformerna att reducera socialavgifterna för unga har kritiserats hårt från flera håll;
dels av den sittande regeringen, dels av Riksrevisionen, nationalekonomer och politiska partier som anser att reformen subventionerar också de som inte har svårigheter
att få jobb, det vill säga det finns en kostsam dödvikt inbyggd utan verklig nytta för
samhällsekonomin.
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Vad gäller de gröna näringarna visar siffrorna entydigt en dramatiskt negativ trend i
branschen bland unga. År 2013 var det 6 393 sysselsatta (till och med 25 års ålder) i
lantbruksföretag (SCB 2014). Det är en minskning med 5 197 personer sedan 2005.
De genomförda reformerna med nedsatta socialavgifter har alltså inte självständigt
lyckats vända den negativa trenden i lantbruksbranschen. Ytterligare åtgärder är nödvändiga för att föryngra och skapa förutsättningar för tillväxt. Riksförbundsstyrelsen
instämmer därför i LRF Ungdomens farhåga att det är negativt för de gröna näringarna att de nedsatta socialavgifterna för unga avskaffas. Exempelvis innebär borttagandet av den nedsatta socialavgiften för unga enbart på mjölkgårdarna en kostnadsökning med närmare 10 miljoner kronor per år. Styrelsens bedömning är att arbetskraftskostnad och effektivitet är fortsatt prioriterade frågor för LRF i syfte att öka
branschens konkurrenskraft.
Det är viktigt att unga tar plats och ges plats i den tillväxtstrategi för livsmedels- och
energiproduktion som LRF tydligt fokuserar på. Det behövs både nya företagare och
mer arbetskraft för att nå strategins mål. Viktiga delar är att förbättra företagens konkurrenskraft och lönsamhet samt att öka näringens attraktionskraft. LRF genomför
därför tillsammans med SLA (Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet) en unik satsning för att attrahera fler att välja företagande och jobb inom skog, jord och trädgård
samt arbetar oförtrutet vidare med de gröna näringarnas tillväxt och konkurrenskraft.
Styrelsen kommer därför att fortsätta arbeta för ökad konkurrenskraft och lägre socialavgifter.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta vidare med frågan.
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Motion nr LRF Ungdomen 6

Förenkling i regelhavet
LRF Ungdomen
Idag finns det en hel uppsjö av regler, lagar och förordningar som reglerar och
påverkar företagande inom de gröna näringarna. Att hålla koll på vad som
egentligen gäller är inte en lätt uppgift, särskilt för nystartade företagare och
personer på väg in i näringen.
Skatteverket, Tillväxtverket och Bolagsverket har tillsammans startat sajten
www.verksamt.se för att samla information och service till den som driver eller
vill starta företag på ett och samma ställe.
Initiativet från myndigheternas sida är lovvärt och bör uppmuntras från LRFs
håll. Med ytterligare påtryckning från LRF så skulle fler myndigheter, exempelvis länsstyrelsen och Jordbruksverket, kunna samla sin information på ett
och samma ställe vilket skulle underlätta mycket för LRFs medlemmar ute på
gårdsnivå.
LRF Ungdomen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

ytterligare marknadsföra LRFs egna regelsamlingar Miljöhusesyn och
Regelhusesyn mot medlemmarna samt

att

undersöka möjliga samarbeten med www.verksamt.se samt jobba för
att få fler myndigheter intresserade av att samla information och service under ett och samma ställe.
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Styrelsens yttrande nr 9
Motion nr LRF Ungdomen 6

Förenkling i regelhavet
Inkomna motioner
LRF Ungdomen konstaterar i sin motion att det inte är lätt att hålla koll på alla regler
och vad som egentligen gäller för företag. I motionen konstateras att myndighetsinitiativ som www.verksamt.se, med samlad företagsinformation och service, underlättar och bör uppmuntras. LRF Ungdomen yrkar därför att LRFs egna regelsamlingar
Miljöhusesyn och Regelhusesyn ytterligare marknadsförs mot medlemmarna, att
möjliga samarbeten med www.verksamt.se undersöks samt fler myndigheter intresseras för att samla sin information och service på ett och samma ställe.
Styrelsens redovisning
Alla företagare är skyldiga att känna till lagstiftningen och rätta sig efter regelverken.
Lagstiftning leder till krav som är både direkta och indirekta för företagen. Kraven
innebär dels att reglerna ska administreras och information överlämnas till myndigheter, men de leder också till materiella krav, exempelvis behov av investeringar och
utbildning samt till finansiella krav som skatter och avgifter. Regler kostar företagen
stora summor och kan i värsta fall också hindra företagens utveckling.
Regelverken för lantbruk är mycket omfattande, med många myndigheter inblandade. I genomsnitt bedrivs 4-5 olika verksamheter per gård. Det kan utöver lantbruk
med djurhållning och växtodling omfatta exempelvis skogsbruk, entreprenad och
turismverksamhet. Varje verksamhetsområde har sina avgränsade regelområden. På
en genomsnittlig gård omfattas lantbruket av cirka 400 regelkrav.
LRF har sedan 20 år tillbaka sammanställt och publicerat Miljöhusesyn för att lantbrukare ska undvika allvarliga misstag och sanktioner. Sedan en handfull år finns
även en sammanställning, Regelhusesyn, för de vanligaste verksamheterna på gårdarna utöver lantbruk.
Miljö- och regelhusesyn är verktyg för lantbrukare att hålla koll på de lagar som styr
företagets verksamhet. Huvudsyftet har alltid varit att samla och göra det enklare för
lantbrukare att hitta lagstiftningen som styr gårdens verksamheter. LRF ställer inga
krav på att miljö- och regelhusesyn ska genomföras. Den är frivillig att genomföra
och ska ses som ett verktyg för att driva gården. Många mejerier, vissa certifieringsprogram med flera har använt sig av miljöhusesyn för att säkerställa att producenterna följer lagstiftningen.
Miljö- och regelhusesyn har under 2015 genomgått en större teknisk uppgradering.
Sajterna www.miljohusesyn.nu och www.regelhusesyn.nu har fått en ansiktslyftning
med förbättrade funktioner och ett mer precist urval av regler och för LRF en smidigare, förenklad administration av databaserna. Sajterna nylanseras under våren 2015.
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LRF har sedan ett antal år tillbaka kontakt med projektledningen för
www.verksamt.se. Sajten samlar information och krav från myndigheterna Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket och är en intressant e-tjänst som underlättar
för företagen. Utöver de tre aktiva myndigheterna finns det flera myndigheter som
önskar medverka. Arbetet är komplext och sker i dialog med användarna. LRF följer
detta arbete med intresse och för en dialog med Tillväxtverket om samarbete rörande
bland annat verksamt.se.
Den förra regeringen tog många initiativ för att förenkla för företagen och den nuvarande regeringen har också höga ambitioner på området. Regelförenklingsarbetet är
mångfacetterat och kräver tydliga pådrivare, uthållighet och beslutsamhet för att nå
resultat. Styrelsen har för avsikt att målinriktat fortsätta driva på arbetet med att förenkla för företagen och göra reglerna både begripliga och lättare åtkomliga.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att ytterligare marknadsföra Miljöhusesyn och Regelhusesyn mot medlemmarna samt

att

undersöka möjliga samarbeten och arbeta för att fler myndigheter samlar information på ett ställe.
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Motion nr Skåne 3

Förändringar i beräkning av sjukpenninggrundande
inkomst
Kvistofta
Vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst (SGI) skall inkomsten korrigeras för avsättningar eller återföring av periodiseringsfonder och expansionsmedel.
Vid beräkning av pensionsgrundande inkomst (PGI) är det den deklarerade
inkomsten som ligger till grund.
Beräkningssättet för SGI får därför märkliga konsekvenser som exemplet nedan visar.
Låt oss säga att en företagare har en inkomst varje år på 250 000 kr. Företagaren får då en SGI och PGI på 250 000 kr. Om företaget ett år får ett ovanligt
bra år så att inkomsten ökar med 100 000 kr och företagaren samtidigt gör en
avsättning till periodiseringsfond med samma belopp blir PGI 250 000 kr. Däremot ökar SGI med 75 000 kr (avsättning 100 000 kr - schablonavdrag 25 procent). Blir företagaren sjuk blir SGI 325 000 kr trots att han aldrig har betalt
avgifter för mer än 250 000 kr.
Om företaget året därpå får ett sämre år - 100 000 kr - och företagaren därmed
vill återföra den avsatta periodiseringsfonden och deklarera sin medelinkomst
på 250 000 kr blir PGI 250 000 kr. Däremot blir företagarens SGI 175 000 kr.
Blir företagaren sjuk nu får han inte räkna med den inkomsten som han hela
tiden har betalt till.
Andra resultatreglerande poster som överavskrivning, förändringar av hur lagret redovisas (produktionskostnad/försäljningspris) påverkar däremot inte företagarens SGI.
LRF Skåne yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att SGI beräknas på samma sätt som PGI.
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Styrelsens yttrande nr 10
Motion nr Skåne 3

Beräkning av sjukpenninggrundande inkomst
Inkomna motioner
LRF Skåne uppmärksammar i sin motion att när sjukpenninggrundande inkomst
(SGI) beräknas, korrigeras inkomsten för avsättningar eller återföring av periodiseringsfonder och expansionsmedel medan beräkningen av den pensionsgrundande
inkomsten (PGI) utgår från den deklarerade inkomsten. LRF Skåne yrkar därför att
riksförbundsstyrelsen ska verka för att SGI beräknas på samma sätt som PGI.
Styrelsens redovisning
Efter Högsta förvaltningsdomstolens dom i rättsfallet RÅ 2010 ref 64 samt dom från
Kammarrätten i Göteborg den 8 september 2010, beaktas inte skatterättsliga dispositioner inom ramen för periodiserings- och expansionsfondssystemen. Försäkringskassan har uttalat att detsamma ska gälla dispositioner till och från skogskonto,
skogsskadekonto och upphovsmannakonto. Konsekvensen av ovanstående är de som
beskrivits i motionen.
Riksförbundsstyrelsen instämmer i den kritik som LRF Skåne uppmärksammat för
enskilda näringsidkare. Beräkning av SGI (sjukpenninggrundande inkomst) sker idag
på ett sätt som innebär att utfallet inte är förutsägbart och inte helt rättvist i det enskilda fallet.
LRF har vid flera tillfällen uppvaktat regeringen och den parlamentariska Socialförsäkringsutredningen och understrukit vikten av att SGI - i likhet med PGI (pensionsgrundande inkomst) - som utgångspunkt bestäms utifrån det resultat för vilket egenföretagaren betalat egenavgifter.
Det sociala skyddsnätet för enskilda näringsidkare har fortfarande väsentliga brister
och bör förbättras. Företag som drivs som aktiebolag har inte dessa problem. Riksförbundsstyrelsen anser att det sociala trygghetssystemet ska vara neutralt i förhållande till företagsform. Var och en ska få ett rimligt socialt skydd. Riksförbundsstyrelsen förespråkar vad gäller SGI ett frivilligt system där enskilda näringsidkare
själva bör kunna bestämma sin nivå på SGI och betala den premie som då blir aktuell
oberoende av inkomsten. På så sätt kan den sociala tryggheten förbättras, göras förutsägbar fullt ut och hantera till exempel investeringsfaser där SGI annars riskerar att
bli noll kronor, på grund av att det skattemässiga resultatet är noll eller negativt.
Den 2 mars lämnade Socialförsäkringsutredningen sitt slutbetänkande efter cirka 4,5
års utredning. I detta finns ett utkast till lösning för egenföretagarnas SGI.
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I slutbetänkandet finns inget skarpt lagförslag till hur enskilda näringsidkares SGI
ska beräknas, men av det utkast till lagförslag som finns kan utläsas att SGI föreslås
baseras på den årliga inkomst i pengar som kan antas ingå i underlaget för egenavgifter.
Även om utredningen inte utvecklar förslaget i denna del närmare, bör utformningen
av utkastet till lagtextförslag innebära att enskilda näringsidkare genom detta får en
koppling mellan det deklarerade resultatet och den SGI som kan fastställas.
SGI-beräkningen har en central funktion i trygghetssystemet. Det finns emellertid
också andra delar som villkor vid föräldraledighet, graviditet, arbetslöshet, skador
och livräntor med mera. Riksförbundsstyrelsen anser att alla dessa delar är av vikt att
fortsätta förbättra för att också lantbrukare ska kunna åtnjuta de sociala förmåner
som erbjuds medborgarna, men som idag fungerar dåligt för gruppen enskilda näringsidkare.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion nr Mälardalen 3

Äganderätt
Möklinta
Motionen menar att äganderätten i Sverige är alltför svag och att staten ställer
den enskildes äganderätt mot det allmännas behov av naturvård och friluftsliv.
Motionen yrkar att LRF verkar för ett utökat politiskt påverkansarbete för att
värna om äganderätten samt avsätta resurser för sakkunnigt juridiskt stöd till
medlemmar i frågor gällande det allmännas intrång i äganderätten.
LRF Mälardalens styrelse är av uppfattningen att det aktiva påverkansarbetet
gällande ägande- och brukanderätt har hög prioritet inom LRF och dessutom
tycks vara ett område som får fortsatt resursförstärkning.
Vid vår regionstämma kom dock debatten att belysa förhållandet att även om
LRF ser äganderätten som en grundläggande del av linjeverksamheten så får
inte detta tillräckligt genomslag i verkligheten. I stämmodebatten framhölls att
respekten för äganderätten får stiga åt sidan för det allmänas behov av naturvård och friluftsliv. Här gavs exempel på att allemansrätten felaktigt används
som alibi för allehanda markintrång. Stämmodebatten uppvisade också uppfattningen att kommunerna, länsstyrelserna och staten har en konfiskatorisk syn
på mark.
Som exempel på senare års utveckling inom det allmännas alltmer omfattande
områdesskydd (strandskydd, nyckelbiotoper, reservatsbildningar, riksintresse
friluftsliv m m). Dessa alltmer sofistikerade begränsningar av markanvändning
försvårar för företagandet inom de gröna näringarna och förhindrar därmed
landsbygdens utveckling.
LRF Mälardalen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRFs äganderättsarbete i ökad omfattning inriktas mot kommuners,
länsstyrelsers och svenska statens agerande vad gäller områdesskydd
och markåtgärder som berör brukande-, förfogande- och äganderätt.
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Styrelsens yttrande nr 11
Motion nr Mälardalen 3

Förstärkt arbete med äganderätt
Inkomna motioner
Från LRF Mälardalen har inkommit en motion rörande balansen mellan äganderätt
och allmänhetens behov av naturvård, god miljö och friluftsliv. Motionären vill att
LRF stärker äganderättsarbetet gällande områdesskydd och markåtgärder.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning. Många intressen i samhället
vill göra anspråk på mark de själva inte äger för strandskydd, naturvård, friluftsliv,
miljö- eller vattenfrågor. Styrelsen ser en skiljelinje mellan traditionella intrång av
infrastruktur och restriktioner för olika miljöåtgärder.
Infrastrukturintrång motiveras med den samhällsnytta som till exempel en väg eller
en järnväg medför och det finns utarbetade system för samråd, remisshantering och
ersättning. Trots låga ersättningsnivåer är enskilda markägare och myndigheter lojala
med detta system. Det vill säga det finns en samsyn mellan markägare, myndigheter
och allmänhet att intrång ska begränsas och kompenseras.
Restriktioner i ägande och brukande av miljöskäl exempelvis inom vattenskyddsområden motiveras också av samhällsnytta, men i dessa fall för ”bättre miljö” och/eller
”renare vatten”. Den stora skillnaden är att i dessa fall saknas den ovan nämnda samsynen kring att markägaren ska kompenseras. Istället anses att markägaren ska bära
kostnaderna för att begränsa sin miljöpåverkan genom PPP, Polluter Pays Principle
(förorenaren betalar).
LRF ifrågasätter detta synsätt. De ekonomiska bördorna måste fördelas på ett rimligt
sätt. Ingen markägare eller brukare ska behöva drabbas av omfattande kostnader eller
andra konsekvenser till följd av de krav som ställs. Det är viktigt att kraven inte begränsar svenskt jordbruks konkurrenskraft. Bördorna får inte leda till begränsningar
av livsmedelsproduktionen i Sverige och inte till att Sverige exporterar miljöpåverkan. Samtidigt är det viktigt att understryka att markägaren har del i ansvaret för den
miljöpåverkan som uppkommer i verksamheten. Denna bördefördelningsproblematik
kommer vara en stor äganderättslig utmaning under många år framöver.
Att ”vinna verklighetsbeskrivningen” är avgörande för att få förståelse för en fråga. I
skogsdebatten exemplifieras det tydligt av Naturvårdsverkets uppfattning att ”modernt skogsbruk är den största utmaningen för biologisk mångfald”. Med en sådan
verklighetsuppfattning är det nära till hands att ställa krav på ändrad skogspolitik.
För LRF handlar det om att framföra att vi inte ställer upp på en sådan verklighetsbeskrivning. Faktum är att flertalet indikatorer för naturvården visar tydligt positiva
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trender sedan 20 år tillbaka. Statistik från Riksskogstaxeringen (se diagram nedan)
visar att mängden död ved, gamla träd och grova lövträd ökar stadigt sedan början av
1990-talet då dagens skogspolitik formades.
Areal gammalskog. Skog >160 år i de nordliga och sydliga boreala zonerna och
>120 år i de nemorala och boreonemorala zonerna. Produktiv skogsmark utanför
skyddade områden. Källa SLU/Riksskogstaxeringen.

Lövträd >35cm DBH, antal stammar per ha. Alla ägoslag utanför skyddade områden.
Källa SLU/Riksskogstaxeringen.
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Volym hård död ved per ha. Alla ägoslag utanför skyddade områden.
Källa SLU/Riksskogstaxeringen.

Utöver detta har Skogsstyrelsen visat att andelen hänsynsytor som skogsägare frivilligt sparat är större än man tidigare trott, eller 8 procent mot tidigare 3 procent.
Flertalet naturvårdsindikatorer pekar alltså åt rätt håll i skogen. Dessutom växer den
svenska skogen bättre än någonsin och det finns en bred politisk samsyn i att skogsprodukter behövs än mer i omställningen mot ett hållbart samhälle.
Dessa argument behöver framföras när förslag på ändrad skogslagstiftning och ökad
naturvårdshänsyn förs fram och argumenten behöver framföras på nya sätt och i nya
allianser för att få ökat genomslag.
Det finns en okunnighet och likgiltighet i samhället inför de konsekvenser som ett
beslut kan ha för en enskild markägare. Det saknas förståelse för att kostsamma åtgärder slår direkt mot bondens lönsamhet och i slutändan leder till att utveckling och
expansion uteblir. Ett positivt exempel i detta sammanhang är Rättviks kommun,
som ser företagen som en tillgång och i sitt beslutsfattande tar hänsyn till deras intressen. Se styrelsens yttranden nr 13 och 14 på sidorna 120 och 126.
Urbaniseringen har lett till att allt färre har kunskap om förhållandena på landsbygden och villkoren för den som arbetar och försörjer sig på sin egen mark. LRF behöver dela med sig av sin kunskap och på nya sätt förklara sådant som utgör hinder och
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problem för landsbygdsföretagaren. LRF Mälardalen pekar på en ökande polarisering
mellan ägare av mark och mångas vilja att lägga restriktioner på mark. Detta är inte
unikt för Mälardalen. Riksförbundsstyrelsen har uppfattat problematiken över hela
Sverige - från norr till söder och från öst till väst - och mot denna bakgrund beslutat
förstärka LRFs äganderättsliga arbete med en central äganderättsexpert och fyra regionala äganderättstjänstemän. Detta innebär att:
•

Ett näringspolitiskt nätverk (ÄG-Ägande- och brukanderättsgruppen) bildas för
att prioritera och samordna regional och central näringspolitik inom äganderättsområdet.

•

En äganderättsbank bildas där frågor och svar inom äganderättsområdet ska
sammanställas och göras tillgängliga för LRFs personal.

•

De regionalt anställda ska utgöra en juridisk resurs och ett kompetensstöd till
LRFs regioner; till exempel genom att stödja regioner och kommungrupper i
möten med kommuner eller länsstyrelse.

Störst framgång nås när en fråga prioriteras och samordnas lokalt, regionalt och
centralt. Den så kallade 500-miljonerskampanjen rörande statens medfinansiering av
Landsbygdsprogrammet eller arbetet med biotopskyddet rörande stenmurarna på
Öland visar hur fokus på en fråga leder till resultat. Pågående exempel finns hos LRF
Sydost, som tillsammans med Södra fått upp frågan om samhällsekonomiska analyser på dagordningen för en 20 mil lång kraftledningsutbyggnad. Även ny teknik på
till exempel ledningsområdet kan leda till att intrång kan begränsas, varför LRF bör
bevaka denna utveckling. Genom att ta fasta på detta arbetssätt ökar möjligheten till
framgång. Till en prioriterad fråga kopplas sedan påverkansarbete, opinionsbildning
och genomtänkt kommunikation.
I äganderättsförstärkningen ingår arbete med områdesskydd och markåtgärder. Då
det gäller yrkandet om det närmare genomförandet och presentationen av detta arbete
är det styrelsens uppfattning att stämmobeslut inte i detalj ska reglera det operativa
arbetet.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion nr Dalarna 1

Exploatering av jordbruksmark
Stora Tuna-Torsång
LRF ska verka för att befintlig lagstiftning ska tillämpas väl vid exploatering
av jordbruksmark.
Enligt Jordbruksverkets rapport 2013:3 ökar exploateringen av jordbruksmark.
Enligt Jordbruksverkets rapport 2013:35 exploateras idag jordbruksmark utan
de avvägningar och beslutsunderlag som lagstiftningen kräver. Kommunalt
markägande och exploatörers specifika markanspråk utgör skäl till att jordbruksmark bebyggs, trots lagstiftningens restriktiva hållning till exploatering
av jordbruksmark. Länsstyrelserna har inget enhetligt arbetssätt för att ge rådgivning till kommunerna i fråga om hushållningen med jordbruksmarken. Miljöprocessutredningens slutsats från 2009 var att lagstiftningen i MB (Miljöbalken) 3 kap: §4 i sig skulle räcka som skydd för hushållningen med jordbruksmarken förutsatt att den tillämpades väl. Den här utredningen dokumenterar
dock att lagstiftningen i MB 3:4, i allmänhet, inte tillämpas väl och att det därför kan finnas skäl till att möjliggöra tillsyn och stärka rådgivningen.
I avvaktan på att pågående utredningar eventuellt ska ge användbart resultat för
att öka skyddet av jordbruksmarken kan befintlig lagstiftning utnyttjas maximalt/bättre.
LRF och dess medlemmar ska i alla tänkbara sammanhang verka för att kommuner och andra exploatörer i sina planer (t ex översiktsplaner, detaljplaner
och ansökan om förhandsbesked/bygglov) redovisar vilka ”väsentliga samhällsintressen som skall tillgodoses” och varför ”detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas
i anspråk” för att exploateringen av jordbruksmarken ska vara förenlig med
MB 3:4.
Äganderätten är fundamentet för en fri företagsamhet. Äganderätten uttrycks i
EUs rättighetsstadga som att: ”Var och en har rätt att besitta lagligen förvärvad
egendom, att nyttja den, att förfoga över den och att testamentera bort den. Ingen får berövas sin egendom utom då samhällsnyttan kräver det, i de fall och
under de förutsättningar som föreskrivs i lag och mot rättmätig ersättning för
sin förlust i rätt tid”.
För LRF som företagarorganisation inom de gröna näringarna, är en av de
grundläggande uppgifterna att i varje läge försvara äganderätten för de enskilda
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företagen. Åkermarken är en omistlig resurs i jordbruksföretaget och det skall
till oerhört starka skäl för att beröva företaget den resurs verksamheten bygger
på.
Lagstiftningens (Miljöbalken) skrivning om att ”väsentliga samhällsintressen”
skall gälla för att ta i anspråk jordbruksmark, borde i sig utgöra ett hinder för
att kommunerna i sin planering och lovgivning tar med jordbruksmark för
andra ändamål, om inte detta kriterium är uppfyllt. Miljöbalkens skrivning kan
dock utgöra ett hinder för ägaren att nyttja sin äganderätt, t ex genom att själv
nyttja åkermarken för andra ändamål eller överlåta den till annan som vill göra
detta. I sådant fall skall ägaren enligt de äganderättsliga principerna få ersättning.
Expropriation eller annan inskränkning i äganderätten för kommersiella ändamål, d v s överföring av ägande- eller förfoganderätten till något annat företag
strider mot äganderätten. Beslut i domstol att samhällsintresset kan bevisas
överstiga äganderättsintresset och att alla andra möjligheter till lokalisering
uttömts, måste vara en förutsättning för tvångsvis överföring av ägandet.
LRF Dalarna yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att befintlig lagstiftning för skydd av åkermark verkligen tilllämpas och efterlevs.
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Styrelsens yttrande nr 12
Motion nr Dalarna 1

Exploatering av jordbruksmark
Inkomna motioner
Från LRF Dalarna har inkommit en motion som behandlar exploatering av jordbruksmark. LRF Dalarna yrkar att LRF verkar för att befintlig lagstiftning för skydd
av åkermark verkligen tillämpas och efterlevs.
Styrelsens redovisning
Såsom beskrivs i motionen fortsätter och till och med ökar exploateringen av jordbruksmark i Sverige. Jordbruksverket har, som motionen redogör för, undersökt hur
den nuvarande regleringen av när jordbruksmark får tas i anspråk tillämpas i landets
kommuner. Studien genomfördes genom enkäter till kommuner och länsstyrelser och
LRF och andra organisationer har också gjort inspel. LRF ser mycket positivt på utredningen, som gör att vi nu har säkerställda uppgifter kring det som vi länge har sett
många tecken på – att kommunerna inte ens tar den mest grundläggande hänsyn till
jordbruksmarken som miljöbalken idag stadgar. I praktiken känner vi alltså inte till
vilken effekt den nuvarande lagstiftningen skulle kunna ha på en ökande exploatering. Frågan om vad som är att betrakta som ett väsentligt samhällsintresse med
större tyngd än jordbruksmarken har inte ställts på sin spets. Inte heller vet vi i vilka
fall en bedömning landar i att ett sådant intresse inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
Förutom Jordbruksverkets utredning har det sedan förra årets stämma kommit ett
förslag från Miljömålsberedningen om lagändringar för att stoppa utvecklingen genom en skärpning av kraven på kommunerna när det gäller tillämpningen av de befintliga skyddsbestämmelserna i miljöbalken. Miljömålsberedningen är en parlamentarisk beredning där LRF är representerat av en sakkunnig från riksförbundsstyrelsen.
Förslagen innebär ändringar i plan- och bygglagen som ska förtydliga kommunernas
ansvar att beakta jordbruksmarken vid olika former av planering samt en ingripandemöjlighet för länsstyrelserna i de fall kommunerna inte tar tillräcklig hänsyn. LRF
har ställt sig positivt till förslagen, som skulle kunna innebära att jordbruksmarken
får den status som viktig framtida resurs som lagstiftningen idag ger uttryck för.
Ett annat sammanhang där det just nu pågår arbete som kan påverka jordbruksmarkens status är den så kallade Riksintresseutredningen, till vilken LRF bland annat
framför synpunkter på konsekvenserna av det nuvarande riksintressesystemet samt
föreslår att även jordbruksmark ska kunna pekas ut som ett riksintresse. Utredningen
har som särskilt uppdrag att titta på just denna fråga. Utredningen kommer att presentera sitt slutbetänkande i början av december 2015.
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LRF deltar också i ett projekt som Jordbruksverket just påbörjat där man inom ramen
för nuvarande lagstiftning ska ta fram en modell för hur kommunerna, tillsammans
med andra intressenter, kan arbeta med planering som tar hänsyn till jordbruksmarken. Jordbruksmarkens olika värden ska kartläggas, liksom de olika verktyg som
kommunerna idag har för att arbeta med frågan.
Som alltid när frågan om skyddet eller ett ökat skydd för jordbruksmarken diskuteras
bör nämnas den balans som finns mellan detta skydd och äganderätten. Med tanke på
den utveckling vi alltjämt ser när det gäller exploateringen av jordbruksmark anser
styrelsen att det fortfarande finns anledning till att både arbeta för att det nuvarande
regelverket verkligen tillämpas och att arbeta vidare med frågan om att genom ändrade regler ytterligare stärka skyddet för jordbruksmarken.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att befintlig lagstiftning för skydd av jordbruksmark tillämpas och efterlevs samt

att

fortsätta arbetet med att ge jordbruksmarken ett starkare lagligt skydd mot
exploatering.
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Motion nr Halland 3

Likvärdiga och förenklade regler för myndighetsutövning
Getinge-Rävinge-Steninge
I LRF Halland har vi uppmärksammat att antalet djurhållande gårdar minskar i
en förödande takt. Detta medför att sysselsättningsgraden minskar på såväl
djurgårdarna som på maskinstationer och, inte minst, inom förädlingsindustrin.
En orsak till minskningen är att företag som vill satsa och utveckla vid sina
ansökningar om tillstånd hos olika myndigheter möts av en orimligt lång rad
nya villkor och regler som måste uppfyllas och följas. Exempelvis kommer
både länsstyrelser och kommuner ofta med nya villkor och pålagor som berör
växtodling när det är djurhållningen som lantbrukaren vill bygga ut.
LRF Halland anser att det är av stor vikt att de regler och lagar som finns följs
och att myndigheter inte inför nya ”egna” villkor och regler under ett ärendes
behandling. Det ska heller inte finnas utrymme för enskilda tjänstemäns tyckande.
Det är också mycket viktigt att det sker en likvärdig hantering hos länsstyrelser
och kommuner runt om i landet vid behandling av likvärdiga ansökningar. LRF
får återkommande exempel på att behandlingen varierar. En ökad likabehandling skulle ge flera vinster, inte minst från rättssäkerhetssynpunkt. Frågan om
likabehandling är en nationell angelägenhet eftersom den berör alla länsstyrelser.
LRF Halland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för att bedömningen ska vara lika mellan de olika länsstyrelserna och kommunerna i Sverige, både då det gäller miljöprövning och
förprövning,

att

man i ansökan om tillståndsprövning enligt miljöbalken inte ska ställa
nya krav på villkor som måste uppfyllas innan ansökan anses vara
komplett samt

att

LRF tillsammans med Jordbruksverket ser till att regeltolkningarna blir
likvärdiga i landet och myndighetsutövningen likvärdig.
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Motion nr Skåne 5

Tillsyn, kontroller, attityder och framförallt rättssäkerhet
Hällestad-Veberöd, Genarp och Västra Bjäre
Det är orimligt att rädslan för myndigheterna och rättssystemet skall vara
största hindret i företagandet.
Många av våra medlemmar känner stor oro inför olika myndighetsinspektioner
och vad konsekvensen av inspektionen kan innebära. Först under själva inspektionen, därefter kan de få vänta på att det kommer dokumentation, oftast
mycket ord och skrivet med juridiska termer så att det är obegripligt. Kontrollerna kan komma att få stora ekonomiska och till och med rättsliga konsekvenser för avvikelser som enkelt hade kunnat korrigeras om det hade funnits en
kommunikation. Detta gäller såväl djurskydd som kontroller inom CAPsystemet och handlar om attityder vid kontroller och det som händer därefter.
Detta är en mycket viktig fråga för hela LRF-organisationen att arbeta med.
Den har varit föremål för diskussioner på flera tidigare riksförbundsstämmor,
men vi har inte nått de resultat vi önskar. Det är nödvändigt att det finns tillräckliga resurser för att arbetet skall nå de framgångar vi önskar. Vi måste ha
en lagstiftning som möjliggör en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion och
som är rättssäker. Tillämpningen i form av kontroller måste vara förutsägbar
och rättssäker. De brister som finns måste redovisas till företagaren i samband
med besöket. När det gäller levandedjursbesiktningar vid slakt är det nödvändigt att även lantbrukaren får ta del av protokollet direkt.
LRF Skåne anser att vi inte kan ha ett rättssystem eller ett kontrollförfarande
som gör att lantbruksföretagare slutar med sin verksamhet eller mår dåligt på
grund av rädsla för kontroller eller konsekvenserna därav.
Rättssystemet måste vara förutsägbart, säkert och får inte förhindra företagande.
LRF Skåne yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för att konsekvenserna av brister vid kontroller står i proportion
till bristens allvarlighet,

att

arbeta för att verkliga förbättringar sker när det gäller rättssäkerheten
för våra medlemmar samt

att

avsätta tillräckliga resurser, såväl ekonomiska som personella, för att
driva dessa frågor så att vi får ett rättssäkert och förutsägbart kontrollsystem.
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Motion nr Södermanland 4

Myndighetsutövning
Öja-Västermo
I många fall upplever lantbrukare kontakten med myndigheter som besvärlig
och allt för ofta uppstår det problem vid inspektioner, kontroller eller förprövning. Det har blivit betydligt krångligare att vara företagare med mer regler och
föreskrifter att förhålla sig till. Jordbruksverkets arbete med att minska regelkrånglet är vällovligt men företagaren har inte nämnvärt sett till någon regelförenkling. Det kan bero på att de myndigheter företagaren är berörda av inte
arbetar med frågan på samma sätt.
Det finns flera exempel på hur man kan arbeta med frågan, ett exempel är ett
projekt som Karolinska Institutet genomför, där syftet är att titta på kommunikationen mellan inspektör och djurägare vid djurskyddskontroll. Efter genomförd kontroll återkopplar forskarna med förslag på förbättringar av bemötandet
vid kontrollen.
De handläggare/inspektörer som anställs på myndigheter har sällan eller aldrig
arbetat inom näringen och i sin iver att inte göra fel så tolkar man lagar och
föreskrifter så att alla ”bör” blir ”skall”. Detta görs utan att reflektera över vad
det blir för kostnader för företagaren. Eller att det blir för dyrt och krångligt att
producera i landet samt att importen ökar och sysselsättningen minskar.
LRF Södermanland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att förbättra dialogen kring myndighetsutövning med de
myndigheter som lantbruket har mest kontakt med inom landet och att
förvaltningslagen ska följas samt

att

ta fram en light-version av foldern ”Effektiv dialog” som kan användas
i dialog med myndigheter.
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Styrelsens yttrande nr 13
Motion nr Halland 3, Skåne 5, Södermanland 4

Rättssäker myndighetsutövning och gott bemötande
Inkomna motioner
I inkomna motioner från LRF i Halland, Södermanland och Skåne beskrivs olika
problem gällande rättssäkerhet, kontroller, tillståndsprövningar och kontakter med
myndigheter. Motionärerna uttrycker att många medlemmar känner oro inför kontroller, tillståndsprövningar och dess rättsliga och ekonomiska konsekvenser samt att
kommunikationen mellan myndigheterna och företagarna behöver förbättras. Mindre
avvikelser kan exempelvis ofta åtgärdas direkt men då krävs kommunikation. Det
framförs också att det har blivit krångligare att vara företagare idag med allt fler regler att förhålla sig till. Vidare lyfter motionärerna vikten av att lagstiftningen och
dess tillämpning möjliggör en konkurrenskraftig produktion. Rättssystemet måste
vara förutsebart, rättssäkert och inte hindra företagandet.
LRF Halland yrkar att riksförbundsstyrelsen ska arbeta för lika bedömningar när det
gäller miljö- och förprövningar, att myndigheterna vid ansökan om tillståndsprövning enligt miljöbalken inte ska ställa ytterligare villkor att uppfylla innan ansökan
anses vara komplett samt att regeltolkningar och myndighetsutövning blir likvärdiga
i landet.
LRF Södermanland yrkar att riksförbundsstyrelsen ska verka för att förbättra dialogen kring myndighetsutövning med myndigheterna och för att förvaltningslagen ska
följas. Dessutom yrkas att en light-version ska tas fram av informationsmaterialet
”Effektiv dialog”.
LRF Skåne yrkar att riksförbundsstyrelsen ska arbeta för att konsekvenserna av brister vid kontroller står i proportion till bristens allvarlighet, att verkliga förbättringar
sker när det gäller rättssäkerheten samt att det ska avsättas tillräckliga resurser för att
driva frågorna så att kontrollsystemet blir rättssäkert och förutsebart.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning att de frågor som lyfts i motionerna är av stor vikt för LRFs medlemmar och deras företagande. Styrelsen anser
att brister i rättssäkerheten, till exempel olika bedömningar och kravnivåer, liksom
regelkrångel utgör betydande hinder i företagandet.
För LRF är därför regelförenkling, regeltillämpning och tillsyn prioriterade frågor.
Riksförbundsstyrelsen delar uppfattningen att det är viktigt att lantbruksföretagarna
har tilltro till de myndighetsbeslut och kontroller som görs och att det ska vara fakta
som ligger till grund för en myndighets bedömning eller åtgärd. All tillståndsgivning
och tillsyn måste vara proportionerlig och rättssäker.
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Det är också avgörande för myndighetsarbetets effektivitet att det utförs med ett förhållningssätt och omdöme som skapar förtroende. Lika viktigt som kunskap är ett bra
bemötande gentemot företagarna. Det är även viktigt att tjänstemän och inspektörer
har teoretisk och praktisk kunskap om och förståelse för företagarnas verksamhet och
villkor. Så länge vi har olika regelverk, olika myndigheter och olika typer av företag
kommer våra medlemmar att mötas av varierande krav och tillämpning. Nuvarande
skillnader är dock inte acceptabla utan det finns väsentliga förbättringsmöjligheter.
Att kompetensen hos tjänstemän och inspektörer varierar och ibland brister är något
som LRF kritiserat och lyft fram vid upprepade tillfällen som särskilt allvarligt för
den enskilda, inte minst när det gäller rättssäkerhet. Praktisk erfarenhet och kunskap
om den produktion som ska prövas eller kontrolleras är i de allra flesta fall en förutsättning för att kunna genomföra granskningen på ett rättssäkert och effektivt sätt.
Likvärdiga bedömningar ska vara en självklarhet att sträva efter i myndighetsutövningen för att upprätthålla rättssäkerheten. Det gäller såväl vid kontroller som vid
prövningar enligt miljöbalken, djurskyddslagen och andra regelverk. Här finns fortfarande utmaningar i form av vägledning och kalibrering, men kompetensen och erfarenheten har visat sig ha en grundläggande betydelse. Det är därför nödvändigt att
den centrala vägledningen utvecklas och förbättras, liksom kompetensutvecklingen.
När det gäller både förprövning och prövningar enligt miljöbalken är det självklart
att en myndighet inte ska ställa nya eller egna krav, vilka har sitt ursprung i enskilda
tjänstemäns synpunkter. Kraven ska vara samordnade och kalibrerade och avvikelser
ska vara motiverade av till exempel lokaliseringsskäl, men det ska vara tydligt redan
från början för den som ansöker vilka krav som kommer att ställas.
Styrelsen anser liksom LRF Södermanland att det är viktigt att företagarna känner
till hur kontroller fungerar, vad man har för rättigheter och skyldigheter och hur man
bör agera i olika situationer. LRF har därför tagit fram olika informationsmaterial
såsom ”Effektiv dialog”, ”Ta kontroll över kontrollen” samt en informationsfilm om
djurskyddstillsyn. Allt material går att hämta från LRFs hemsida. Riksförbundsstyrelsen anser att detta material på ett bra sätt tillgodoser behovet och anser inte att
resurser bör läggas på att ta fram nytt material. Arbetet bör istället fokuseras på att
uppmärksamma medlemmarna på det material som finns. Motionärernas förslag tas
dock i beaktande vid utformningen av informationen på LRFs nya webbplats.
När det gäller arbetet med att på regional och kommunal nivå hålla dialogen kring
myndighetsutövningen med de myndigheter som lantbruket har kontakt med, ansvarar regionerna för kontakten med länsstyrelserna och kommungrupperna för dialogen
med kommunernas miljönämnder.
Några exempel på vad LRF gör
I LRFs näringspolitiska arbete lyfts alltid rättssäkerhet, regelförenkling och bemötandefrågor samt vilka konsekvenser brister på dessa områden får för företagarna.
Dessa frågor är alltid prioriterade i alla kontakter med myndigheter och politiker.
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LRF har på högsta nivå regelbunden kontakt och avstämningar med ansvariga ministrar och generaldirektörer inom de områden som motionerna behandlar. Även
tjänstemän inom LRF har regelbundna kontakter med tjänstemän på både departement och centrala myndigheter.
När det gäller kontakter med respektive länsstyrelse eller kommunernas miljönämnder är det som nämnts ovan LRFs regioner och kommungrupper som ansvarar för
dessa.
LRF har fått gehör för behovet att öka kompetensen och förbättra bemötandet hos
djurskyddsinspektörerna samt för att förbättra hanteringen av anmälningsärenden.
Rådet för djurskyddskontroll, där länsstyrelserna och Jordbruksverket ingår, har beslutat att fokusera arbetet på kompetens och bemötandefrågor samt har formulerat
konkreta mål på dessa områden. Rådet arbetar strategiskt med att förbättra djurskyddskontrollerna.
LRF har genomfört ett större arbete i Konkurrenskraftsutredningen, bland annat i
dess arbetsgrupp för regler och villkor. LRF har lämnat ett underlag till utredningen
kring åtgärder rörande tillämpning och kontroll av djurskyddslagstiftningen, som har
fått bra genomslag i utredningens betänkande.
LRF bistår Näringslivets Regelnämnd (NNR) i ett arbete som handlar om utvärdering
av regelverk med avseende på reglernas konsekvenser och effekter. Syftet är att lagstiftningen sedan ska justeras där det behövs. LRF har bistått med lämpliga områden
att arbeta med i studien och har bland annat fört in förprövning av djurstallar och
djurförbud.
LRF har fått gehör för behovet att i större utsträckning föranmäla djurskyddskontroller. Nu finns en tolkning från Jordbruksverket som anger att normalkontroller av
djurskydd bör föranmälas, dock inom 24 timmar före kontrollbesöket. LRF arbetar
aktivt för ett förbättrat och mer rättssäkert regelverk när det gäller djurförbud samt
för att få in sakkunnig förstärkning i förvaltningsrätterna. Arbete genomförs i LRFs
samrådsgrupp för djurskyddskontroll där åtta förtroendevalda, två tjänstemän från
LRF och två från Jordbruksverket ingår. Ledamöterna diskuterar förbättringsåtgärder
med Jordbruksverket när det gäller djurskyddskontroll och ger inspel från fältet. Fokus har legat på förbättringar när det gäller bemötande och kompetens.
Jordbruksverkets och LRFs förenklingsresa belyste på ett bra sätt den problematik
som företagarna står inför i sina dagliga kontakter med olika myndigheter.
LRF deltog i en referensgrupp i det första stora forskningsprojektet kring tillsyn, som
var finansierat av Naturvårdsverket och benämndes Effektiv miljötillsyn. En del av
projektet handlade om motiverande samtal och hur en miljöinspektör med hjälp av en
samtalsmetod på ett bättre sätt kan motivera den enskilda att genomföra de förändringar som myndigheten anser behövs. Den delen av forskningsprojektet har nu fått
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en fortsättning som pågår under åren 2015 och 2016 där djurskyddsinspektörer utbildas i samtalsmetoden och resultatet följs upp.
LRF har i samarbete med Tillväxtverket och Livsmedelsverket tagit fram fakta om
den rådgivning och information som företagen kan förvänta sig av myndigheterna
inom livsmedelskontrollen. Sådan information har tidigare saknats och myndigheterna har haft mycket olika syn på vilka skyldigheter inspektörerna har, vilket har drabbat företagen.
LRF samarbetar också med Rättviks kommun, som under en tid utvecklat en ny modell för tillsyn på livsmedelsområdet som bygger på dialog med företagen, som i
Rättvik ses som en tillgång för kommunen. Tillsynen fokuserar på att hjälpa till att
göra rätt och den dialog som är utgångspunkten har gjort att tillit och kunskap på
båda sidor förstärks, missförstånd kan undvikas och myndighetsutövningen uppfattas
som stödjande istället för hämmande. LRFs engagemang handlar om att Rättvik, tillsammans med fem andra kommuner, Visita, Svensk Handel och LRF i ett projekt
undersöker hur modellen ska kunna tas vidare till andra kommuner och andra tillsynsområden.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionernas intentioner och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att även
fortsättningsvis arbeta för regelförenkling, ökad rättssäkerhet, förbättrad dialog och bemötande så att företagandet underlättas samt

att

avslå LRF Södermanlands yrkande att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att ta
fram en light-version av foldern ”Effektiv dialog”.
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Motion nr Skåne 2

Avgift för miljötillsyn – en riksangelägenhet
Hällestad-Veberöd och Genarp
Lunds kommun har skickat ut förslag till beslut om ny avgift för miljötillsynen
som många medlemmar har reagerat på. Istället för timavgift vill kommunen
debitera en fast årlig avgift. Kommunen hänvisar till SKLs underlag, men där
är den fasta avgiften bara en rekommendation och inget krav.
Beslutet är dåligt underbyggt. Det går inte att se kopplingen mellan avgiften
och de resurser som kommunen tidigare har avsatt eller kommer att avsätta för
tillsyn på respektive lantbruk.
Risken är att kommunen tar ut mer avgifter än tidigare, men behåller frekvensen på tillsynen, vilket kan leda till att företagen med fast årlig avgift betalar
för mer tid än vad kommunen lägger ner. Det är inte tillåtet för en kommun att
ta ut mer avgift än vad som motsvarar kommunens kostnader. Ett bättre och
säkrare system är att kommunen, liksom tidigare, debiterar avgiften efter utfört
arbete.
Avgifterna för tillsyn får inte hämma konkurrenskraften i svenskt lantbruk. I
den mån avgifter tas ut ska de baseras på nedlagd tid och inte vara fasta. Tillsynen ska vara trovärdig, enkel och kostnadseffektiv. Tillsynsbehovet på
kommunal nivå har generellt sett minskat beroende på den omfattande kontroll
som lantbrukare är föremål för i andra sammanhang, bland annat genom länsstyrelsernas tvärvillkors- och djurskyddskontroller samt branschernas olika
kvalitetsprogram. Miljöhusesyn är till exempel ett väl utvecklat egenkontrollsystem, vilket sammantaget med den övriga kontrollen borde vara skäl för
längre tillsynsintervall och lägre avgifter. Det finns också kvalitetssystem av
olika slag som medför ett minskat behov av offentlig tillsyn.
Förutom att miljönämnden måste koppla sin taxa till verksamhetsplaneringen
bör också nämnden göra regelbundna uppföljningar av hur mycket tid som
verkligen läggs ner på olika verksamheter för att garantera att avgiften ligger i
nivå med tillsynstiden. Om det inte sker finns en uppenbar risk att en tillsynsskuld uppkommer och det riskerar att rubba förtroendet för myndigheten. Det
gäller inte enbart förtroendet för nämnden i avgiftssammanhang utan också
förtroendet för bedömningar och handläggningen av olika ärenden.
Mindre verksamheter undantas från fasta tillsynsavgifter. Kommunen har sett
över avgifterna för olika typer av verksamheter vilket resulterat i att mindre
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gårdar med högst 10 djurenheter (de) och/eller högst 30 hektar åkermark undantas från fasta tillsynsavgifter. Dessa verksamheter kommer att debiteras
som tidigare med timavgifter efter tillsynsbesöken. Anledningen till förändringen är att mindre gårdar har en mindre miljöpåverkan och därmed ett mindre
tillsynsbehov än fastställd taxa samt att det ofta rör sig om hobbyverksamheter
enligt kommunen.
Det här är ett stort och utbrett problem som finns i många kommuner runt om i
landet. Det är viktigt att reagera när kommuner med bristande underlag försöker höja avgifterna utan att göra sin egen läxa. Det är också viktigt att LRF på
riksnivå står upp för Sveriges bönder/företagare och lyfter frågan både inom
organisationen och till externa organisationer och politiker.
LRF Skåne yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

ta upp diskussioner med SKL och politiska partier om att vi skall ha en
enhetlig bedömning av tillsynsavgifter i landet, d v s alla kommuner
arbetar på samma sätt,

att

ta upp diskussion om likabehandlingsprincipen av företag oavsett storlek,

att

ta upp diskussion om att arbeta för en timdebiterad avgift när det gäller
tillsynsavgiften,

att

bistå kommungrupperna i landet med juridisk spetskompetens när det
gäller diskussion kring tillsynsavgifterna gentemot myndigheten samt

att

ta upp diskussion om uppföljning av kommunens tillsynsutövande och
debitering.
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Styrelsens yttrande nr 14
Motion nr Skåne 2

Tillsynsavgifter
Inkomna motioner
Från LRF Skåne har inkommit en motion som tar upp frågan om avgifter för den
miljötillsyn som kommunerna ansvarar för. LRF Skåne yrkar att LRF tar upp diskussioner med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och politiska partier om att
det skall vara en enhetlig bedömning av tillsynsavgifter i landet, det vill säga alla
kommuner arbetar på samma sätt, att LRF tar upp diskussion om likabehandlingsprincipen av företag oavsett storlek, att LRF tar upp diskussion om att arbeta för en
timdebiterad avgift när det gäller tillsynsavgiften, att LRF bistår kommungrupperna i
landet med juridisk spetskompetens när det gäller diskussion kring tillsynsavgifterna
gentemot myndigheten och att LRF tar upp diskussion om uppföljning av kommunens tillsynsutövande och debitering.
Styrelsens redovisning
Motionärens bild av den bristfälliga processen när en ny taxa för miljötillsyn ska tas
fram känns igen från många kommuner runt om i landet.
LRF har länge och på olika sätt drivit frågan om avgifter för den offentliga tillsynen
och LRFs ståndpunkt är och har varit att tillsynen ska vara avgiftsfri. Om avgifter tas
ut ska de alltid baseras på nedlagd tid. Tillsynen ska enligt LRF, precis som framgår
av motionen, vara trovärdig, enkel och kostnadseffektiv. Det är den inte i kommuner
där avgiften inte motsvaras av en motprestation från kommunens sida. Alltför ofta
brister kommunerna både när det gäller underlaget till taxa i form av tillsynsplan och
resursutredning och när det gäller uppföljningen för att se över om behovet av tillsyn
motsvaras av den tillsynstid som läggs ned. När dessa grundläggande brister finns
saknas egentliga möjligheter att bedöma hur taxan ska utformas, men det hindrar inte
kommuner från att besluta om fasta årliga avgifter som debiteras varje år, men som
riskerar att aldrig motsvaras av en arbetsinsats från kommunen.
Problematiken med fasta årliga avgifter som inte motsvaras av en arbetsinsats ens på
några års sikt från kommunens sida är något som LRF regelbundet och på olika sätt
uppmärksammar. En svårighet i sammanhanget är dock att kommunerna beslutar
självständigt om avgifterna, vilket gör kommungruppernas arbete avgörande för hur
medlemmarna påverkas konkret. Under det senaste året har frågan på central nivå
tagits upp med SKL, som också arbetar med frågan inom ramen för Förenklingsresan, där flera företag pekade på problematiken. Frågan om avgifter har även tagits
upp med Naturvårdsverket inom ramen för det miljöbalksprojekt som myndigheten
påbörjat. Projektet syftar till att göra miljöbalken effektivare och Naturvårdsverket
ska kartlägga problem kopplade till miljöbalken och dess tillämpning samt föreslå
förändringar. LRF kommer att lägga särskild vikt vid kontakterna med Naturvårds-
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verket under året eftersom verket är tillsynsvägledande myndighet i den här frågan,
som framför allt handlar om bristande tillämpning av bland andra miljöbalkens regler. LRF är kritiskt till att all vägledning i frågan om avgifter på kommunal nivå har
överlåtits till SKL.
För att komma åt problemet med kommuner som inte ser till att avgifterna kopplas
till arbetsinsatsen har LRF också finansierat flera principmål där både kommuners
taxa och enskilda avgiftsbeslut har överklagats. Detta har skett utan framgång då
kommunerna med enbart påståenden om att man planerar att genomföra tillsyn som
motsvarar de fasta årliga avgifterna har fått rätt. Detta trots att LRF till exempel tydligt har kunnat peka på att betydligt mindre tillsynstid har lagts på lantbruk tidigare.
Enskilda företag har ibland drivit ärenden och lyckats få tillbaka fasta årliga avgifter
när de efter ett antal år inte fått den tillsyn som de betalat för. Dessa företags framgång hjälper dock tyvärr inte andra i samma situation, utan varje företag måste driva
sitt eget ärende när åren går och tillsynen uteblir trots att avgifterna årligen debiterats.
LRF samarbetar också med Rättviks kommun, som under en tid utvecklat en ny modell för tillsyn och avgifter. Tillsynen bygger på en dialog med företagen och avgiften är uppdelad i en låg fast årlig avgift kombinerat med en avgift som debiteras efter
ett besök. Modellen utvärderas under våren 2015 och det finns indikationer på att
både kommunen och företagen är mycket nöjda med sättet att arbeta. Det första tillsynsområde där Rättvik infört modellen är i livsmedelskontrollen. LRFs engagemang
handlar om att Rättvik, tillsammans med fem andra kommuner, Visita, Svensk Handel och LRF undersöker hur modellen ska kunna tas vidare till andra kommuner och
andra tillsynsområden.
Styrelsen ser särskilt positivt på Rättviks modell för tillsyn och avgifter eftersom den
är heltäckande och innehåller både en metod för tillsyn och en modell för avgiftsuttag, men framför allt eftersom den bygger på en syn på företag och företagande som
gör att myndighetsutövningen uppfattas som stödjande istället för hämmande. Företagen ses som en tillgång för kommunen och tillsynen fokuserar på att hjälpa att göra
rätt. Dialog med företagen är utgångspunkten, vilket gör att kunskapen på båda sidor
höjs och missförstånd kan undvikas, men kommunen arbetar förstås även med
tvångsåtgärder och sanktioner om det skulle anses nödvändigt.
Motionen tar också upp frågan om juridisk kompetens till landets kommungrupper
för att de ska kunna driva frågan om tillsyn och avgifter på bästa sätt. I och med
LRFs satsning inom ägande- och brukanderätt ser styrelsen att möjligheterna för regioner och kommungrupper som behöver vägledning i de här frågorna kommer att öka
jämfört med tidigare.
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Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionens intentioner och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta
arbetet med tillsynsavgifter som, i den mån de tas ut, tydligt skall motsvaras
av myndigheternas arbetsinsats.
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Motion nr Gotland 3

Vem står upp för markägaren gentemot minerallagen?
Gothem
Några markägare har fått besked från Bergstaten att man vill undersöka oljefyndigheter på olika platser på Gotland. För detta intrång när man undersöker
fyndigheter utgår ingen markintrångsersättning och man utgår från att man kan
återställa marken. Det framgår tydligt också att det inte heller är någon idé att
överklaga undersökningstillståndet.
Om undersökningen faller väl ut och man tror sig hitta en oljefyndighet så
återkommer prospektören med en abetsplan om hur projektet ska fortgå. Markägaren har möjlighet att inom tre veckor komma med synpunkter. Dessa synpunkter kan bolaget ta till sig eller helt enkelt hänvisa till undantag i minerallagen. I brevet framkommer att ersättning för intrånget kommer att utgå enligt
ett schablonbelopp enligt § 7:1 i minerallagen; det är inte förhandlingsbart och
intäkterna för oljan kommer att tillfalla prospektören.
Som markägare har man väldigt få rättigheter eller möjligheter till ekonomisk
kompensation för det verkliga inkomstfallet för marken. Företagen har egna
jurister och en väldigt stark minerallag att luta sig tillbaka på, medan markägaren får stå för sina egna jurist- och eventuella domstolskostnader om hen vill
bestrida eller överklaga exploateringen av hens egen mark.
Det innebär alltså att Bergstaten lagligen kan ”ge bort” någon annans mark för
exploatering utan att försäkra sig om att marken återställs, inte kontamineras
eller förstörs för all framtid. Inte heller tar man i beaktande att man ska kunna
ta sig till exploateringsområdet utan att förstöra vägar och kringliggande områden. För den kostnaden finns inget schablonbelopp.
Affektionsvärde har inget belopp, inte heller mark som kontaminerats så att det
inte går att använda marken som betesmark, för produktionsskog eller i värsta
fall om man får sitt grundvatten kontaminerat av råolja.
LRF Gotland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF ska verka för att stärka markägarna gentemot minerallagen.
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Motion nr Västerbotten 2

Mineralprospektering
Skellefteåälvens
Under 2014 infördes vissa ändringar i dagens minerallag i syfte att förbättra
informationen till berörda markägare.
Ett antal av de problem som Skellefteåälvens LRF-avdelning för fram i sin
motion omfattas av de ändringar som genomfördes förra året, vilket naturligtvis är positivt, men dagens situation är, trots det, långt ifrån tillfredsställande.
Medlemmen som ligger bakom motionen har haft inte mindre än 70 prospekteringstillstånd på sin mark under årens lopp, men bara fått ersättning för uppkomna skador vid ett tillfälle.
LRF Västerbotten menar att, trots de förbättringar som gjorts, så känns ändå
situationen vid prospektering mycket osäker för den enskilda markägaren och
därför bör minerallagen utredas vidare med markägarens rättssäkerhet i fokus.
LRF Västerbotten yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF fortsätter arbeta för en bred utredning av minerallagen och bevakar att de förändringar som gjorts verkligen efterlevs samt

att

arbeta för oberoende värdering av uppkomna skador samt utökad rätt
till ersättning.
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Styrelsens yttrande nr 15
Motion nr Gotland 3, Västerbotten 2

Minerallagen
Inkomna motioner
Från LRF Västerbotten och LRF Gotland har inkommit motioner om hur markägare
drabbas i samband med prospektering och brytning av mineral.
LRF Västerbotten yrkar att LRF fortsätter att arbeta för en bred utredning av minerallagen samt bevakar att de förändringar som gjorts verkligen efterlevs. LRF Västerbotten yrkar också att LRF arbetar för oberoende värdering av uppkomna skador
samt utökad rätt till ersättning. LRF Gotland yrkar att LRF ska verka för att stärka
markägarna gentemot minerallagen.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärernas synpunkter på minerallagen och tillämpningen av lagen. Frågan om markägarens svaga ställning när det gäller prospektering och brytning av mineral har behandlats vid ett antal tidigare riksförbundsstämmor. Förra årets
stämma beslutade att uppdra till styrelsen att aktivt arbeta för att skapa möjligheter
att hindra prospektering och storskalig exploatering av alunskiffer samt att driva frågan om krav på miljöprövning före prospektering. Tidigare stämmor har gett styrelsen i uppdrag att fortsätta arbetet med att få till stånd en bred utredning av minerallagen och inom ramen för den bland annat arbeta för utökad rätt till ersättning för
markägaren.
Trots att LRF och andra upprepat för fram minerallagens många negativa konsekvenser och att den uppfattas som alltmer förlegad är det fortsatt en utmaning att få gehör
för en modernisering i syfte att markägaren ska få ett större inflytande över både
själva mineralerna och processen när någon vill leta efter eller bryta dessa. Den nya
regeringen har aviserat att vissa förändringar av regelverket kan bli aktuella när det
gäller kraven på miljöprövning av prospektering och provborrning, att turistnäringens och andra lokala näringars intressen ska beaktas och att någon form av restriktioner när det gäller utvinning av uran, olja och gas ska diskuteras.
Styrelsen anser mot bakgrund av detta att det även fortsatt finns stor anledning och
till viss del nya möjligheter att arbeta vidare med frågan om förändringar av minerallagstiftningen. Tiden kan vara mogen för att ta ett större grepp kring lagstiftningen än
vad som gjordes i den senaste utredningen, som begränsades till att följa upp reglerna
om arbetsplaner.
Styrelsen anser också i likhet med LRF Västerbotten att det är rimligt att de reformer
som genomfördes under år 2014 och som syftade till att förbättra informationen till
markägare i samband med undersökningsarbete, följs upp för att se om de inneburit
avsedda förändringar. De nya reglerna omfattar dock endast nya undersökningstill-
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stånd, varför underlaget för en sådan uppföljning kan vara begränsat under en viss tid
framöver.
Årets motion från LRF Västerbotten behandlar också en frågeställning som inte tidigare prövats av riksförbundsstämman och som styrelsen anser bör tas med i det fortsatta arbetet med förändringar på mineralområdet. När det gäller rätten till en oberoende eller egen värdering av de skador som uppkommer vid en prospektering anser
styrelsen att det kan vara lämpligt med ett förfarande liknande det som finns vid ledningsrättsintrång. Då har markägaren möjlighet att på motpartens bekostnad anlita ett
eget ombud för att kunna ta tillvara sin rätt på bästa sätt och ta fram en värdering som
ställs mot motpartens.
Ett eget ombud kan, förutom att en värdering genomförs, ha en stor inverkan på hur
en markägare uppfattar situationen och styrkeförhållandet vid ett intrång, men även
vilken information som markägaren får om processen i stort. I ledningssammanhang
regleras detta arbetssätt genom avtal och det kan antas att det har inneburit både att
markägarens ställning har stärkts och ersättningen höjts. För ledningsägarna har den
stora fördelen med förfarandet varit en snabbare process fram till att ledningen kan
byggas. Alternativet för markägaren hade varit att anta motpartens erbjudande utan
att ha en egen värdering att jämföra med, att själv bekosta en sådan eller att driva
frågan i domstol. Det senare är ofta inte aktuellt eftersom det handlar om alltför små
belopp för att det ska vara en rimlig väg att gå.
Styrelsen anser att ett liknande förfarande på mineralområdet med fördel införs i minerallagens bestämmelser om kostadsfördelningen vid tvister i 8 kapitlet istället för
att baseras på avtal. Detta mot bakgrund av att ersättning för ombudskostnader bör
utgå så snart intrång och skador kan bli aktuella och det är i mineralsammanhang
redan vid prospekteringen. Mineralprospektering kan också se ut på många olika sätt
och det kan krävas mer noggranna undersökningar. Det finns också ett mycket stort
antal aktörer som prospekterar. Avtalsvägen kan vara ett alternativ, men intresset och
möjligheterna för en sådan behöver undersökas ytterligare.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionerna och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för en bred
utredning av minerallagen i syfte att stärka markägarnas rättigheter vid prospektering och brytning av mineral,

att

bifalla motionen från LRF Västerbotten och uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att följa upp hur de förändringar som genomfördes i minerallagen under år
2014 tillämpas samt

att

bifalla intentionen i motionen från LRF Västerbotten och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för en möjlighet för markägaren att anlita ett eget
ombud på motpartens bekostnad som bland annat gör en värdering av skador
i samband med undersökningsarbete.
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Motion nr Örebro 1

Annektering av annans mark – 3 kap 12 § jordabalken
(JB)
Axberg-Ervalla
Ett pågående och ökande problem för Sveriges lantbrukare är att bostadstomtsägare tar sig friheten att utvidga sin tomt genom att uppföra anläggningar på
den angränsande lantbrukarens mark. Anläggningarna är ofta bryggor, uteplatser m m. som tomtägaren inte kan eller vill anlägga på sin egen tomt, utan helt
eller delvis lägger utanför tomtgränsen. Regionstyrelsen i Örebro har uppfattat
att det råder en nonchalans när det gäller markägares rätt till sin egen mark i
dessa fall och att det krävs en översyn av lagstiftningen och därmed en justering av domstolarnas tillämpning för att stärka äganderätten.
För att en drabbad markägare ska kunna kräva att anläggningen avlägsnas får
det inte innebära en betydande kostnad för den erövrande fasighetsägaren om
inte hen har erövrat sin grannes mark med avsikt eller grov vårdslöshet. Den
angränsande markens ägare är dock berättigad till ersättning för det intrång
som anläggningen medför för honom (3 kap 12 § JB).
Tillämpningen av 3 kap 12 § JB är ganska tandlös för en markägare som vill få
bort en grannes olovligen uppförda anläggning från sin mark. Grov vårdslöshet
innebär här att tomtägaren vid uppförandet agerat med en likgiltighet inför risken att hen anlägger på annans mark. Det är med andra ord inte tillräckligt att
tomtägaren brustit i uppmärksamhet för att grov vårdslöshet ska anses föreligga
utan att hen tänkt tanken att det skulle kunna vara grannens mark, men struntat
i det. Det är i princip lika högt ställda beviskrav för en markägare att bevisa
grov vårdslöshet som att i ett brottmål bevisa ett visst uppsåt.
Regionstyrelsen i Örebro vill att 3 kap 12 § JB ändras på så sätt att rekvisitet
”grov vårdslöshet” ersätts med rekvisitet ”oaktsamhet”. Rekvisitet oaktsamhet
kräver istället att den påstått oaktsamme borde ha agerat på ett annat sätt om
hen hade tänkt efter och att hen borde ha tänkt efter. Lagrummet skulle då istället, i praktiken, kunna innebära ett krav på att tomtägaren är tvingad till att ta
reda på sina tomtgränser. Begreppet oaktsamhet ger den annekterande fastighetsägaren ett större eget ansvar och en drabbad markägare behöver endast
bevisa att den påstått oaktsamme borde ha agerat på ett annat sätt, istället för
att försöka bevisa att hen inte ville agera på annat sätt.
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Den fastighetsägare som skaffat sig lite extra utrymme får inte sällan mycket
attraktiv tomtmark för en billig peng och ökar sin fastighets värde med helt
andra summor än vad den drabbade markägaren erhåller i intrångsersättning.
Den olovliga anläggningen kan bli en mycket god affär med dagens lagstiftning som inte tillämpar expropriationslagens ersättningsbestämmelser. Regionstyrelsen i Örebro vill att lagrummet kompletteras med en hänvisning till expropriationslagens 4 kap 1 § för att få en mer rimlig avvägning mellan skillnaden i det kapitalbortfall som drabbar den tappande markägaren och det kapitaltillskott som kraftigt gynnar den vinnande markägaren.
LRF Örebro yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att lagstiftaren ändrar rekvisitet ”grov vårdslöshet” till ”oaktsamhet” i 3 kap 12 § JB samt

att

verka för att lagstiftaren kompletterar 3 kap 12 § st 2 med att expropriationslagens 4 kap 1 § ska tillämpas vid bestämmandet av intrångsersättningen.
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Styrelsens yttrande nr 16
Motion nr Örebro 1

Annektering av annans mark
Inkomna motioner
LRF Örebro lyfter i sin motion fram problem som uppstår när ägare av bostadstomter
olovandes annekterar delar av grannfastigheter för att anlägga till exempel uteplatser,
stödmurar, bryggor eller byggnader in över gräns till en grannfastighet. LRF Örebro
har uppfattat att det råder en nonchalans när det gäller markägares rätt till sin mark i
dessa fall och att det krävs en översyn av lagstiftningen och därmed en justering av
domstolarnas tillämpning för att stärka äganderätten.
LRF Örebro redogör för tillämpningen av aktuell bestämmelse i Jordabalken (JB)
3 kap 12 § där det framgår att om ett avlägsnande av en olovligt uppförd anläggning
skulle innebära en betydande kostnad eller olägenhet för anläggningens ägare är
denna ej skyldig att återlämna marken förrän anläggningen avlägsnats eller blivit
obrukbar. Detta gäller dock ej om anläggningens ägare inkräktade på grannens mark
med avsikt eller grov vårdslöshet. Av bestämmelsen framgår också att drabbad fastighetsägare har rätt till ersättning för intrånget.
LRF Örebro pekar på att tillämpningen av 3 kap 12 § JB är relativt tandlös för en
markägare som vill få bort en grannes olovligen uppförda anläggning från sin mark.
Grov vårdslöshet innebär här att tomtägaren vid uppförandet agerat med en likgiltighet inför risken att denna anlägger på annans mark. Med en ändring av rekvisitet
”grov vårdslöshet” till ”oaktsamhet” och därmed ett ökat ansvar på den som uppför
en anläggning skulle en mer rimlig situation ur ett äganderättsligt perspektiv uppnås,
menar LRF Örebro. LRF Örebro ser också skäl att kritisera en tillämpning av ersättningsbestämmelser som inte tar hänsyn till att den annekterande fastighetens värde
kan öka betydligt mer än den ersättning som den drabbade fastigheten erhåller för ett
intrång.
LRF Örebro yrkar att LRF ska arbeta för att lagstiftaren ändrar rekvisitet ”grov
vårdslöshet” till ”oaktsamhet” i 3 kap 12 § JB samt att lagstiftaren kompletterar 3
kap 12 § 2 st med att expropriationslagens 4 kap 1 § ska tillämpas vid intrångsersättningen.
Styrelsens redovisning
Äganderättsfrågor är centrala för LRF och LRFs grundläggande hållning är att ingen
ska kunna berövas sin egendom eller få sin rätt att bruka den inskränkt annat än i
speciella och tydligt motiverade fall. Riksförbundsstyrelsen delar uppfattningen att
det är viktigt att fastighetsägarens rätt att freda sin fastighet från att drabbas av olovligt uppförda anläggningar värnas.
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Utgångspunkten är att om en byggnad eller annan anläggning olovandes skjuter in på
angränsande fastighet ska den tas bort eller ändras. Som nämns i motionen uppkommer ändå många gånger situationer som blir mycket problematiska för drabbade
fastighetsägare. Det handlar främst om situationer där det bedöms vara dyrt eller
svårt att flytta byggnaden eller anläggningen. Om inte den som uppfört anläggningen
konstateras ha agerat grovt vårdslöst eller avsiktligt, kan det sluta med en fastighetsreglering där den drabbade fastighetsägaren får lämna ifrån sig berörd mark. Att
kräva att det endast skulle behövas oaktsamhet hos den som olovligt uppför till exempel del av ett garage på grannfastighet för att denna skulle tvingas ta bort sin
byggnad även om det blir dyrt kan tyckas skäligt.
Riksförbundsstyrelsen gör dock bedömningen att den samlade nyttan av en ändring
av rekvisitet ”grov vårdslöshet” till ”oaktsamhet” riskerar att bli mindre än kostnaden
för såväl LRFs medlemmar som samhället i stort. Det finns anledning att anta att det
idag finns ett ganska stort antal anläggningar som skjuter in på grannfastigheter,
bland annat beroende på oklara gränsförhållanden. Om en ändring av aktuellt rekvisit
genomförs kommer med stor sannolikhet en stor mängd gränsmätningsarbeten att
aktualiseras med åtföljande kostnader för berörda fastighetsägare, det vill säga även
för fastighetsägare som är granne till ägare av fastighet som planerar att uppföra en
anläggning och som vill försäkra sig om att uppfylla ett höjt krav på aktsamhet om
det råder någon osäkerhet om gränsens dragning.
Vad avser frågan om rätt till ersättning finns ett regelverk kopplat till fastighetsbildning, vilket tillämpas idag och som berättigar en fastighetsägare som tvingas avstå
mark i situationer som motionen berör rätt till ersättning enligt den så kallade vinstdelningsprincipen. Det innebär att drabbad fastighetsägare då erhåller en ersättning
baserat på beräknad värdeökning på fastigheten som äger anläggningen om detta ger
en högre ersättning än en ersättning beräknad på skadan för den drabbade fastighetägaren. Detta regelverk bedöms vara ändamålsenligt och bör typiskt sett tillämpas vid
den typ av situationer som lyfts fram i motionen. Att tydligare binda ersättningsmöjligheten till expropriationslagen kan vara till nackdel för drabbade fastighetsägare.
Styrelsens bedömning är att det inte utan vidare utredning kan anses klarlagt att en
ändring av rekvisitet ”grov vårdslöshet” till ”oaktsamhet” samt en tydligare koppling
av ersättning till expropriationslagens regel om 25 procent tillägg av markvärde
skulle vara till LRFs medlemmars fördel. LRF bör därmed inte arbeta för att lagstiftaren ändrar aktuell lagstiftning.
Det finns dock många fall som visar att tillämpningen av dagens regelverk kopplat
till olovligt nyttjande av annans fastighet ställer drabbade markägare inför problem
som inte upplevs som rimliga. Detta kan ofta kopplas till ett mer allmänt problem att
det, såsom det ibland uttrycks, "är skillnad på att ha rätt och att få rätt" i en tvist. Med
det menas i detta fall att även om det finns ett regelverk som ska stödja den drabbade
är det ofta en lång och mödosam process att få sin rätt om motparten väljer att motsätta sig att få saken prövad. I denna del finns skäl att tydliggöra för lagstiftare och
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relevanta myndigheter behovet av att ha en tillämpning som är pragmatisk och i linje
med de verkliga situationer som fastighetsägare hamnar i (jämför frågor kopplade till
så kallade bärplockarläger i yttrande nr 17 på sidan 139). Riksförbundsstyrelsen menar att LRF bör arbeta för att detta påtalas för lagstiftare och relevanta myndigheter.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion nr Västernorrland 2

Bärcertifiering
Övre Ådalen
Allemansrätten med möjligheterna att fritt vistas i skog och mark är något unikt
för Sverige, ett privilegium vi ska värna om och vårda. Den bidrar till ökad
kunskap om skogen och det öppna landskapet, men också om den förvaltning
av våra naturresurser som de gröna näringarna står för.
Vi ser en ökad kommersialisering av allemansrätten, där företag profiterar på
andras ägande och brukade av mark. Bärplockning i industriell form är en
verksamhet där äganderätten naggas i kanten och allemansrätten utnyttjas. Det
är vår uppfattning att avtal ska slutas med markägaren vid organiserad bärplockning.
För att säkerställa att de industriella bärverksamheterna och den organiserade
bärplockningen vilar på en etisk grund där också avtal skett med markägare vill
vi att LRF arbetar fram en certifiering. Det gör att branschen behöver ta frågan
på allvar och att konsumenten får större möjligheter att utöva sin konsumentmakt.
LRF Västernorrland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för en ”bärcertifiering” inom kommersiell bärplockning och i
samarbete med Naturvårdsverket utforma ”bärcertifiering” som sedan
kan ligga till grund för en bättre handel som följer lagstiftning för användandet av allemansrätten samt

att

verka för att avhysningsreglerna ändras så att avhysning kan ske direkt
och med hjälp av polis – utan kostnad för markägaren.
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Styrelsens yttrande nr 17
Motion nr Västernorrland 2

Certifierad bärplockning och bärplockarläger
Inkomna motioner
LRF Västernorrland yrkar att LRF arbetar för en ”certifiering” av bärbranschen för
att stärka markägarens position och för att avhysning av stora bärplockarläger ska
kunna genomföras av Polisen.
Styrelsens redovisning
Allemansrätten är till för allmänhet och friluftsliv. Det har aldrig varit meningen att
allemansrätten ska inrymma storskaliga kommersiella företag. Det heter allemansrätt
och inte alleföretagsrätt.
Tidigare riksförbundsstämmor har beslutat att arbeta för att utmönstra kommersiell
verksamhet ur allemansrätten och LRF har drivit denna fråga en längre tid.
Riksförbundsstyrelsens uppfattning är att om någon vill förlägga en verksamhet på
annans mark ska grunden vara dialog, samråd eller avtal med den som äger marken.
Markägaren och företaget som vill vara på markägarens mark behöver helt enkelt
komma överens om formerna för nyttjandet.
Hittills har det saknats majoritet i riksdagen för att genomföra en lagändring som
påverkar allemansrätten och hos nuvarande regering saknas intresse av att utreda
problem i ämnet. Ur det perspektivet är någon form av certifiering eller annan märkning som ger markägaren större inflytande och som leder till mer ordning och reda i
bärskogen intressant. Handel och inköpsorganisationer ska sedan förmås att endast
köpa bär som plockats enligt denna märkning.
Erfarenheterna från PEFC-certifieringen inom skogsbruket visar på en väldigt stor
administrativ börda kopplat till själva certifieringsarbetet. Att driva igenom en liknade certifiering för bär riskerar att ta för mycket resurser i anspråk. Ur det perspektivet förordar styrelsen att LRF istället arbetar för en uppförandekod inom bärbranschen. Kontakterna med Naturvårdsverket behöver i detta sammanhang vara av mer
informerande karaktär eftersom de har myndighetsansvar i frågan.
Ett lyckat test genomfördes av LRFs kommungrupp i Skellefteå och Norrskensbär
under sommaren 2012. Norrskensbär annonserade då att de skulle plocka bär i kommunen och att deras plockare hade reflexväst med företagets namn samt telefonnummer till tolk och till personal på Norrskensbär. Markägarna uppmanades att inkomma med synpunkter på plockningen och de hade möjlighet att peka ut områden
och tidpunkter där det var olämpligt att plocka bär på grund av till exempel jakt eller
annan verksamhet. Detta ledde sedan till att ett antal områden avlystes från bärplockning av jaktskäl. Utvärderingen visade på en lugn bärsäsong med betydligt mindre
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konflikter än tidigare. Dessutom stärktes äganderätten eftersom markägarna kunde
påverka var och när plockningen genomfördes.
Krav, ICA och även bärplockningsföretaget Polarica genomför olika former av
märkning och kontroll för de som plockar bär i svenska skogar. Dessa fokuserar
emellertid enbart på sociala villkor för de som plockar bären; inget fokus läggs på
markägarens perspektiv eller äganderätten.
En förutsättning för att LRF ska arbeta för en uppförandekod inom bärbranschen är
att äganderätten och markägarens möjligheter att påverka bärplockningen stärks. Om
dessa förutsättningar uppfylls ser riksförbundsstyrelsen positivt på att LRF arbetar
med frågan. Erfarenheterna från testet i Skellefteå är positiva och bör tas tillvara.
Oorganiserad bärplockning, det vill säga plockning som ofta utförs av plockare från
annat EU-land, för med sig en helt annan problematik, nämligen de stora läger där
plockarna bor under långa perioder när de plockar bär, så kallade bärplockarläger.
Frågan har varit uppe på flera stämmor under senare år.
Dagens kronofogdeprocess gör en avhysning av läger krånglig och kostsam för en
drabbad markägare:
•

ID-uppgifter ska redovisas för samtliga plockare som ska avhysas.

•

En avhysning kostar 600 kr per person, ett läger på 50 personer kostar berörd
markägare 30 000 kr.

•

Om lägret flyttas 300 meter eller om nya plockare tillkommer till en tom lägerplats behöver hela processen inklusive kostnaden upprepas.

Opinionen har vuxit i denna fråga till följd av att ett flertal städer fått problem med
olagliga bosättningar och vildcamping i tätortsnära skogar. Därutöver har Svenskt
Friluftsliv uttalat att man vill se en lösning på problematiken. Det är uppenbart att
verkligheten sprungit ifrån lagen i denna fråga. Om det tydligt skulle framgå i lagen
när ett boende i naturen blir olagligt skulle Polisen kunna ingripa på egen hand utan
en omständlig och kostsam process via Kronofogden.
Självklart välkomnar LRF allmänhet och friluftsliv i naturen, men de problem som
uppstår när många slår läger under lång tid handlar inte om allemansrätt utan om
olovligt boende på annans mark. I brottsbalken finns idag bestämmelser mot tagande
av olovlig väg och hemfridsbrott. En möjlig lösning vore att även införa en bestämmelse mot lägervistelse på annans mark i fler än två nätter utan markägarens tillstånd; därefter ska markägaren kunna få hjälp av Polisen att flytta på lägret. Sådan
lagstiftning finns redan i våra grannländer: Island ”för att tälta längre än en natt
eller med fler än tre tält krävs tillåtelse” och Norge ”tältning tillåten på utmark i två
dygn, men inte närmare bebodda hus än 150 meter”.
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Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionens yrkande angående bärcertifiering anses besvarat med vad riksförbundsstyrelsen anfört samt

att

bifalla motionens yrkande att arbeta för att avhysningsreglerna ändras så att
avhysning kan ske direkt och med hjälp av polis - utan kostnad för markägaren.
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Motion nr Värmland 5

Ansvaret för skrotbilar på landsbygden
Kristinehamnsorten
Motionärerna vill att LRF arbetar mer intensivt för att det skall bli enklare att
bli av med andras kvarlämnade fordon i sina marker.
Skrotningspremien för bilar avskaffades 2007 och sedan dess har antalet övergivna skrotbilar ökat. Det saknas idag incitament för en bilägare att skrota sin
bil och detta har noterats hos såväl bilskrotarna som hos organisationen Håll
Sverige rent. På laglig väg kan markägaren inte få den borttransporterad utan
man får vädja till fordonsägaren att ta hand om den, vilket han/hon oftast inte
vill/kan. Det brukar sluta med att fordonet blir plundrat och sönderslaget och
med olja, batterisyra och glassplitter spritt i naturen.
Enligt en prejudicerande dom i miljööverdomstolen; MÖD § 2006:63, har man
fastställt att en markägare inte är ansvarig för avfall som han inte själv har
dumpat, eller gett någon annan tillstånd till att dumpa. Fastighetsägaren är inte
heller ansvarig om han inte haft möjlighet att förhindra eller försvåra nedskräpningen. I praktiken har dock ansvaret ofta hamnat hos markägaren och
rättsläget förefaller ännu osäkert.
Frågan har varit föremål för flera utredningar och i augusti 2014 beslutade regeringen att uppdra Naturvårdsverket att ånyo utreda ”hur kommuner och staten kan ersättas för sitt omhändertagande av övergivna uttjänta fordon där
ägare inte går att finna”. Av detta framgår att det huvudsakliga ansvaret faktiskt ligger på kommunerna och i andra hand Trafikverket och Polisen. Detta
uppdrag ska vara redovisat i november 2015.
Här behöver markägarperspektivet komma in och tidsperspektivet är viktigt.
Det är inte acceptabelt att markägaren får stå för miljökonsekvenserna i väntan
på att det utreds ”om ägaren inte går att finna”.
LRF Värmland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att samhället snarast upprättar ett fungerande system för att
omgående omhänderta dumpade skrotbilar på annans mark när den
drabbade markägaren påkallar.
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Styrelsens yttrande nr 18
Motion nr Värmland 5

Ansvaret för skrotbilar på landsbygden
Inkomna motioner
LRF Värmland yrkar att LRF skall verka för att samhället snarast upprättar ett fungerande system för att omgående omhänderta dumpade skrotbilar på annans mark.
Styrelsens redovisning
Problemen med övergivna skrotbilar har precis som motionären beskriver ökat sedan
skrotningspremien avskaffades. Ur legal synvinkel finns en tydlig skillnad mellan
fordon och fordonsvrak med inget eller litet värde. För fordon är ägaren ansvarig för
kostnaden att ta bort fordonet. Om ägaren inte gör detta ska kronofogden ta över
ärendet. Om fordonsägaren inte heller då tar sitt ekonomiska ansvar säljs fordonet för
att finansiera bortforslingen. Om värdet inte täcker kostnaden kan markägaren få stå
för resterande kostnad. För fordonsvrak har kommunen eller staten hela ansvaret. I
båda fallen finns brister på utförandenivå, där kommunen och markägaren inte känner till vad som gäller, eller där små kommuner inte har ekonomiska möjligheter att
hantera frågan.
I praktiken blir övergivna fordon snabbt vandaliserade och övergår därmed till vrak,
vilket kan bli ett problem ur miljösynvinkel. Därför är det, både med tanke på ekonomiskt värde och på miljön angeläget att samhället snabbt omhändertar övergivna
fordon.
Naturvårdsverkets utredning ”Omhändertagande av övergivna uttjänta fordon samt
flyttning av fordon i vissa fall” pågår just nu och ska redovisas den 27 november
2015. Uppdragets syfte är att utreda hur kommuner och staten kan ersättas för sitt
omhändertagande av övergivna uttjänta fordon och hur ett producentfinansierat system kan se ut för att ersätta bilägare vid inlämning av uttjänta bilar till auktoriserade
bilskrotare. Konsekvenser av förslag till ändringar i förordningen om flyttning av
fordon i vissa fall (1982:198) ska konsekvensanalyseras.
LRF har en tät dialog med Naturvårdsverkets utredare om hur just den problembild
som motionären beskriver kan lösas. Vidare driver LRF att det ska vara enkelt för
markägaren att både få fordon och fordonsvrak bortforslade, det bör räcka med ett
samtal till kommunen för att frågan ska vara löst från markägarens sida. LRF har
begärt att markägaraspekten skall beaktas i utredningen och i det förslag som Naturvårdsverket kommer att presentera.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att samhället upprättar ett fungerande system för att omgående omhänderta dumpade
skrotbilar på annans mark när den drabbade markägaren påkallar.

143

Motion nr Örebro 3

Småskalig vattenverksamhet
Fellingsbro
Under senare tid har frågan om framtiden för den småskaliga vattenkraften
blivit högaktuell, inte minst i Örebro län där länsstyrelsen redan aktivt arbetar
med tillståndsprövning och förelägganden om utrivning. Vattendirektivet och
vattenverksamhetsutredningen talar samma språk.
En fokusfråga i granskningen är fiskens vandringsmöjligheter. Krav på att undanröja vandringshinder kan i vissa fall leda till helt orimliga kostnader. Tillstånd kan ibland vägras även där verksamhetsutövaren presenterat lösningar för
fiskvandring. Ansökan om tillstånd är i sig kostsam samtidigt som nedläggning/rivning kan medföra mycket stora kostnader.
Det är anmärkningsvärt att småskalig vattenkrafts bidrag till energiförsörjningen i alla lägen ges lägre prioritet än fiskens möjligheter att vandra. Detsamma
gäller äldre dammanläggningars ofta stora kulturella och estetiska värden. Nedläggning/rivning kan få stora konsekvenser för landskapsbilden. Det är grundläggande rättigheter för ägande och brukande som riskerar att sättas ur spel.
Politiken måste nu ta ansvar för att avvägningar och prioriteringar görs mellan
olika samhälleliga och enskilda intressen. Det är orimligt att handläggning av
vattenverksamhetsfrågor och tillämpningen av vattendirektivet lämnas åt myndigheters och enskilda tjänstemäns godtycke.
LRF Örebro yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

aktivt driva påverkansarbete när det gäller den småskaliga vattenkraften för att få till stånd rimliga avvägningar mellan olika intressen samt

att

initiera en konsekvensanalys som belyser situationen för den småskaliga vattenkraften.
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Styrelsens yttrande nr 19
Motion nr Örebro 3

Småskalig vattenverksamhet
Inkomna motioner
LRF Örebro uttrycker oro för den småskaliga vattenkraftens framtid. Omfattande
krav ställs på verksamhetsutövare som kan leda till helt orimliga kostnader samt till
nedläggning och utrivning av verksamheter. Avvägningar och prioriteringar mellan
den småskaliga vattenkraften och fiskens vandringsmöjligheter framstår som orimliga.
LRF Örebro yrkar därför att riksförbundsstyrelsen aktivt ska driva påverkansarbete
när det gäller den småskaliga vattenkraften för att få till stånd rimliga avvägningar
mellan olika intressen samt initiera en konsekvensanalys som belyser situationen för
den småskaliga vattenkraften.
Styrelsens redovisning
Den småskaliga vattenkraften har hamnat i myndigheternas fokus under de senaste
åren. Vattenverksamhetsutredningen har föreslagit en radikal förändring i regelverket, som innebär att alla vattenkraftverksamheter med tillstånd äldre än från början
av 2000-talet måste pröva sina verksamheter på nytt genom ”nyprövning”. Havs- och
vattenmyndighetens och Energimyndighetens strategi för åtgärder inom vattenkraften
pekar också ut den småskaliga vattenkraften som det område där miljöåtgärder i
första hand bör genomföras.
Situationen för verksamhetsutövarna har förvärrats sedan miljööverdomstolen meddelade tre domar 2012, där domstolen öppnade möjligheten för länsstyrelserna att
förelägga verksamhetsutövare med äldre tillstånd eller rättigheter att söka nya tillstånd för sina verksamheter. Havs- och vattenmyndigheten har därefter i tillsynsvägledning 2014 framfört att det inte längre är acceptabelt att driva vattenkraftverk med
hänvisning till urminnes hävd samt att länsstyrelserna har rätt att förelägga befintliga
vattenkraftverk att ansöka om tillståndsprövning. Vissa länsstyrelser har tilldelats
extra resurser för riktad tillsyn mot småskaliga vattenkraftverk och en mängd förelägganden har utfärdats. Miljööverdomstolen har efter överklaganden fastställt denna
skyldighet för verksamhetsutövarna. På detta sätt finns det möjlighet att redan idag
kräva nyprövning av vissa verksamheter. En ansökan om nytt tillstånd medför omfattande administrativa kostnader för ansökan och miljökonsekvensbeskrivning samt
processkostnader, där verksamhetsutövaren även får står för myndigheternas rättegångskostnader. Enligt vattenmyndigheternas konsekvensbedömning är den administrativa kostnaden dubbelt så stor som själva åtgärdskostnaden. Sammantaget
handlar det om mycket stora belopp under de kommande åren som ska betalas av
verksamhetsutövarna. I de fall nytt tillstånd inte ges är verksamhetsutövaren tvungen
att ansöka om och bekosta nedläggningen/utrivningen av kraftverket inklusive de
miljökostnader som uppstår till följd av utrivningen.
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LRF har reagerat mycket starkt mot synen på den småskaliga vattenkraften och de
krav som ställs på verksamhetsutövarna. Dessa drabbas på ett oproportionerligt sätt
av samhällets ambitioner att återskapa en god ekologisk status i alla vattendrag. Befintliga anläggningar för produktion av förnybar energi förstörs samtidigt som enskilda verksamhetsutövare tvingas att bära hela kostnaden för samhällets ändrade
ambitioner. Systemet framstår dessutom som extremt ineffektivt då stora summor
läggs på rättsprocesser och prövningsformalia istället för på miljöåtgärder. LRF har
framfört att det behövs en sammanhållen och medveten diskussion om vilka prioriteringar samhället bör göra när det gäller vattenkraften och hur bördorna ska fördelas.
Detta är särskilt viktigt eftersom de nya villkoren ofta blir så omfattande att verksamheterna inte kan fortsätta, vilket innebär att besluten i praktiken är att jämföra
med ett näringsförbud. Detta är förödande för den enskilda verksamhetsutövarens
ekonomi samtidigt som det innebär att omfattande produktionsresurser för förnybar
energi går till spillo.
En principiellt viktig fråga är också att myndigheternas agerande föregriper flera
pågående processer som kan påverka de krav som kan ställas på verksamheterna.
Detta gäller särskilt vattenförvaltningens utpekande av kraftigt modifierade vatten
(KMV) som har direkt betydelse för vilken kravnivå som ska gälla och som skall
beslutas i december 2015. Verksamhetsutövarnas möjlighet att vara delaktiga i vattenförvaltningen riskerar att framstå som ett spel för galleriet.
LRF har engagerat sig starkt för verksamhetsutövarna på såväl nationell som regional
nivå. Stark kritik har framförts mot Vattenverksamhetsutredningens förslag både
inom ramen för den pågående utredningen, i samband med särskilda yttranden och
remissvar över utredningen, på seminarier och konferenser samt i massmedia. LRF
har haft och har kontakter med regeringen, Havs- och vattenmyndigheten, vattenmyndigheterna, vissa berörda länsstyrelser samt med en rad olika politiker. Samverkan har skett med Svenskt Näringsliv, Svensk Energi och Svensk Vattenkraftförening.
LRF har kritiserat myndigheternas synsätt och agerande samt påtalat behovet av en
förenklad process och en rimlig bördefördelning. LRFs expert har i samband med
vattenverksamhetsutredningen framfört förslag på alternativa lösningar som tar bättre
hänsyn till verksamhetsutövarnas ställning. LRF har även bistått verksamhetsutövare
i samband med överklaganden av förelägganden och fört dialog med inblandade jurister.
Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att synen på vattenkraften som ett av de
allvarligare miljöproblemen är mycket stark bland myndigheter och allmänhet. Det
finns i flera fall ett behov av en miljöanpassning av verksamheterna och av lagstiftningen. Denna anpassning måste dock ske i en rimlig takt i förhållande till de
resurser som finns tillgängliga och de ekonomiska och administrativa bördorna måste
fördelas på ett rimligt sätt. Det krävs ett omfattande arbete och tålamod för att kunna
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påverka synen på vattenkraften samtidigt som verksamhetsutövarna sannolikt måste
vara beredda att bära en del av ansvaret och bördorna för en miljöanpassning.
Styrelsen delar motionärens uppfattning om behovet att driva ett aktivt påverkansarbete för att få till stånd rimliga avvägningar mellan olika intressen. Styrelsen avser
att fortsätta det relativt omfattande arbete som redan bedrivs. Ett flertal aktiviteter har
planerats för våren 2015 och dessutom frigör förstärkningarna på äganderättssidan
resurser att öka takten i arbetet. Inom ramen för detta arbete kommer situationen och
konsekvenserna för den småskaliga vattenkraften beskrivas och kommuniceras.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionen uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta påverkansarbetet avseende den småskaliga vattenkraften för att få till stånd rimliga
avvägningar mellan olika intressen samt

att

med bifall till motionens intentioner beskriva, analysera och kommunicera situationen och konsekvenserna för den småskaliga vattenkraften.
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Motion nr Mälardalen 2

Strandskydd
Möja
LRF Möja yrkar på att LRF regionalt och centralt ska verka för lättnader av
strandskyddsregler då de medför restriktioner för näringsverksamhet och bostadsbyggande vilket hämmar landsbygdens långsiktiga utveckling.
Regionstyrelsen i LRF Mälardalen delar verkligen synsättet i motionen.
Vår uppfattning står i stark kontrast till de förslag till beslut som utformats av
länsstyrelserna i vår region om ett utvidgat strandskydd till 300 meter. Besluten
som nu tagits får stort genomslag, framförallt i kustnära kommuner som i sina
remissvar varit mycket negativa till förslagen om en strandskyddsutvidgning då
det innebär hinder för byggnation och företagande.
LRF Mälardalen har i sina tidigare remissyttranden hävdat att länsstyrelserna
misstolkat sitt uppdrag. LRF Mälardalen har också i remissyttrandena framfört
att de omfattande besluten om utvidgat strandskydd innebär starkt negativa
konsekvenser för enskilda fastighetsägares äganderätt och verksamhet utan
någon form av kompensation, vilket bör strida mot 7 kap 25 § miljöbalken och
grundlagen 2 kap 15 § regeringsformen.
Motionens förslag om lättnader för strandskyddsregler kräver förnyad dialog
med politiska beslutsfattare där LRFs politiska påverkansarbete behöver förstärkas kraftfullt inom ramen för det långsiktiga äganderättsarbetet. Vi ser
också att detta arbete behöver bedrivas genom att juridisk hjälp ges till enskilda
medlemmar i att överklaga beslut om strandskyddsutvidgning.
LRF Mälardalen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF politiska påverkansarbete förstärks i syfte att minska nuvarande
omfattning av strandskydd samt

att

LRF företräder enskilda medlemmar med juridisk hjälp i lämpliga
överklagandeärenden där ett utökat strandskydd innebär ekonomisk
och/eller annan skada för markägaren.
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Motion nr Värmland 3

Avskaffa strandskydd i glesbygd
Östra Ämtervik
När det generella strandskyddet infördes på 1970-talet så var syftet att förhindra att hela landet blev lika exploaterat som Stockholms skärgård. En förvisso god intention, men i praktiken så fick det effekten att starka exploatörer i
stadsnära områden kunde fortsätta växa, genom att använda detaljplaneverktyget. Samtidigt som det i landsbygdsområden blev väldigt svårt att utveckla boenden och verksamheter.
När det utökade strandskyddet skulle genomföras i Värmland så vållade det en
het debatt. Länsstyrelsen fick hård kritik för att den inte tog tillräcklig hänsyn
till landsbygdens utveckling och tack vare bland annat LRFs arbete så sjönk
arealen skyddad mark kraftigt från remissförslag till beslut.
Trots dessa förbättringar var det många som överklagade beslutet, ett hundratal
markägare och hälften av kommunerna. Såväl denna process som den ständiga
dragkampen mellan kommuner och länsstyrelser i det generella strandskyddet
visar att den nya lagstiftningen inte fungerar som det var tänkt.
LRF Värmland anser därför att vi måste vända på bevisbördan. Avskaffa allt
strandskydd på landsbygden och ersätt detta med en process där särskilt
skyddsvärda områden kräver ett detaljerat underlag för att underkastas ett
skydd. Detta skulle sända en signal om att landsbygden får förtroende att ta
vara på sin potential.
LRF Värmland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att allt strandskydd tas bort på landsbygden och ersätts med
en process där endast särskilt skyddsvärda områden pekas ut med restriktioner.
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Styrelsens yttrande nr 20
Motion nr Mälardalen 2, Värmland 3

Strandskydd
Inkomna motioner
LRF Mälardalen och LRF Värmland pekar i varsin motion på de problem strandskyddet medför för landsbygdens utveckling. Särskilt lyfter man hanteringen av utvidgat strandskydd. Trots lagstiftningens intentioner att ställa högre krav för att utvidga strandskyddet har länsstyrelserna använt bestämmelserna för ytterligare utvidgningar.
LRF Mälardalen yrkar i en motion att LRFs politiska påverkansarbete ska förstärkas
i syfte att minska omfattningen av strandskyddet samt att LRF ska företräda enskilda
medlemmar med juridisk hjälp i lämpliga överklagandeärenden kring utökat strandskydd.
LRF Värmland yrkar i en motion att LRF ska verka för att allt strandskydd tas bort
från landsbygden och ersätts med en process där särskilt skyddsvärda områden pekas
ut med restriktioner.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar helt motionärernas bild att strandskyddet medför orimliga konsekvenser för många markägare och att det utvidgade strandskyddet inte tilllämpas på det sätt lagstiftaren avsåg. I många fall har strandskyddet utvidgats utan att
markägaren getts möjlighet att argumentera för sin sak och utan att länsstyrelsen påvisat att det är nödvändigt för strandskyddets syfte att utvidga strandskyddet. Länsstyrelsernas beslut om utvidgat strandskydd har överklagats av hundratals markägare
runt om i landet och i flertalet fall har regeringen inte tagit beslut i frågan.
LRF har inte möjlighet att generellt stå för kostnaderna för juridiskt ombud i samband med att utvidgat strandskydd överklagas. Kostnaden riskerar att bli mycket stor
och det skulle vara svårt att rättvist välja vilka medlemmar som skulle få hjälp. Däremot har LRF möjlighet att ge stöd för juristhjälp i principiellt viktiga ärenden där vi
bedömer att en stor grupp av LRFs medlemmar skulle ha nytta av ett vägledande
utfall i domstol. Om regeringens beslut i överklagandena i stor omfattning blir till
markägarnas nackdel överväger LRF att använda principmedel för att få något eller
några av ärendena prövade i Högsta förvaltningsdomstolen.
Även om tillämpningen av strandskyddet ofta är orimlig, finns idag ett brett politiskt
och opinionsmässigt stöd för ett generellt strandskydd. Riksförbundsstyrelsen ser det
därför inte i dagsläget som realistiskt att få till stånd förändringar i lagstiftningen som
innebär att landsbygden helt undantas från strandskyddet. Däremot finns starka skäl
att driva lättnader i strandskyddslagstiftningen, särskilt för landsbygd. LRF bör bland
annat driva att mindre sjöar och vattendrag, liksom artificiella vatten helt undantas
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och att det ska vara lättare att väga bevarandeintressen mot enskilda intressen vid
dispensprövning. Möjligheten att göra sådana avvägningar är idag mycket liten.
LRF har genomfört en förstärkning på äganderättsområdet, bland annat genom tillsättning av ytterligare tjänster. Riksförbundsstyrelsen anser att denna förstärkning
även ska användas till att bedriva ett aktivt påverkansarbete för att minska omfattningen och de negativa konsekvenserna av strandskyddet.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

LRF Mälardalens yrkanden anses vara besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört samt

att

avslå LRF Värmlands yrkande att LRF ska arbeta för att allt strandskydd tas
bort från landsbygden och ersätts med en process där särskilt skyddsvärda
områden pekas ut med restriktioner.
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Motion nr Halland 4

Samhällets ansvar för vattenåtgärder
Västra Kungsbacka, Kungsäters, Årstad med omnejd, Spannarp, Träslöv och
Himledalen
Till regionstämman i Halland hade fyra motioner om vatten lämnats in. Stämman beslutade att omforma dessa till följande samlingsmotion till riksförbundsstämman.
De fyra motionerna lyfter frågan ifall lantbruket ska stå för merparten av samhällets kostnader för genomförandet av EUs vattendirektiv.
Såväl väg- och husbyggnationer som industrietableringar ökar mängden hårdgjorda ytor och ger därmed ett ”snabbare” vatten. Kommuner saknar dock ofta
kunskapen om följderna av det som sker vid tätortsutbyggnad och vad värre är,
man underlåter att utreda det. Det saknas analyser av hur stora mängder vatten
det kan komma och av vilken påverkan detta har på ett vattendrag nedströms,
såväl för brukarna av fastigheterna som för fiskmiljön. Framför allt påverkas
fiskarnas lekområde av de plötsliga och stora variationerna mellan högvatten
och lågvatten.
Dessutom förekommer det ofta att denna typ av nya tillflöden, mestadels av
ytvatten, inte ens räknas med som påverkanskälla för vattnet i vattendraget.
Detta trots att dessa enskilt är orsaken till de största problemen i form av översvämningar - genom den snabba reaktionshastigheten från rikliga regn till höga
flöden i vattendragen - och till den utsköljning av näringsämnen och annat som
sker.
En följd av de höga flödena är även att sediment följer med vattnet, vilket ger
behov av ett regelbundet underhåll av vattendraget i form av muddring. Detta
är kostnadskrävande och ofta är det även problematiskt att få tillstånd för åtgärden. Såväl ansvaret för utförandet som för kostnaden läggs alltför enkelt på
lantbruket.
Detta problem växer ytterligare i vattendrag som är lite större, exempelvis halländska Viskan och Suseån som flera gånger varje år åsamkar samhället och
lantbruket enorma kostnader med översvämningar. Vem har ansvaret för rensning i och omkring denna typ av vattendrag, vem ska ta initiativet och vem
bekostar detta underhåll?
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Hur sköts översvämningsutsatta vattendrag bäst, för att klara ökande nederbördsmängder utan stora ekonomiska kostnader och för att begränsa skador på
miljön? Det sistnämnda är viktigt, för trots att miljöargument ofta används för
att begränsa ingreppen vid rensning, får miljön enorma skador vid översvämningar just på grund av ett bristande underhåll.
Ansvar och kostnader för allt detta, inklusive skulden för det näringsläckage
som sker vid de stora vattenmängderna, hamnar orättmätigt på en redan utsatt
bransch i form av jordbruket.
Ett ytterligare inspel i problematiken är följderna för en markägare med både
skog och åker - och med ett vattendrag som rinner igenom båda. Underhåll av
detta vattendrag kräver tillstånd av två olika myndigheter. Det är andra regler
som gäller för underhåll av vattendraget när det rinner genom skogen, än vad
som gäller när det kommer ut på åkrarna.
Slutligen pekar en av motionerna på en orättvisa i hur olika kommuner debiterar tillsynsavgifter för brukande av mark inom vattenskyddsområden. Vissa
kommuner väljer att inte debitera medan andra kommuner tar en avgift. Inte
sällan kan två grannar få helt olika kostnader.
LRF Halland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF tar upp det orimliga i att lantbruket ska ta hand om det vatten som
ökande arealer av hårdgjorda ytor i samhället orsakar och att LRF verkar för att detta vatten går under samma regler som övriga tillflöden till
vattendrag,

att

LRF lyfter behovet av ett helhetstänk från samhället när det gäller underhållet av översvämningsbenägna vattendrag,

att

LRF verkar för ett synkroniserat regelverk för vattendrag som passerar
såväl skogsmark som åkermark samt

att

LRF verkar för att Sveriges kommuner tillämpar enhetliga utdebiteringsregler för tillsyn som gäller brukande inom vattenskyddsområden.
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Motion nr Skåne 4

Markavvattning
Svedala
Vid regionstämman i Skåne behandlades en motion angående att statsmakterna genom vattenverksamhetsutredningen vill försvåra, fördyra och komplicera underhåll och rensning av markavvattningsanläggningar. Vidare vill man
inskränka rätten att vidta sådana åtgärder samtidigt som skyldigheterna skall
kvarstå. Vidare vill man av miljöskäl ändra och ompröva många företag så att
funktionen försämras. Detta skall helst ske utan att drabbade ersätts och på
delägarnas bekostnad.
Kommunerna vill på olika sätt exploatera jordbruksmark och i större eller
mindre utsträckning ta i anspråk eller på andra sätt utnyttja befintliga markavvattningsföretag. Detta kan innebära att företagen överbelastas eller att underhållet försvåras.
Vattenverksamhetsutredningens förslag visar tydligt på behovet av en övergripande diskussion om hur samhällets miljöåtaganden ska klaras, om de prioriteringar som behöver göras inom miljöområdet och hur bördorna ska fördelas på
ett rimligt sätt. En tydlig politisk styrning som ger ledning för målsättningar,
prioriteringar och bördefördelning och som tar hänsyn till konsekvenserna för
enskilda verksamhetsutövare måste vara på plats innan en genomförande lagstiftning av det slag som Vattenverksamhetsutredningen föreslår träder i kraft.
LRF Skåne yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

med kraft värna lantbrukets rätt till fungerande markavvattning genom
att avvisa inskränkningar i rätten att rensa och underhålla sina markvattenanläggningar,

att

lyfta frågan om bördefördelning mellan en kommun och t ex ett dikningsföretag när kommunen kopplar på sitt vatten till dikningsföretaget,

att

tillstyrka att markavvattningsfrågorna utreds vidare och att utredningsuppdraget bör omfatta markavvattningsfrågan i sin helhet och att den
får en tydlig politisk styrning innan nya lagar stiftas samt

att

allokera extra resurser som krävs för att kraftfullt påverka Vattenverksamhetsutredningens förslag och i detta arbete inkludera hela markavvattningsfrågan.
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Styrelsens yttrande nr 21
Motion nr Halland 4, Skåne 4

Samhällets ansvar för vattenåtgärder - markavvattning
Inkomna motioner
LRF Halland har samlat fyra motioner om vatten i en samlingsmotion. I denna yrkas
att LRF ifrågasätter att lantbruket ska ta hand om det vatten som orsakas av ökade
arealer hårdgjorda ytor, att LRF verkar för att vatten från hårdgjorda ytor går under
samma regler som övriga tillflöden till vattendrag, att LRF lyfter behovet av ett helhetstänk när det gäller underhåll av översvämningsbenägna vattendrag, att LRF arbetar för ett synkroniserat regelverk för vattendrag som passerar genom både skogsoch åkermark samt att LRF verkar för att Sveriges kommuner tillämpar enhetliga
utdebiteringsregler för tillsyn inom vattenskyddsområden.
LRF Skåne yrkar i en motion att LRF avvisar inskränkningar i rätten att rensa och
underhålla sina markvattenanläggningar, att lyfta frågan om bördefördelning mellan
en kommun och till exempel ett dikningsföretag när kommunen kopplar på sitt vatten
till dikningsföretaget, att tillstyrka att markavvattningsfrågorna utreds vidare och att
utredningsuppdraget bör omfatta markavvattningsfrågan i sin helhet och att den får
en tydlig politisk styrning innan nya lagar stiftas samt att extra resurser allokeras för
att kraftfullt påverka Vattenverksamhetsutredningens förslag och i detta arbete inkludera hela markavvattningsfrågan.
Styrelsens redovisning
De båda motionerna berör på olika sätt markavvattningsfrågorna. Styrelsen lämnar
ett samlat svar efter att ha redovisat de olika frågeställningarna. Frågan om tillsynsavgifter i vattenskyddsområden redovisas för sig.
Markavvattningsfrågor
Vatten från hårdgjorda ytor
Vatten från hårdgjorda ytor kan orsaka stora problem genom större och snabbare
flöden i vattendrag. De ökande flödena kan leda till översvämningar, ursköljning av
näringsämnen och försämrad biologisk mångfald. Utöver direkta översvämningsskador medför de ökade och förändrade flödena även ökade kostnader för framförallt
markägare och brukare i form av underhåll av markavvattningsanläggningar och
skyddsåtgärder.
Vattenlagstiftningen är inte ändamålsenlig på detta område. Vattenverksamhetsutredningen har bland annat uppmärksammat problem i den befintliga lagstiftningen då
det gäller frågor kring avledande av avloppsvatten. Utredningen har konstaterat att
det delvis är oklart vilken lagstiftning som gäller för vatten från hårdgjorda ytor och
annan förändring av markanvändningen, vilket i sin tur innebär att ansvarsförhållandena är oklara. Utredningen har föreslagit att regeringen ska tillsätta en ny utredning
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med särskilt uppdrag att göra en generell översyn av lagstiftningen kring avledande
av vatten. LRF har tillstyrkt att en utredning tillsätts men anser att utredningsuppdraget bör omfatta markavvattningsfrågan i sin helhet.
Vattenmyndigheterna har tagit del av Vattenverksamhetsutredningens förslag och
föreslår i sina åtgärdprogram för 2015-2021 att nya vägledningar och föreskrifter
utarbetas för dikesrensning. När det gäller dikesrensning har LRF en pågående dialog med Jordbruksverket om att utveckla rådgivningsunderlag. Vägledningar för omprövning och riktlinjer för den juridiska processen vid omprövning av markavvattningsföretag ska tas fram. Tillsynen ska skärpas till, särskilt där vattnen inte uppnår
miljökvalitetsnormen god ekologisk status.
Vattenförvaltningens åtgärdsprogram har gått vidare med ansvarsproblematiken
kring vatten från hårdgjorda ytor. Vattenmyndigheterna har enligt Vattenverksamhetsutredningen bara lyft oklarheterna kring avledning av avloppsvatten. I åtgärden
Naturvårdsverket 9 (Vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram 2015-2021,
Åtgärder som behöver vidtas av myndigheter och kommuner; Naturvårdsverkets åtgärd nr 9) föreslås att myndigheten utvecklar föreskrifter, tillsynsvägledning och
andra styrmedel för dagvattenhantering. Motiveringen är att det i dagsläget saknas
styrmedel för dagvattenhantering och vägledning om hur den ska gå till.
LRF bevakar och påverkar kontinuerligt initiativ från regeringen och uppdrag till
myndigheter. Myndigheter som hanterar frågor rörande markavvattning och dikesrensning är Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Kammarkollegiet,
Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och vattenmyndigheterna; ansvarsfördelningen
mellan dessa är inte alltid klar. En stor del av punkterna i vattendelegationernas beslutade åtgärdsprogram behöver inte processas av riksdagen. Det försvårar den politiska påverkan.
Underhåll av vattendrag
Återkommande och omfattande översvämningar orsakar stora skador och kostnader
för såväl miljön som samhället och markägarna. Styrelsen anser att dagens regelverk
och tillämpning alltför ensidigt tar hänsyn till den tillfälliga miljöpåverkan som sker i
samband med underhållsåtgärder, men att mindre hänsyn tas till de nyttor som en
fungerande markavvattning medför och de mer långsiktiga konsekvenser som uppstår om markavvattningens funktioner, både vad gäller översvämningsskydd och
näringsläckage, inte upprätthålls. Bördefördelningen framstår som otidsenlig och
framförallt behöver de allmänna intressen som i allt högre grad drar nytta av markavvattningen bära en större del av kostnaderna. Staten och kommunerna har en
mycket viktig roll i detta sammanhang för att initiera och bekosta omprövningar av
tillstånd och kostnadsfördelningar.
LRF har i yttrandet över Vattenverksamhetsutredningen avstyrkt en generell anmälningsplikt för dikesrensning utan att veta vilken avgränsning som kommer att göras
mellan vattendrag av olika storlek och karaktär. LRF har också framfört att generella
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föreskrifter inte är ett lämpligt styrmedel för att reglera markavvattningsföretag och
dikesrensning. Rådgivning och kompetensutbildning är adekvata medel för att förbättra miljöhänsynen vid dikesrensning.
Vattenmyndigheterna har anammat Vattenverksamhetsutredningens förslag om föreskrifter för dikesrensning i åtgärden Naturvårdsverket 7, men har begränsat åtgärden
till markavvattningsföretag. Övriga dikesrensningar ska vägledas med rådgivning om
miljövänlig rensning. LRF har avstyrkt föreskriftsförslaget.
Ett särskilt fall är naturliga vattendrag, där inga grävningar har gjorts och vattendraget därmed inte har blivit en vattenanläggning. Med nuvarande regler har ingen skyldighet att utföra rensningar. Tillstånd behövs inte för att bibehålla vattendragets djup
och läge.
Samordnat regelverk för vattendrag genom skogs- och åkermark
Idag skiljer sig tillämpningen åt när det gäller underhåll av markavvattningsanläggningar i skogsmark respektive i jordbruksmark. Rensning av diken i skogsmark omfattas av generella hänsynsregler i både skogsvårdslagen och miljöbalken. Skogsstyrelsen har nyligen med stöd av ett bemyndigande enligt miljöbalkens samrådsbestämmelse i 12 kap 6 § meddelat föreskrifter om anmälningsskyldighet för samråd
avseende bland annat dikesrensning.
LRF uppfattar att Skogsstyrelsens regler och tillämpning vid underhåll av markavvattningsanläggningar är mer ändamålsenliga än de generella förslag som framförts
av Vattenverksamhetsutredningen. LRF Skogsägarna har en omfattande samverkan
med Skogsstyrelsen och övriga aktörer inom skogssektorn kring miljöhänsyn vid
dikesrensning. LRF bedömer att förutsättningarna att skapa samsyn kring markavvattningsfrågorna är bättre inom skogen. LRF har därför förespråkat att Skogsstyrelsen bör få behålla sitt tillsynsansvar för dikesrensningen i skogen och att dess tillsynsansvar bör utvidgas till all vattenverksamhet på skogsmark.
Styrelsens bedömning
Styrelsen delar motionärernas oro för att nya föreskrifter och striktare tolkningar av
gällande regelverk kommer att minska dikesägares nuvarande rätt att underhålla diken.
Vattenverksamhetsutredningen har behandlat markavvattningsfrågorna i sitt slutbetänkande (SOU 2014:35). Utredningen har haft ett mycket omfattande uppdrag som
har täckt hela vattenlagstiftningen och har inte haft tid att analysera markavvattningsfrågorna i tillräcklig omfattning. Utredningen har föreslagit att regeringen ska tillsätta en ny utredning med särskilt uppdrag att göra en generell översyn av lagstiftningen kring avledande av vatten. LRF har tillstyrkt att en utredning tillsätts men
anser att utredningsuppdraget bör omfatta markavvattningsfrågan i sin helhet. I dagsläget har regeringen ingen tidsplan för att gå vidare med en utredning om markavvattningen i sin helhet.
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Styrelsen delar LRF Hallands uppfattning att det är orimligt att markägarna och brukarna ska ansvara för och bekosta problemen med vatten från hårdgjorda ytor samt
underhåll av översvämningsbenägna vattendrag. LRF arbetar, som tidigare nämnts,
för att få till stånd en särskild markavvattningsutredning som omfattar hela markavvattningsfrågan. De frågeställningar som motionären tar upp bör ingå i en sådan utredning (i det aktuella samrådsyttrandet till vattenmyndigheterna har LRF tillstyrkt
förslaget till åtgärdsprogram, Naturvårdsverket 9, med nedanstående kompletteringar).
LRF kommer att följa regeringens hantering av vattenmyndigheternas åtgärdsförslag, Naturvårdsverket 9, möjliga utredningar samt påverka att kommuner åläggs ett
tydligt ansvar att förhandla och komma överens med dikesägare om ökat/nytt påsläpp
av avloppsvatten (dagvatten) från hårdgjorda ytor eller annan tätortsutbyggnad. Omprövning av markavvattningstillstånd och kostnadsfördelning kan aktualiseras. Kommunernas detaljplaner, VA-planer och dagvattenplaner måste utförligt beskriva flödesviktade utsläppsvärden samt de hydrologiska, ekonomiska och juridiska förutsättningarna för ökad avledning av avloppsvatten till ett dike, som förvaltas av enskilda
markägare eller ett dikningsföretag.
LRF ser ett starkt behov av att förenkla regleringen för att underlätta för driften av
samfälligheterna och underhållet av anläggningarna. LRF ser också ett behov av förenklingar som underlättar för genomförande av miljöåtgärder som exempelvis tvåstegsdiken och våtmarker. Samtidigt är betydelsen av rättstrygghet mycket stor.
Verksamhetsutövarna har behov av rättssäkra spelregler där de krav som ställs är
rimliga och förutsebara och ger uttryck för en balans mellan olika intressen. Naturoch vattenvårdsintressena måste balanseras mot andra samhällsviktiga intressen som
produktion av livsmedel, energi och skogsråvara samt översvämningsskydd.
Då det gäller ett synkroniserat regelverk för skogs- och jordbruksmark delar styrelsen
LRF Hallands uppfattning att dagens uppdelning av reglering och myndighetsansvar
orsakar problem för markägare med både skog och åker. Styrelsen ställer sig dock
tveksam till en alltför långtgående samordning. Som redovisats framstår Skogsstyrelsens föreskrifter och tillämpning som mer ändamålsenliga än de förslag som lämnats
av Vattenverksamhetsutredningen. Enligt miljöbalken har länsstyrelserna det huvudsakliga tillsynsansvaret över vattenverksamheterna. Skogsstyrelsens ansvar är begränsat och framstår som ett undantag från huvudregeln. En samordning av regelverken skulle sannolikt innebära att ansvaret helt överförs till länsstyrelserna. De fördelar som en samordning skulle medföra för vissa markägare med markavvattningsanläggningar som berör både skogs- och jordbruksmark uppvägs inte av de nackdelar
som ett enhetligt regelverk sannolikt skulle innebära för skogsägarna. LRF har i Vattenverksamhetsutredningen framhållit fördelarna med reglerna för skogsvatten och
kommer att fortsätta arbeta för att länsstyrelsernas tillämpning ska närma sig Skogsstyrelsens.
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Tillsynsavgifter i vattenskyddsområden
Styrelsens bedömning
Styrelsen är medveten om skillnaderna mellan olika kommuners tillämpning av avgifter i vattenskyddsområden.
Lagstiftningen ger kommuner rätt att ta ut avgifter för den tillsyn och prövning som
utövas och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ger rekommendationer för hur
avgifter ska tas ut och beräknas.
Det är varje kommun som självt beslutar om avgifterna och det är troligen en fördel,
även om det innebär en hel del arbete för kommungruppen. Enhetliga regler skulle
medföra en ökad rättvisa mellan markägare och brukare i olika kommuner, men detta
skulle ske på bekostnad av de framgångar som markägare och brukare har uppnått i
de kommuner som väljer att inte debitera avgift.
Styrelsen anser att det är mer ändamålsenligt att arbeta för att kommunerna inte ska
ta ut avgifter för tillsyn och prövning inom vattenskyddsområden. Detta är ett långsiktigt arbete där sannolikheten att successivt övertyga olika kommuner om det orimliga i att kommunen tar betalt av markägare och brukare för de miljöhänsyn dessa
tvingas ta till förmån för kommunens vattenförsörjning är större än sannolikheten att
direkt övertyga lagstiftaren och SKL om detta. Styrelsens syn på kommunala tilsynsavgifter och det arbete som bedrivs behandlas i styrelsens yttrande nr 14 på sidan
126.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå LRF Hallands yrkande att LRF ska arbeta för ett synkroniserat regelverk för vattendrag som passerar såväl skogsmark som jordbruksmark samt

att

motionerna i övrigt anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion nr Värmland 2

Beslut i vattenförvaltningen måste ske av folkvalda
Säffle Norra och Östra Ämtervik
LRF Värmland fick till regionstämman två motioner om den oro och frustration som många medlemmar känner kring målsättningen och de åtgärder som
föreslås i åtgärdsprogrammen inom ramen för vattenförvaltningen.
LRF Värmland anser att det finns allvarliga brister i processen avseende dialogen med berörda, konsekvensanalyser, finansiering och en beslutsprocess som
saknar viktiga politiska avvägningar gentemot andra intressen som produktion
av mat och förnyelsebar energi. Vi ser allvarliga ingrepp i äganderätten när det
gäller myndigheternas hantering av den småskaliga vattenkraften. Rättsosäkerheten för den enskilde är synnerligen påtaglig.
Vi kan konstatera att den svenska vattenförvaltningens beslutsprocess är
olämplig. Det är stora beslut där viktiga politiska avvägningar behöver göras
mellan olika samhällsintressen. LRF bör därför verka för att nuvarande beslutsprocess ändras.
LRF Värmland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF verkar för att politiska avvägningar sker av folkvalda i vattenförvaltningen och att åtgärdsprogrammet blir till en hanterbar lista med
väl underbyggda åtgärder där resultaten går att värdera utifrån finansiering och verklig effekt på vattenkvaliteten.
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Styrelsens yttrande nr 22
Motion nr Värmland 2

Beslut i vattenförvaltningen måste ske av folkvalda
Inkomna motioner
LRF Värmland beskriver den oro som finns bland medlemmar för vad vattendirektivets krav kan leda till. I motionen beskrivs också de allvarliga brister som
finns i vattendirektivets process. Bland annat saknas i nuläget möjlighet till politiska
avvägningar i samband med åtgärdsbesluten.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar LRF Värmlands oro för hur processen kring vattendirektivet fortgår. Därför har påverkansarbetet med vattendirektivet getts högsta prioritet
under 2015. Vattendirektivet var tänkt att vara ett projekt för delaktighet för allmänheten då vatten är en fråga som lätt engagerar människor. Trots detta har bland annat
klassningen av Sveriges sjöar och vattendrag gjorts med mycket små möjligheter för
lokalbefolkningen att påverka. Boende på landsbygden beskriver sitt vatten med ett
helt annat språk än sötvattensexperterna på länsstyrelsen som gjort klassningen - och
i nästa steg föreslås åtgärder som för många lantbrukare är främmande och framför
allt i en skala som är omöjlig att klara av. Föreslagna åtgärder kommer att kosta stora
belopp att genomföra. Det finns ett stort engagemang för rent vatten i lantbruket men
så stora summor som det är frågan om kan inte skaffas fram utan att ge avkall på
annat. Därför delar riksförbundsstyrelsen helt LRF Värmlands uppfattning att vattendirektivets åtgärdsbeslut måste prövas av folkvalda. Det handlar om prioriteringar
och det är därför det finns ett demokratiskt system med folkvalda i Sverige. En liknelse kan göras med systerfrågan om att minska klimatpåverkan. Där är målen för
landet politiskt satta och flera åtgärder har beslutats av politiker och stimuleras av det
politiska systemet. Riksförbundsstyrelsen noterar också att i de andra länder som
LRF studerat är det just politiker som fattar de avgörande besluten om åtgärder och
kostnader.
Riksförbundsstyrelsen delar också uppfattningen att åtgärderna måste vara vetenskapligt underbyggda, ha en tydlig finansering samt gå att verifiera effekten av.
Styrelsen kan avslutningsvis konstatera att mycket av arbetet för att åstadkomma
politiska avvägningar i de kommande vattendirektivsbesluten redan görs i nära samarbete med LRFs regioner.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att åtgärdsprogrammet utformas genom kostnadseffektiva åtgärder
med förslag på finansiering samt att de politiska avvägningarna görs av folkvalda.
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Motion nr Södermanland 1

Historiska miljöförbättringar
Regionstyrelsen LRF Södermanland
Sveriges lantbrukare har under flera decennier arbetat för att skapa världens
renaste jordbruk. Gödselbehållare har byggts, skyddszoner har anlagts och ny
teknik har gjort det möjligt att med bättre precision sprida både mineralgödsel,
stallgödsel och växtskyddsmedel. Trots detta beskylls dagens jordbruk allt oftare för de miljöproblem vi har i våra sjöar och vattendrag och nya drastiska
åtgärder krävs. ”Ni gör inget” och ”Nu måste det börja hända något” är vanliga
påståenden lantbruket möter.
Regionstyrelsen tror att myndigheter och kommuner inte har insyn i det omfattande arbete som redan gjorts och vilka effekter detta har och har haft på miljön. En översiktlig lista över alla miljöförbättrande åtgärder som genomförts
sedan 1960-talet behöver upprättas, med åtgärdernas effekter kvantifierade och
därefter kommuniceras till beslutsfattare på olika nivåer.
LRF Södermanland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

en lista över genomförda miljöförbättrande åtgärder i svenskt jordbruk
sedan 1960-talet och deras beräknade effekter omgående upprättas
samt

att

riksförbundsstyrelsen tillser att ovanstående lista presenteras i en genomtänkt layout så att den lätt kan kommuniceras med beslutsfattare på
olika nivåer över landet.
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Motion nr LRF Ungdomen 3

Övergödningen av Östersjön
LRF Ungdomen
Svenska bönder bedriver ett av världens mest miljöanpassade och utsläppskontrollerande jordbruk vilket vi med rätta ska vara stolta över.
Trots det så är tongångarna från allmänheten, miljörörelsen och beslutsfattare
allt för ofta kritiska och negativa. Det svenska jordbruket utmålas som miljöbov med kraftiga utsläpp av näringsämnen i den redan övergödda Östersjön.
Detta resulterar dessvärre i att det svenska jordbruket tvingas ta en oproportionerligt stor del av ansvaret för miljöåtgärderna, med stora kostnader och
sänkt konkurrensförmåga som följd.
SLU m fl visar i flera rapporter att Sveriges överskott av kväve och fosfor är
lägst respektive näst lägst per capita av alla östersjöländer, trots att vi har en
betydligt längre kustlinje och större mängd tillrinnande vatten än något av de
andra länderna. Beräkningar visar att människan står för mindre än 50 procent
av Sveriges totala näringsläckage, varav jordbruket står för mindre än hälften
av människans påverkan d v s under 25 procent av det totala näringsläckaget.
I syfte att minska övergödningen av Östersjön är det mer effektivt och kostnadseffektivt att påverka de andra länderna till att minska sina läckage, än att
pålägga Sveriges bönder kostsamma miljöåtgärder med begränsad påverkan.
Samhällets uppfattning av det svenska jordbruket påverkar i allra högsta grad
jordbrukets villkor. Det är av stor vikt att allmänheten och beslutsfattarna inte
har en felaktig bild av jordbruket som en miljöbov, utan ser de svenska bönderna som seriösa företagare som både värnar om miljö och producerar livsmedel i världsklass.
LRF måste rikstäckande, på ett brett plan, genom olika kampanjer och lobbyverksamhet stärka det svenska jordbrukets image och visa på att jordbruket tar
ett stort miljöansvar, från producent till konsument. Det svenska jordbruket ska
inte ses som en del av problemet utan som en del i lösningen av övergödningen.
LRF Ungdomen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

tydligt visa på det svenska jordbrukets miljöhänsyn och miljöpåverkan
gentemot allmänheten, media, regeringen och EU, då vi inte ensamma
kan eller ska ta ansvaret för övergödningsproblematiken i Östersjön.
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Styrelsens yttrande nr 23
Motion nr Södermanland 1, LRF Ungdomen 3

Miljöpåverkan i Sverige och Östersjön
Inkomna motioner
Dagens jordbruk beskylls ofta för miljöproblemen i våra vatten och krav ställs på nya
åtgärder. En bidragande orsak till detta kan vara beslutsfattares bristande kunskap om
det omfattande miljöarbete som har gjorts och de effekter detta har haft på miljön.
LRF Södermanland yrkar därför att en lista ska upprättas över de miljöförbättrande
åtgärder som har genomförts i svenskt jordbruk och deras beräknade effekter samt att
denna lista ska utformas så att den lätt kan kommuniceras med olika beslutsfattare.
LRF Ungdomen yrkar att LRF centralt bör lyfta fram och visa på det svenska jordbrukets miljöpåverkan och miljöhänsyn med fokus på Östersjön.
Styrelsens redovisning
Svenskt jordbruk har under mycket lång tid arbetat systematiskt med miljö- och vattenvårdande åtgärder. Redan 1988 beslutade riksdagen om ett åtgärdsprogram mot
växtnäringsläckage och 1992 lanserade LRF kampanjen ”Sveriges bönder på väg
mot världens renaste jordbruk”. Mångmiljardinvesteringar har gjorts i anläggningar
och utrustning för att begränsa miljöpåverkan samtidigt som jordbrukarnas miljömedvetenhet och hänsynstagande har ökat. Vi har fungerande koncept för rådgivning
och hänsynstagande som ses som ett föredöme i hela Europa. Vi har också sedan
många år ett omfattande regelverk för spridning och hantering av både växtskyddsmedel och gödsel. Sammantaget har svenskt jordbruk en mycket hög miljöprestanda
och tillhör i många avseenden de främsta i världen.
Samtidigt återstår mycket att göra för att åtgärda miljöproblem som till exempel
övergödning och gifter i miljön. Styrelsen delar uppfattningen att vattnet i flera avseenden behöver bli bättre och anser att Sveriges jordbrukare har del i ansvaret för
detta arbete; det går att vidta mer övergödningsåtgärder i jordbruket. Lantbrukets
miljö- och vattenvårdsarbete har till stora delar varit framgångsrikt och LRF behöver
fortsätta med arbetet och utveckla det. Det är dock viktigt att miljökraven inte begränsar svenskt jordbruks konkurrenskraft. Bördorna för miljölagstiftningen och genomförandet av vattendirektivet får inte leda till begränsningar av livsmedelsproduktion i Sverige och inte till att Sverige exporterar miljöpåverkan. De ekonomiska
och administrativa bördorna för miljöarbetet måste fördelas på ett rimligt sätt och
systemet får inte leda till att enskilda medlemmar drabbas av omfattande kostnader
eller andra konsekvenser.
Styrelsen anser att de olika miljömålsättningarna kan uppnås med hjälp av styrmedel
som stödjer jordbrukets miljöarbete. Tvingande styrmedel som regleringar, kontroller
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och sanktioner bör användas med försiktighet och endast i fall där det står klart att de
inte leder till orimliga konsekvenser. Utgångspunkten måste vara att miljömålsättningarna, inklusive vattenförvaltningens målsättningar, ska nås genom frihet under
ansvar. Detta ställer krav på organisationen och medlemmarna att delta i diskussionen och utvecklingen av det frivilliga miljöarbetet. Ett sådant arbete framstår som
nödvändigt då de alternativ som förespråkas av flera myndigheter, till exempel i vattenförvaltningens förslag till åtgärdsprogram för perioden 2016-2021, bygger på att
mycket omfattande och kostsamma åtgärder ska tvingas fram på lantbrukarnas bekostnad.
Mot denna bakgrund är det mycket viktigt att jordbrukets miljöarbete och dess effekter beskrivs och kommuniceras med beslutsfattare och allmänhet på ett tydligt och
trovärdigt sätt. Styrelsen är väl medveten om detta och ett sådant arbete bedrivs sedan lång tid tillbaka. Sedan 2009 finns exempelvis skriften ”Vattenvård i lantbruket”
som redovisar 30 års vattenvårdsarbete och de konkreta resultat detta har lett till.
Skriften, som bland annat innehåller LRFs tidsaxel för vattenvårdsarbete, uppdateras
med jämna mellanrum, senast 2013. Skriften innehåller en tydlig redovisning av vad
de svenska lantbrukarna har åtagit sig i ansvar angående miljöhänsyn. LRFs Östersjöarbete har också kommunicerats i en mängd olika sammanhang. Härutöver finns
även Hållbarhetsredovisningen som SCB (Statistiska Centralbyrån) gör åt LRF. Utöver publikationer som dessa framhålls det svenska miljöarbetet i alla de vardagliga
sammanhang som möten och seminarier där tjänstemän och förtroendevalda deltar.
LRF arbetar också med internationella jämförelser och för närvarande planeras ett
offentligt seminarium om olika länders åtgärdsprogram.
Trots detta omfattande arbete sprids uppfattningen bland vissa beslutsfattare och delar av allmänheten att jordbruket är ett av dagens stora miljöproblem och att det finns
ett stort åtgärdsunderskott i jordbrukets miljö- och vattenvårdsarbete som beror på
jordbrukarnas bristande ambitioner. Det finns ett behov av att generellt öka den vetenskapligt baserade kunskapen bland politiker och allmänhet.
LRF för därför fram sitt budskap i så många kanaler som möjligt genom debattartiklar, remisser, informationsbroschyrer, hemsida, sociala medier (Facebook och Twitter), intervjuer och annonser. Det här arbetet sker på såväl lokal och regional som
central nivå. LRF centralt har även en nära dialog med flera forskare på SLU om att
belysa den historiska aspekten och visa på helhetsperspektiv.
Ytterligare exempel på kommunikation kring just övergödningen av Östersjön är att
LRF under våren 2015 tillsammans med ett flertal andra lantbrukarorganisationer
kring Östersjön, antog en gemensam deklaration angående övergödningsarbetet och
situationen i Östersjön vilket fick uppmärksamhet i flera länder. LRF driver även
positionen att fokus i Östersjöns övergödningsarbete behöver flyttas från att vara ett
arbete som utförs på land, till att handla mer om den interna belastningen i Östersjön.
Att Östersjöfrågan till stor del handlar om gamla synder är en insikt som börjar få
fäste bland beslutsfattare och LRF fortsätter att driva frågan. Styrelsen delar därmed
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LRF Ungdomens syn på problematiken och behovet av att tydligt visa på det svenska
jordbrukets miljöhänsyn och miljöpåverkan gentemot allmänheten, media, regeringen och EU, då vi inte ensamma kan eller ska ta ansvaret för övergödningsproblematiken i Östersjön.
Sammanfattningsvis kan konstateras att styrelsen delar motionärernas uppfattning
om betydelsen av att jordbrukets miljöarbete och dess effekter beskrivs och kommuniceras med beslutsfattare och allmänhet. Det goda arbete som redan utförs behöver
utvecklas och kommunikationen förstärkas ännu mera. Detta är en uppgift för LRF
på både nationell och regional nivå. Då det gäller yrkandet om det närmare genomförandet och presentationen av arbetet är det styrelsens uppfattning att stämmobeslut
inte i detalj ska reglera den operativa verksamheten.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
fortsätta och förstärka arbetet med att kommunicera svenskt jordbruks miljöförbättrande åtgärder och de effekter dessa har lett till både generellt och i
perspektivet övergödningsproblematiken i Östersjön samt

att

yrkandena i LRF Södermanlands motion anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion nr Västra Götaland 2

När ska stallgödseln spridas?
Vänersborg kommungrupp
Spridningsregler för stallgödsel är en ständigt återkommande fråga på LRF
Västra Götalands regionstämmor. Det beror naturligtvis på att det är svårt att se
logiken i lagstiftningen när man som lantbrukare ser stora miljönyttor med att
sprida stallgödsel på lätt tjälad mark. Ur ett bondeperspektiv ses stora fördelar
med att sprida tidigt vid dessa förhållanden då vi slipper markpackning vilket
också är viktigt för att minska växtnäringsläckage.
För att utnyttja växtnäringen maximalt är det viktigt att tillföra denna tillräckligt tidigt så att grödan utnyttjar växtnäringen maximalt. En senare gödsling
ökar risken att växten inte tillgodogör sig växtnäringen och vi riskerar att få
förluster till vattendragen. Senare spridning när temperaturen är högre ökar
också risken för högre ammoniakförluster.
Motargumentet brukar vara risken för ytavrinning vid tidig spridning, men vi
anser att den risken kan vara överdriven, särskilt i relation till de miljöfördelar
som kan uppnås.
LRF Västra Götaland anser att kunskapsläget är tunt inom detta område. Vi är
medvetna om att EU-kommissionen måste övertygas för att få en ändring av
lagstiftningen. Vi ser därför ett stort behov av att tillämpad forskning utförs för
att klaragöra miljökonsekvenserna i ett helhetsperspektiv.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att mer tillämpad forskning kommer till stånd för att öka kunskapsläget och klargöra miljökonsekvenserna i ett helhetsperspektiv
när det gäller spridning av stallgödsel på lätt tjälad mark.
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Styrelsens yttrande nr 24
Motion nr Västra Götaland 2

När ska stallgödseln spridas?
Inkomna motioner
LRF Västra Götaland beskriver att spridning av stallgödsel på lätt tjälad mark ofta
kan vara ett bättre sätt att sprida gödsel än andra tidpunkter. Trots det är det idag bara
tillåtet att sprida på så kallad nattjäle inom det nitratkänsliga området. De senaste
årens skärpta höstspridningsregler gör att andra tidpunkter som vårvinterspridning
behöver undersökas. Motionären yrkar att LRF ska verka för mer tillämpad forskning
för att öka kunskapsläget och klargöra miljökonsekvenserna i ett helhetsperspektiv.
Styrelsens redovisning
Sverige är ett land där nästan all åkermark är tjälad under åtminstone en kort period
under året. Höstspridningsreglerna har skärpts på senare år, vilket minskat det lagliga
tidsfönstret för spridning. Det gör hela stallgödselhanteringen mera sårbar då stora
volymer ska spridas under kort tid - och om det då råkar vara olämpligt väder för
spridning kan det få stora konsekvenser. Även om inte alla regler är avgörande för
konkurrenskraften i det stora hela kan vissa regler vara av stor betydelse för enskilda
lantbrukare. Motionen är ett bra exempel på hur dåligt det kan vara med regler som
är generella; i detta fall en föreskrift som innebär att det alltid och överallt skulle vara
olämpligt att sprida på lätt tjälad mark. I verkligheten finns förstås många situationer
när det skulle vara mer lämpligt att sprida på lätt tjälad mark än under andra förhållanden.
LRF är stiftare av Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) som har stora möjligheter att
studera dessa frågor närmare. Där finns möjlighet att försöka intressera enskilda
forskare att söka medel för att studera spridning av stallgödsel på lätt tjälad mark.
Beslutsprocessen i SLF har förändrats. För att söka ett forskningsprojekt krävs tre
parter; forskare, rådgivare och lantbrukare, vilket öppnar för möjligheten att initiera
projekt av den här karaktären. SLF mäter resultaten av forskningen utifrån den nytta
projektet har för näringen. Därför har den här typen av projekt stora möjligheter att
genomföras.
En annan väg som möjligen kan påskynda en förändring kan vara att först undersöka
om något annat land i EU redan idag har en möjlighet att sprida på lätt tjälad mark,
för att därefter ta ställning till om det går att använda i argumentationen för svensk
del.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att mer
tillämpad forskning kommer till stånd för att öka kunskapsläget och klargöra
miljökonsekvenserna i ett helhetsperspektiv när det gäller spridning av stallgödsel på lätt tjälad mark.
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Motion nr Mälardalen 5

Växtnäringsproblematiken
Järna-Hölö-Mörkö
Minskad övergödning av Östersjön är en mycket angelägen fråga och för att
uppnå detta måste åtgärder göras inom jordbruket som minskar växtnäringsläckaget. I den samhälleliga debatten kring växtnäringsläckage ges dock alldeles för stort utrymme till tyckande och politik. Åtgärder som ska minska växtnäringsläckaget måste vara väl underbyggda av forskning och utgångspunkten
måste vara en konkurrenskraftig svensk livsmedelsproduktion med minimala
växtnäringsutsläpp. Det är bara den näring som inte hamnar i grödan som riskerar läcka ut i våra vattendrag. All miljöpåverkan måste därför sättas i relation
till produktionen av livsmedel, då en åtgärd mot växtnäringsläckage som minskar produktionen, innebär att miljöproblem exporteras någon annanstans. Att
medel för åtgärder mot växtnäringsläckage baseras på verklig miljönytta blir
extra viktigt då vi under 2015 kommer att få ett nytt åtgärdsprogram inom ramen för Vattendirektivet, som föreslår åtgärder i lantbruket för ca 2 miljarder
kr/år. Ett minskat växtnäringsläckage måste gå hand i hand med en hög produktion, först då kan vi kombinera miljömål med en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion.
LRF måste därför i sitt påverkansarbete hårdare trycka på att växtnäringsproblematiken ska överlåtas åt forskning och inte åt politiskt tyckande. LRF måste
också tydligare påtala missuppfattningar och felaktigheter i debatten kring
jordbrukets påverkan på växtnäringsläckaget.
LRF Mälardalen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF i samhällsdebatten tydligare ska påpeka felaktigheter kring vad
som påverkar växtnäringsläckaget,

att

LRF ska verka för att utgångspunkten i miljöfrågor alltid ska vara
forskningsresultat snarare än tyckande och att LRF därför ska arbeta
för att stöd till miljöåtgärder ska baseras på faktisk evidensbaserad
forskning snarare än politik samt

att

LRF i sitt påverkansarbete tydligare ska fokusera på nytta och tillväxt
för hela lantbrukarkollektivet.
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Styrelsens yttrande nr 25
Motion nr Mälardalen 5

Växtnäringsproblematiken
Inkomna motioner
LRF Mälardalen skriver att minskad övergödning av Östersjön är en viktig fråga och
att det behöver vidtas mer åtgärder i lantbruket, men att det också finns felaktigheter
i debatten kring övergödningen och lantbrukets roll. Man anser också att det är viktigt att stöd till miljöåtgärder bygger på forskning och beprövad kunskap och inte på
tyckande och åsikter. Vidare yrkar motionären att LRF i sitt påverkansarbete tydligare ska fokusera på nytta och tillväxt för hela lantbrukarkollektivet.
Styrelsens redovisning
Debatten om lantbrukets påverkan på sjöar och hav har pågått sedan mitten av 1980talet då debatten startade med problematiken kring Ringsjön i Skåne och övergödningen av Laholmsbukten. Under dessa 30 år och särskilt i början av denna period
har det framförts många myter och felaktigheter om orsaker till läckage av kväve och
fosfor från åkermark. LRF arbetar tydligt med det som motionären skriver i första
yrkandet; att LRF ska påpeka felaktigheter i debatten om jordbrukets växtnäringsläckage. Den kanske vanligaste felaktigheten är att det är gödslingen som är det som
påverkar läckaget mest. I verkligheten spelar grödval, jordbearbetning, växtföljd och
annat större roll. Särskilt har LRF framfört detta i diskussionen kring skatt på kväve i
handelsgödsel och påpekat att en skatt har obetydlig miljöpåverkan. Detta har haft
betydelse i den nu uppkomna situationen, när förslag om handelsgödselskatt röstats
ned i riksdagen. Det återstår ändå mycket arbete med att fortsätta göra det som
motionären efterlyser.
Som motionären också skriver finns stor risk att åtgärder införs med tyckande som
grund istället för forskning. Ett konkret exempel är införandet av de så kallade reglerna för vintergrön mark under 1990-talet. Redan ett par år efter att de infördes kom
nya forskningsresultat från SLU som visade att delar av regelverket i praktiken var
verkningslöst. Sådant kan uppstå när opinionen framkallar stor otålighet och omvärlden närmast skriker att ”nu måste vi gå från ord till handling”. Då kan forskningsresultat ryckas ur händerna på forskare och omsättas i regler med bristande underlag.
Riksförbundsstyrelsen delar därför motionärens uppfattning att åtgärder måste baseras på beprövad kunskap. Det är också ett av de viktigaste yrkandena som LRF gör i
yttrandet över Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. I deras förslag finns åtgärder
som ännu inte har ett tillräckligt kunskapsunderlag för att omsättas på bred front i
linjearbetet i vattenvården. En viktig åtskillnad bör dock göras mellan åtgärder som
samhället vill pröva att få utförda med miljöstöd i Landsbygdsprogrammet och åtgärder som ska vara tvingande. I det förra fallet finns möjlighet att pröva sig fram
och låta erfarenheter av en åtgärd växa fram med tiden. Om däremot lantbrukarna
ska tvingas till åtgärder är det ett absolut krav att ha på fötterna om miljöeffekterna.
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Riksförbundsstyrelsen vill också framhålla att LRF är stiftare av Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF). SLF har en databas som omfattar cirka 1 500 projekt varav en
stor del är kopplade till växtnäring. I denna databas finns möjlighet att söka de resultat som finns inom växtnäringsområdet. Åren 2008-2012 hade SLF en riktad satsning
när det gäller fosfor. Resultaten från denna är också tillgängliga i SLFs databas.
Riksförbundsstyrelsen delar också motionärens uppfattning att påverkansarbetet tydligt måste fokusera på nyttan för hela lantbrukarkollektivet. När det gäller påverkansarbete i miljöfrågor, som är ämnet i motionen, strävar LRF exempelvis efter att
få åtgärder vidtagna som gynnar både miljö och produktion. Strukturkalkning och
täckdikning är två bra exempel på vinna-vinna-åtgärder. Det kanske bästa exemplet
är den kunskapshöjning som skett kollektivt i lantbruket av de cirka 50 000 hembesök som Greppa Näringens rådgivare gjort under 15 år. Det är en avsevärd satsning
som lyft kunskapen om miljö och produktion i det svenska lantbruket. I en nyligen
publicerad rapport av forskare från Lunds universitet bekräftas att Greppa Näringen
både minskat kväveutlakningen och ökat skördar och förädlingsvärde på de gårdar
som fått rådgivning. De cirka 440 miljonerna kronor som Greppa Näringen kostat
hittills har använts till det som motionären efterlyser i sitt tredje yrkande.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta och förstärka arbetet med att debatt kring lantbrukets näringsläckage
ska vara korrekt och att åtgärder måste baseras på forskning och inte tyckande.
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Motion nr Halland 1

Enskilda avlopp
Harplinge
Just nu går vi in i en ny period gällande vattendirektivet som kommer att pågå
2015–2021, där vattenstatusen i samtliga hav och vattendrag skall förbättras i
många avseenden. Det är något som kommer att påverka många jordbrukare,
företag och enskilda personer i vårt område. Skintan är ett av vattendragen som
måste förbättra sin vattenstatus på grund av höga värden av näringsämnen,
framförallt fosfor.
Just nu genomför miljö- och hälsoskyddskontoret en inventering av alla enskilda avlopp i området. Det är många fastigheter och många olika typer av
avlopp. Många har under tidigare år blivit ålagda att göra förbättringar på sina
fastigheter gällande avloppen och har gjort detta. Det är inte rimligt att enskilda personer ska behöva göra de stora investeringar som det innebär att renovera avloppet, med bara några års mellanrum. Det är många äldre som bor i
området och som har obefintlig belastning på avloppet. Det saknas idag möjligheter att göra gemensamma enkla lösningar.
Det stora problemet i just detta område är inte i första hand de enskilda avloppen, utan de översvämningar som sker på jordbruksmarken. Vattenavrinningen
är för dålig och vid de tillfällen som jordbruksmark översvämmas drar det med
sig mycket stora mängder näringsämnen ut till havet. En renovering av alla
enskilda avlopp innebär i sig ingen stor samhällsnytta, utan tillför endast stora
kostnader för den enskilda personen. Dessa kostnader går inte att ställa i relation med de små förbättringar de medför. Det är ett enkelt sätt för en myndighet
att kräva detta av enskilda personer, men det gör i sig ingen stor samhällsnytta
och ingen stor förbättring av vattenstatusen.
LRF Halland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

kräva flexibilitet vid inventering av de enskilda avloppen,

att

kräva att en ordentlig utredning görs beträffande vad som resulterar i
störst förbättringar av vattenstatusen samt

att

kräva en lösning som ser över möjligheten att så många som möjligt
kan ansluta sig till det kommunala avloppssystemet.
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Styrelsens yttrande nr 26
Motion nr Halland 1

Enskilda avlopp
Inkomna motioner
I motionen från LRF Halland beskrivs att de enskilda avloppen utgör en liten del av
den totala belastningen på vattendragen och att en omfattande renovering av samtliga
enskilda avlopp inte innebär en relevant samhällsnytta eller förbättring av vattenstatusen i förhållande till kostnaden.
LRF Halland yrkar därför att riksförbundsstyrelsen ska kräva att en ordentlig utredning görs beträffande vad som resulterar i störst förbättring av vattenstatus, att det
finns flexibilitet vid inventering av de enskilda avloppen samt att det finns en lösning
som innebär att så många som möjligt kan ansluta sig till det kommunala avloppssystemet.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar uppfattningen att en ineffektiv avrinning eller ökade tillflöden från
hårdgjorda ytor kan få stora negativa effekter på produktionen och växtnäringsförlusterna från åkermark, det är därför viktigt att kommunerna beaktar detta i planeringen.
Styrelsen delar även uppfattningen att kraven på renovering av enskilda avlopp utgör
en stor kostnad för fastighetsägaren och att det ur ett övergödningsperspektiv är en
dyr åtgärd. Effekten i vattendrag kan vara svår att mäta och det finns dessutom ytterligare en konflikt för jordbruksfastigheter, då påverkan av själva jordbruksverksamheten ofta är betydligt större än av det enskilda avloppet. Som systemet ser ut idag
finns varken investeringsstöd eller kompensation till markägaren, utan all kostnad för
att installera en ny anläggning faller på fastighetsägaren. Istället för att fokusera på
det enskilda avloppet menar styrelsen att LRF ska arbeta för åtgärder som är så kostnadseffektiva som möjligt. Det finns fortsatt stora kunskapsluckor och stuprörstänk
både hos myndigheter och beslutsfattare vilket innebär att LRF fortsatt behöver vara
involverat i processerna kring att utarbeta de mest kostnadseffektiva lösningarna för
att förbättra vattenkvaliteten. LRF menar att man bör se till hela fastighetens miljöpåverkan och inte skilja på avlopp och övrig påverkan. Finns det till exempel åtgärder som en markägare kan genomföra som ger en ökad miljönytta och ökad vattenkvalitet till ett lägre pris bör detta premieras före absoluta krav på avloppsrening.
Exempel på sådana lösningar kan vara anläggning av våtmark/sedimentationsdamm
som ger en högre totalnytta på vattenkvaliteten än anläggning av ett enskilt avlopp
och även till ett lägre pris.
Regeringen gav Havs- och vattenmyndigheten (HaV) i uppdrag att göra en bedömning av omställningstakten gällande enskilda avlopp och föreslå hur omställningen
kan främjas. HaV presenterade två förslag - ”Miljöskatt med skattebefrielse för åtgärder” och ”Avgiftssystem med återföring”. Riksförbundsstämman beslöt 2014 att
LRF inte kan ställa sig bakom införandet av en miljöskatt på små avloppsanläggningar, eftersom ett sådant förslag innebär ökade kostnader för människor på landsbygden med sammanlagt flera miljarder kronor.
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Däremot beslutade LRF att förslaget om avgift med återföring är intressant att utreda
vidare. LRF instämmer i den analys HaV gjort, att en konstruktion med bidrag kan
vara ett effektivt sätt att stimulera till kretsloppslösningar. En sådan utveckling är
helt i linje med de beslut LRF tidigare tagit kring införandet av källsorterande avloppslösningar – på landsbygd men också i tätorterna. LRF menar också att andra
finansieringsformer än ”kollektivet små avlopp” måste utredas.
HaV räknar med 20 år som genomsnittlig livslängd på en avloppsanläggning. Styrelsens uppfattning är att det förslag HaV tidigare har presenterat innebär ökad tydlighet
kring tillståndets giltighet samt att de övergångsbestämmelser som föreslagits ger
rimliga förutsättningar för de anläggningar som är byggda och godkända enligt nuvarande villkor och rekommendationer.
Styrelsen delar uppfattningen att en ökad flexibilitet vid inventering av enskilda avlopp är önskvärd. Det viktigaste är att alla fastighetsägare med enskilt avlopp behandlas likvärdigt och att inventeringstakten är jämförbar i kommunens alla delar.
LRF bör arbeta för att regeringen ger fortsatt uppdrag till HaV att vidareutveckla det
förslag som presenterades under 2013 då det leder i den riktning motionären önskar.
LRF har dessutom till Naturvårdsverket framfört sina synpunkter kring behovet av
att för lantbruksfastigheter kunna kompensera påverkan från enskilda avlopp genom
åtgärder inom jordbruket, exempelvis genom fosfordammar.
Frågan om enskilda avlopp har behandlats vid flera tillfällen av riksförbundsstämman; 2012 och 2014 beslutades att LRF skall arbeta för kretsloppsanpassade
avloppssystem. Styrelsen stödjer arbetet med kretsloppssystem och anser att det finns
flera flexibla lösningar som kan vara fördelaktiga. Utifrån perspektivet att LRF förordar kostnadseffektiva och kretsloppsanpassade lösningar finns svårigheter med
motionens tredje yrkande, då anslutningar till kommunala avloppssystemet ofta är
dyra och medför att en förhållandevis ren produkt uppblandas med till exempel dagvatten och i vissa fall industriellt avlopp, vilket ur ett kretsloppsperspektiv inte är att
föredra. LRF har deltagit i flera projekt för att utreda alternativa lösningar för att utveckla kostnadseffektiva lösningar för enskilda avlopp.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens första yrkande uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
arbeta för en flexibilitet vid inventering av enskilda avlopp,

att

med bifall till motionens andra yrkande uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
kräva att en ordentlig utredning görs beträffande vad som resulterar i störst
förbättringar av vattenstatusen samt

att

avslå motionens tredje yrkande att kräva en lösning som ser över möjligheten
att så många som möjligt kan ansluta sig till det kommunala avloppssystemet.
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Motion nr Jämtland 1

Ny kommunikationsstrategi – anpassning till nytt
medielandskap
Ström-Alanäs
Alla har säkert lagt märke till att vi lever i en föränderlig värld. Detta märks
kanske tydligast inom kommunikation. Varken vi vill det eller ej utsätts vi idag
för ett ständigt informationsflöde. För såväl företag som organisationer är förmågan att nå fram med information till olika målgrupper helt avgörande för
den egna framgången. LRF är inget undantag.
Kommunikation har utvecklats från att vara ett gebit för specialister till att genom ny teknik och nya media vara var mans angelägenhet. Detta öppnar nya
möjligheter, men skapar också svårigheter att hantera. Det har aldrig varit så
lätt som nu att desinformera eller driva kampanjer med dolda syften.
Tiden är förbi när en debattartikel i DN förändrade konsumenters köppreferenser eller vi själva kunde styra var medlemsdiskussionerna skulle ske. Idag sker
debatten där medlemmarna själva finner lämpligt, ofta i olika diskussionsforum
på Facebook, och den sker i realtid. När det gäller att nå fram med budskap
handlar det mycket om korta filmer avsedda för Youtube eller Vimeo. Längre
debatter når sina målgrupper via t ex web-TV.
Vi tror att det är en överlevnadsfråga för LRF som organisation att anpassa sig
till detta faktiska medielandskap. Och frågan är om inte oförmågan att ta debatten i sociala media är en minst lika stor anledning till vårt för stora medlemstapp som den höjda medlemsavgiften. Ett nytt kommunikativt förhållningssätt
öppnar också stora möjligheter; med 10 000-tals presumtiva kommunikatörer
och den kunskapsbank som LRF riks utgör borde vi tillsammans verkligen
kunna göra skillnad.
För en organisation som LRF, med båda fötterna i myllan, kan denna förändring vara en svårköpt sanning. Men LRF Jämtland ser inget alternativ, LRF
måst ta steget fullt ut från analog till digital organisation.
LRF Jämtland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

utforma en ny kommunikationsstrategi som i betydligt högre grad än
idag bygger på moderna media och tar hänsyn till kravet på snabbhet.
Den bör också i sin utformning på ett annat sätt än idag se möjligheterna i att i kommunikativt syfte utnyttja organisationens hela bredd.
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Motion nr Mälardalen 1

Var finns LRF i samhällsdebatten och mediebruset?
Vallentuna-Täby och Fasterna
Det pågår en omvälvande förändring av mediebranschen och de senaste åren
har ett helt nytt digitalt medielandskap växt fram. Vi är troligtvis ännu bara i
början av den digitala revolutionen med webbar, appar för smarta telefoner och
läsplattor, bloggar, sociala mediekanaler som Instagram, Facebook, Twitter
m fl. I samma takt som de digitala medierna utvecklas lägger de stora mediebolagen ner sina lokala tidningsredaktioner ute i landet (enligt SJVs rapport
”Landsbygd i medieskugga” har ca 100 lokalredaktioner lagts ner de senaste
tio åren och journalister har förlorat sina arbeten). Vem bevakar och vem företräder Sveriges landsbygd? Här har LRF en uppgift att fylla. Detta drabbar inte
bara skogs- och lantbruket utan hela den svenska landsbygden. LRF måste stå
upp för landsbygden, för medlemmarna, deras företag samt synas mer och ta
plats i debatten och i de olika mediekanalerna.
Organisationer som LRF måste ständigt utvecklas, arbeta proaktivt med kommunikation i samklang med samtiden för att få relevans. För LRF innebär det
nya medielandskapet både utmaningar och möjligheter. Det är viktigt att medlemmarna ser att LRF går steget före och verkligen står upp för lantbrukets
utmaningar. LRF måste tydligare debattera sina kärnfrågor, förmedla sina
ståndpunkter, inte låta falska anklagelser, missvisande information, påhopp och
allmänt tyckande från andra organisationer och vissa politiska partier vara oemotsagda. LRFs medlemmar vill att det ska synas i debatten vad LRF tycker
och framför allt gör.
LRF Mälardalen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

tillsammans med ledningen i LRF ge den nya kommunikationsavdelningen i uppdrag att tillsammans med regionerna arbeta fram en ny
kommunikationsstrategi för LRF. Beskriva hur, när och var LRF ska
agera i externa och interna kommunikationskanaler för att företräda
lantbruket och landsbygden enligt medlemmarnas önskemål för att ta
en större proaktiv plats i samhällsdebatten,

att

LRF i större utsträckning än idag använder interna kommunikationskanaler för att informera medlemmarna om LRFs externa kommunikations- och påverkansarbete samt

att

LRFs ledning inför en ny kommunikationsstrategi tar ett policybeslut
för hur LRFs branschavdelningar ska agera i externa media för att inte
negativt påverka LRFs varumärke eller renommé.
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Motion nr Örebro 2

Lobbyverksamhet och opinionsbildning
Ekeby-Gällersta-Norrbyås
Fler behöver få upp ögonen för landsbygdens företagande och vad det bidrar
till. LRF behöver fortsätta arbetet med att skapa opinion för och kunskap om en
levande och produktiv landsbygd. Sveriges landskap är en utmärkt reklamplats
för de gröna näringarna som LRF kan utnyttja för att föra ut våra budskap. Den
skyltkampanj som lanserades inför valet 2014 var ett utmärkt exempel på hur
LRF kan nå ut med budskap på ett effektfullt sätt. Många lokalavdelningar
använder skyltarna än idag och efterfrågar fler skyltar och har även förslag på
fler olika slags budskap. Att utveckla kampanjen och låta den bli ett bestående
inslag i LRFs lobbyverksamhet är ett smidigt sätt att nå ut med LRFs budskap
samtidigt som det skapar ett lokalt engagemang ute i bygderna.
LRF Örebro yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

utveckla konceptet med den skyltkampanj som lanserades inför valet
2014 och låta den vara ett bestående inslag i LRFs lobbyverksamhet.
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Styrelsens yttrande nr 27
Motion nr Jämtland 1, Mälardalen 1, Örebro 2

LRFs kommunikationsarbete
Inkomna motioner
Från LRF Mälardalen och LRF Jämtland har det inkommit två motioner som behandlar LRFs roll som opinionsbildare samt konsekvenserna för LRFs kommunikationsarbete i ett digitalt medielandskap. Motionärerna föreslår att en ny kommunikationsstrategi tas fram som syftar till att LRF ska bli mer tydligt och proaktivt i både opinionsbildning och medlemskommunikation samt att strategin i mycket högre grad ska
bygga på förutsättningarna i det nya digitala medielandskapet. LRF Mälardalen vill
även se ett policybeslut rörande branschavdelningarnas roll i opinionsbildningsarbetet.
Från LRF Örebro har det inkommit en motion som tar upp det faktum att Sveriges
landskap är en utmärkt reklamplats att föra ut LRFs budskap. Motionären föreslår att
den skyltkampanj som togs fram inför valet 2014 blir ett bestående inslag i LRFs
lobbyverksamhet.
Styrelsens redovisning
Ett av LRFs huvuduppdrag är opinionsbildning och en viktig del i det arbetet är att
optimera LRFs mediegenomslag i, för LRFs medlemmar, viktiga frågor. LRF är en
av Sveriges mest kraftfulla intresse- och företagarorganisationer och har starkt inflytande på både politik och opinion. Bland annat har LRFs opinionsbildning mot konsument med fokus på fördelar med svenska livsmedel fått genomslag i både attityd
och efterfrågan hos konsument, främst på köttsidan. Detta har i sin tur varit en drivande faktor i det politiska intresset för en nationell livsmedelsstrategi.
Men LRF kan alltid bli bättre. En knäckfråga i arbetet framåt är just hur LRF ska
kunna bli tydligare och mer proaktivt i sin kommunikation, både med medlemmar
och omvärld, i ett nytt digitalt medielandskap. Ett medielandskap med bristande, och
ibland inskränkt, rapportering om landsbygden.
Samtidigt som LRF ska vara proaktivt och tydligt är det viktigt att hitta en balans för
bästa effekt. I vissa frågor är det avgörande att bilda opinion för att vara framgångsrik i påverkansarbetet medan det i andra frågor kan pågå delikata förhandlingar där
förtroende och tillit är avgörande för framgång i påverkansarbetet och där ett utspel
kan rasera allt. Just detta faktum försvårar LRFs möjligheter att beskriva framgångar
och visa på den nytta som organisationen gör.
Precis som LRF Jämtland och LRF Mälardalen lyfter är förmågan att genom dialog
nå fram med våra budskap till olika målgrupper helt avgörande för framgången.
Riksförbundsstyrelsen är övertygad om att det är genom ett strategiskt, samordnat
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och uthålligt kommunikationsarbete som LRF, från lokal och regional till central
nivå, kan ta mer plats i media och driva landsbygdens och de gröna näringarnas frågor med kraft samt på ett tydligt sätt återrapportera all den nytta som hela LRF levererar och som gör medlemsavgiften värd att betala. Ett gott exempel är den så kallade
”500-miljonerskampanjen” som syftade till att påverka regeringen att kompensera för
neddragningen av medel från EU till det svenska Landsbygdsprogrammet. Kampanjen visade tydligt att när hela organisationen drar åt samma håll når vi resultat.
Tydlig kommunikation kräver tydliga positioner, avsändare och prioriteringar som är
förankrade i organisationen. Beroende på målgrupp innebär dessutom tydlighet olika
saker. Självklarheter för oss som verkar i de gröna näringarna är inte nödvändigtvis
självklarheter för omvärlden. LRF måste kunna sätta de gröna näringarnas frågor i ett
sammanhang som mottagaren förstår.
Ett annat huvuduppdrag är att kommunicera medlemsnyttan, det vill säga vad LRF
gör och erbjuder. Här finns behov av utveckling visar bland annat en nyligen genomförd kommunikationsanalys som identifierade en rad förbättringsområden, exempelvis behovet av bättre samordning och det pågår nu ett utvecklingsarbete. Som en del i
det arbetet ingår att utveckla Land-paketet, inklusive Land Lantbruk, för att bättre
möta behovet av tydligare medlemskommunikation samt den digitala utvecklingen
och de möjligheter som följer med denna. LRF har även lanserat en ny hemsida under året som i första hand vänder sig till medlemmar istället för, som tidigare, konsument. Genom sociala medier sker debatten där människor själva finner det lämpligt, bland annat i olika diskussionsforum på Facebook. Genom rörliga medier kan
LRF låta fler ta del av aktiviteter som stämmodiskussioner och föreläsningar samt att
rörliga bilder kan vara ett effektfullt inslag i exempelvis konsumentkampanjer. Möjligheterna med digitalisering är många, men om LRF ska få verklig effekt i detta
arbete behöver många engagera sig. Det är nämligen också så att den digitala utvecklingen innebär utmaningar i form av att exempelvis felaktigheter får fäste och
sprids och mycket tid får läggas på defensivt kommunikationsarbete. Möten och diskussioner i den digitala miljön ska vara lika självklara som i den fysiska. Att kommunicera i LRFs namn innebär också ett ansvar att stå upp för LRFs beslutade positioner och värdegrund.
Riksförbundsstyrelsen håller med LRF Jämtland och LRF Mälardalen att en ny
kommunikationsstrategi behövs, som är framtagen i samarbete med bland andra regioner och branschavdelningar och som tar avstamp i ett nytt medielandskap. Riksförbundsstyrelsen anser att det är genom en öppen dialog inom ramen för detta strategiarbete som branschavdelningarnas kommunikativa uppdrag bör hanteras, istället
för genom ett policybeslut som LRF Mälardalen föreslår. Redan på riksförbundsstämman 2014 beslutades att LRFs kommunikationsstrategi skulle vidareutvecklas
och ett arbete inleddes samma höst. Strategin upplevdes inte vara förankrad i organisationen och därför bedömer riksförbundsstyrelsen att det behövs ett omtag.
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Slutligen håller riksförbundsstyrelsen med LRF Örebro att Sveriges landskap är en
utmärkt reklamplats för LRFs budskap. Riksförbundsstyrelsen anser att denna fråga
bör hanteras som en del av LRFs kampanjarbete inom ramen för den framtida kommunikationsstrategin.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla LRF Jämtlands motion och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att utforma en ny kommunikationsstrategi som i betydligt högre grad än idag bygger på moderna medier och tar hänsyn till kravet på snabbhet samt tar tillvara
hela organisationens bredd,

att

med bifall till intentionerna i motionen från LRF Mälardalen uppdra åt riksförbundsstyrelsen att ta fram en ny kommunikationsstrategi för LRF, i nära
samarbete med bland andra regioner och branschavdelningar,

att

i övrigt anse LRF Mälardalens motion besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört samt

att

motionen från LRF Örebro anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen
anfört.
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Motion nr Jönköping 3

Medias bevakning av landsbygd och småorter
Hånger-Dannäs
Det pågår en snabb centralisering av landets media. En allt större del av landets
journalister befinner sig inom Stockholms stads gränser. TV4 har lagt ner sina
lokala nyhetssändningar och de så kallade rikstidningarna har knappt några
reportrar utanför storstäderna och inga norr om Stockholm.
Detta gör att media ger en inskränkt bild av vårt land. Vi vet allt om Stockholm
och de vet inget om oss. Det bor ungefär lika många människor på landsbygden
och i småorter som i hela Storstockholm, men av detta faktum får vi inte se
mycket av i TV eller höra om i radion.
Tyvärr kan vi konstatera att även LRF Media drabbats av denna centraliseringsiver och lägger ner ATLs redaktion i Malmö samt Land Lantbruks fem
lokalredaktioner ute i landet.
Vi ställs numera ständigt inför ett inkonsekvens- och trovärdighetsproblem när
vi står där med knappen ”Sverige är större än storstan”.
Vi delar inte uppfattningen att inköpta tjänster från frilansande reportrar ska ge
den lokala förankring som vi ser som så viktig. Placeringen av Lands reportrar
på regionkontoren ger en ömsesidig nytta som inte enbart kan mätas i pengar.
LRF Jönköpings länsförbund yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt
riksförbundsstyrelsen
att

LRF arbetar för att public service utökar sin bevakning runt om i landet
istället för att centralisera verksamheten samt att vi själva i ord och
handling lever upp till visionen att Sverige är större än storstan.
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Motion nr Sydost 2

Utveckling av tidningarna Land och ATL
Nottebäck, Mellersta Kinnevald, Åseda och Älghult
Regionstämman i LRF Sydost känner stor oro inför utvecklingen av tidningarna Land och ATL, när man centraliserar det mesta av journalistiken och verksamheten till Stockholm. Det blir svårt när en stor del av det publicerade
materialet ska spegla allt det som händer ute i regionerna. Att det oftast blir en
betydlig försämring på lokal och regional nivå har vi ett tydligt exempel på.
Efter att TV4 lagt ner sitt regionkontor har i princip all bevakning upphört i
sydost. Samtidigt befarar vi att den stora kompetensen, som idag finns hos de
reportrar som står med stövlarna i den riktiga myllan försvinner.
Att utveckla de gröna sidorna så att de verkligen känns som en medlemstidning
i Land del 2 känns för oss viktigt. Detta ger möjlighet att bättre redovisa vad
som händer på riksnivå men även få ut information på ett klarare och tydligare
sätt.
Reportage om någon aktuell jordbruksfråga i del 1 av Land skulle ge möjlighet
att sprida värdefull information om de gröna näringarna till fler läsare.
LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

göra en översyn av ägardirektivet, för att få till en än bättre medlemstidning.
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Styrelsens yttrande nr 28
Motion nr Jönköping 3, Sydost 2

Medias bevakning av landsbygd och utvecklingen av Land
och ATL
Inkomna motioner
Från LRF Jönköping och LRF Sydost har det inkommit motioner som uttrycker en
oro över centraliseringen av landets media, inklusive LRF Medias titlar Land Lantbruk och ATL, och konsekvenserna för den lokala bevakningen samt rapporteringen
från landsbygden. LRF Sydost ser vidare en utvecklingspotential i Land Lantbruks
Gröna sidor och efterlyser bättre rapportering av jordbruksrelaterade frågor i Land.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar LRF Jönköpings och LRF Sydosts beskrivning av problematiken kopplat till nationell medias bristande, och ibland inskränkta, rapportering från landsbygden i kombination med lokalredaktionernas nedläggningar. Mediebranschen befinner sig i en strukturomvandling där upplagorna sjunker och allt
färre medieföretag är lönsamma. Konsekvenserna syns tydligt. Under de senaste tio
åren har var tredje lokaltidningsredaktion slagit igen. Situationen är bekymmersam
då fri och oberoende journalistik behövs och efterfrågas i hela landet. LRF Jönköping
yrkar att riksförbundsstyrelsen ska arbeta för att public service utökar sin bevakning
runt om i landet istället för att centralisera verksamheten. Riksförbundsstyrelsen bedömer att den enda framkomliga vägen att försöka styra innehållet i public service är
genom ett systematiskt och proaktivt opinionsbildningsarbete, som paketeras på ett
sätt som gör det intressant för allmänheten. På så sätt kan LRF få större genomslag i
de frågor som är viktiga för landsbygden och de gröna näringarna. Detta i kombination med LRF Medias satsning på att utveckla sina digitala kanaler och då inte minst
den nya satsningen Land.se som ska bli en kanal där landsbygdens och landsortens
frågor uppmärksammas, drivs och debatteras av både redaktionen och användarna
själva. Genom att kombinera det samhällsengagerade innehållet med material av mer
lättsam karaktär ska Land.se få ett brett genomslag och därmed kunna påverka samhällsdebatten och fungera som informationskälla för andra medieproducenter, som
exempelvis redaktionerna på public service.
Land.se ska tillsammans med LRF Medias hela digitala satsning och breda flora av
tidningar säkerställa att bolaget behåller sin position som Sveriges främsta mediehus
för titlar för alla de som lever, verkar och har sina intressen i landsbygden och de
gröna näringarna.
I detta sammanhang är styrelsens bedömning att LRF Media är en fortsatt viktig aktör. Ett lönsamt och starkt LRF Media skulle kunna vara den som fyller igen gapet
mellan bevakningen av stad och land.
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LRF Media går emellertid också genom ett stålbad och måste likt alla andra förlag
bli effektivare och säkra sin räckvidd genom att satsa på att utveckla sina digitala
produkter. Genom att samordna nyckelfunktioner som exempelvis redigering frigör
LRF Media resurser så att man kan satsa både på förlagets digitala utveckling och
tryckta tidningar.
Med detta som bakgrund delar inte riksförbundsstyrelsen LRF Sydosts och LRF Jönköpings uppfattning att LRF Medias omorganisation kommer att leda till sämre bevakning av landsbygden och därmed försämrad journalistik. Det blir dock avgörande
att säkra att de journalister som tidningarna samarbetar med runt om i landet har en
lokal förankring, djup kunskap om de gröna näringarnas frågor samt ett brett och
relevant kontaktnät. Detta för att inte den lokala förankringen ska försvinna som LRF
Jönköping, mycket riktigt, lyfter i sin motion.
Med detta sagt vill riksförbundsstyrelsen vara tydlig med att detta är en operativ
fråga för LRF Medias styrelse och ledning. Riksförbundsstyrelsen antar årligen en
ägarvilja för LRF Media och det är genom denna som riksförbundsstyrelsen anger
inriktning för verksamheten. Hur ägarviljan sedan ska verkställas är som sagt en
fråga för LRF Medias styrelse och ledning. Ägarviljan och verkställandet av densamma följs upp årligen i riksförbundsstyrelsen. Ägarviljan för LRF Media lyder
som följer:
LRF Media AB ska leverera medlems- och kundnytta genom att:
- utveckla och sälja produkter och tjänster som väcker marknadens och kundernas
uppskattning och respekt med fokus på livet på landet, drömmen om landet och
det goda livet.
- i relevant form tillhandahålla medlemstidningen Land som ska vara efterfrågad
av LRFs medlemmar som individer och företagare. Genom en journalistiskt
kompetent och väl balanserad nyhetsförmedling där omvärldsfrågor, medlemsfrågor, företagarfrågor och de näringspolitiska frågor LRF driver belyses blir
Land Lantbruk med Skogsland viktiga hjälpmedel för LRFs medlemmar. På ledarplats i Land Lantbruk ska LRFs värdegrund, åsiktsriktning och grundläggande hållning speglas.
LRF Media AB ska leverera en marknadsmässig avkastning och därmed ett ekonomiskt resultat till nytta och värde för LRF och dess medlemmar.
Under 2015 har omställningen till ett mer digitaliserat och kostnadseffektivt mediebolag med fortsatt fokus på publicistiskt innehåll, lönsamma printprodukter och rätt
kompetenser högsta prioritet. I detta ingår också att kvittera kanaler och innehåll för
LRFs medlemskommunikation. LRF Media ska nå lönsamhet 2016.
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Vad gäller LRF Sydosts yrkande att se över ägarviljan för att få en bättre medlemstidning sker alltså detta årligen. Ägarviljan uttrycker en balans som både ska tillgodose medlemskommunikation från LRF och samtidigt säkerställa ett högt läsarvärde,
där journalistisk frihet är en viktig komponent för hög trovärdighet hos såväl medlemsmålgrupper som opinionsbildare och politiker som i hög grad också läser Land
Lantbruk. Med detta som utgångspunkt är det viktigt att ha en löpande dialog med
Land Lantbruk för att bidra till att tidningen kan leverera medlemsnytta. Ett utvecklingsarbete pågår och som en del i det arbetet ingår att utveckla Land-paketet, inklusive Land Lantbruk, för att bland annat möta den digitala utvecklingen och de möjligheter som följer med den. Kommunikationsavdelningen har under våren genomfört två medlemsundersökningar som ska utgöra underlag för en utvärdering av Land
Lantbruks medlemssidor Gröna Sidorna. Utvärderingen görs tillsammans med regionerna och kommer att vara ett bra underlag för fortsatta diskussioner kring medlemssidornas innehåll. Inom ramen för detta arbete anser riksförbundsstyrelsen att
det är en god idé att även ha kontakter med tidningen Land för att tipsa om intressanta jordbruksrelaterade frågor i enlighet med LRF Sydosts förslag.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionerna anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion nr Västra Götaland 8

Gröna näringen i grundskolan
LRF Ungdomen Skaraborg
Lantbruk och livsmedelsproduktion är centrala för en hållbar samhällsutveckling. Olika aspekter av lantbruk kommer in i många ämnen i 2011 års läroplan.
I läroplanen står exempelvis att eleverna skall få:
•
•
•
•

Kunskap och förståelse kring utvecklingen mot det hållbara samhället.
Kunskap kring och lust att utveckla entreprenörskap.
Kunskap och förståelse kring vad ett kretslopp är och hur det fungerar.
Kunskap kring allemansrätt och vad ”inte störa, inte förstöra” innebär.

Här ser vi ett stort behov av att LRF med kraft verkar för att intensifiera arbetet
som "ögonöppnare" för att öka lärarnas medvetenhet och kunskap kring att ett
gårdsbesök på många sätt kan bidra till att förtydliga och förenkla deras uppdrag.
I LRF Västra Götaland har det drivits några projekt där tankar och idéer tagits
från den norska modellen av ”gården som pedagogisk resurs” (GSPR). Här har
mat och lantbruk använts som utgångspunkt för lärandet i många ämnen för att
konkretisera lärandet i t ex matematik, naturkunskap, hem- och konsumentkunskap, NO, SO samt idrott och hälsa. Eleverna får genom återkommande besök
lära sig att samarbeta i en inspirerande miljö samt förstå sambanden mellan
brödet i butiken och det som växer på åkern vilket vi önskar att fler skall få en
möjlighet att uppleva.
Erfarenheten från denna verksamhet är att gården kan erbjuda skolan en unik
hjälp i lärandet genom sin konkreta pedagogik i allt det växande en gård erbjuder. Vår erfarenhet är att detta är ett stimulerande och lekfullt sätt att lära som
passar alla elever. Vi ser ett stort behov av att marknadsföra de pedagogiska
utvecklingsmöjligheter som finns på våra gårdar.
Det svenska lantbruket är ett fantastiskt levande läromedel. LRF har under
många år varit i framkant när det gäller material och gårdsbesök men LRF
Västra Götaland känner nu att det är dags att vi tillsammans tar ett steg till.
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LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

tillse att LRF etablerar ett samarbete med Sveriges kommuner och
landsting som samarbetsorgan för de blivande kunderna, för att möjliggöra att de pedagogiska resurser som våra medlemmars gårdar är också
kommer till användning för en godare samhällsutveckling,

att

medverka till att öka lärarnas medvetenhet och kunskap kring de pedagogiska effekter ett aktivt gårdsbesök kan erbjuda samt

att

långsiktigt fortsätta arbetet med att få in utbildning om den gröna näringen i läroplanen för grundskolan.
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Motion nr Östergötland 2

LRF Skolkontakt
Vreta Kloster
Idag riktar sig skolkontakten främst till barn på mellanstadiet. Nu ställer vi oss
frågan hur lantbruket kan nå ännu fler ungdomar genom LRF?
I bästa fall har barn deltagit i besök med Arla Minior och LRFs skolkontakt
innan det är dags att hålla i egen privatekonomi. Långt tidigare påverkar barnen
vilken mat som köps i affären och serveras hemma. Om barnen uppskattar maten, ställer frågor om ursprunget och hur maten producerats blir vi nöjda. Är
insatserna som görs tillräckliga för att uppnå förståelse för svenskt lantbruk,
energi- och livsmedelsproduktion? Räcker kunskaperna för att förstå sambanden mat och hållbarhet, mat och miljö samt mat och hälsa?
Vi vill att skolkontakten vänder sig också till gymnasieskolan. Precis som sajten ”Bonden i skolan” har utvecklats för att passa och komplettera de kunskapsmål som finns i grundskolan skulle LRF kunna tillhandahålla information
för att komplettera många kunskapsmål i t ex naturkunskap och samhällskunskap för gymnasieskolan. Många av målen innehåller ämnen som hållbar utveckling och medvetna val, vilket kan ha många gemensamma beröringspunkter med LRFs medlemmars verksamheter.
Allt färre elever väljer att studera agrara ämnen och allt fler tappar kontakten
med hur mat produceras, därför anser vi det än viktigare att nå ut med den kunskap som finns. Elever i gymnasieskolan behöver också få inspiration tillsammans med sina lärare och ta del av goda exempel på gårdsbesök.
Lantbrukare som tar emot besökare ska ha bra information som stöd för upplägg och manus. Informationen ska kunna delas vid besök/föreläsning i klassrummet.
LRF Östergötland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

anpassa information på sajten ”Bonden i skolan” enligt gymnasieskolans kunskapsmål samt

att

ta fram information till besöksvärdar om hur gymnasiebesök kan genomföras på gården och ta fram informationsmaterial anpassat för föreläsningar på gymnasienivå.
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Styrelsens yttrande nr 29
Motion nr Västra Götaland 8, Östergötland 2

Bonden i skolan
Inkomna motioner
Från LRF Östergötland har inkommit en motion med önskemål att LRFs barn- och
ungdomskommunikation även ska rikta sig till ungdomar på gymnasienivå. LRF
Östergötland yrkar att ”Bonden i skolan” även ska erbjuda kunskap och information
som är anpassad för gymnasieskolans kunskapsmål samt att LRF centralt ska ta fram
information till besöksvärdarna om hur gårdsbesöken kan anpassas för målgruppen
gymnasieelever.
Från LRF Västra Götaland har inkommit en motion som yrkar att LRF ska etablera
ett samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att marknads-föra
gårdsbesöksverksamheten mot skolorna. LRF Västra Götaland yrkar vidare att LRF
ska öka lärarnas medvetenhet och kunskap kring de pedagogiska effekter ett aktivt
studiebesök erbjuder samt fortsätta det långsiktiga arbetet med att få in kunskapsmål
om de gröna näringarna i grundskolans läroplan.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar motionärernas åsikt att barn och ungdomar är en viktig
målgrupp att ha fokus på och att det svenska jord- och skogsbruket är ett fantastiskt
levande läromedel. LRFs arbete med målgruppen har som målsättning att alla barn
någon gång i åldern 10-13 år kommer i kontakt med de gröna näringarna i positiva
och lärande sammanhang. Syftet är att väcka intresse för, och öka barns kunskaper
om, de gröna näringarna samt svensk mat- och energiproduktion. LRF samarbetar
även bland annat med Skogen i skolan, som erbjuder skolorna läromedel och idématerial liksom möjlighet att starta ”skolskogar”. Mycket av detta material finns nu
på LRFs webbsatsning, Bonden i skolan, då Skogen i skolan generöst har ställt sitt
material till LRFs förfogande.
Det webbaserade läromedlet Bonden i skolan, www.bondeniskolan.se - den svenska
bondens röst rakt in i klassrummet - lanserades hösten 2014. Sajten ligger i framkant
både vad gäller pedagogik och teknik. Den består av en faktadel som riktar sig till
elever och en unik databas med färdiga lektioner och teman för årskurs F-6 som direkt svarar upp mot målen i läroplanen. Förutom temabanken finns många tips om
aktiviteter och lektioner i kalendern. Pedagogen kan söka på årskurs (från förskolan
upp till årskurs 6) och ämne och få fram passande material.
Detta innebär att LRF nu har ett läromedel som inte bara riktar sig till den prioriterade målgruppen årskurs 4-6 (vilket tidigare tryckt läromedel gjorde) utan även till
de yngre åldrarna. Riksförbundsstyrelsen anser att det är intressant att undersöka om
Bonden i skolan även ska erbjuda de äldre årskurserna undervisningsmaterial i enlighet med LRF Östergötlands förslag. Detta för att fortsätta skapa attraktion för de
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gröna näringarna när det börjar bli dags för eleverna att göra sitt gymnasieval och
välja inriktning i livet. Däremot kommer LRFs marknadsföringsinsatser fortfarande
fokusera på den primära målgruppen av resursskäl.
Kunskap kring alla de exempel som LRF Västra Götaland lyfter från läroplanen (det
hållbara samhället, entreprenörskap, kretslopp och allemansrätt) finns på Bonden i
skolan-sajten. Kretsloppslektionen är bland de mest nedladdade.
Från centralt håll arbetar LRF parallellt med att kunskap om de gröna näringarna ska
få större betydelse i kommande läroplaner, bland annat genom kontakter med Skolverket. Då det dröjer innan en ny läroplan blir aktuell, visar nu LRF tydligt på möjligheter till lärande i rådande läroplan. Signalerna från skolvärlden har varit mycket
positiva på Bonden i skolan och även Skolverket har uppmärksammat denna satsning, då man twittrat och tipsat om sajten.
Att söka samarbeten är en klok väg att gå och helst med parter som redan har bra
ingångar i skolvärlden. SKL driver på i skolfrågor, bland annat för mer skolforskning
samt ger kommunerna råd och service i skolfrågor. Riksförbundsstyrelsen anser därför att SKL skulle kunna vara en intressant samarbetspart för LRF och att kontakter
bör tas i frågan.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
fortsätta bygga allianser med aktörer som Sveriges Kommuner och Landsting
och skolorna för ökad medvetenhet, kunskap och potential kring de gröna näringarna samt löpande utveckla sajten ”Bonden i skolan” för att möta de behov som finns.
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Motion nr Mälardalen 4

LRFs skolkontakt och kommunikationsarbete
Ösmo-Sorunda, Håbo, Upplands Bro och Tierpsbygden
Bakgrund
LRFs skolkontakt har funnits i decennier. Antalet deltagande gårdar och besökande elever har varierat under åren. För att ett koncept som skolkontakten ska
vara långsiktigt krävs en genomtänkt och över tid hållbar finansiering. Potentialen för skolkontakten är enorm, dock kan inte LRF eller samhället förvänta
sig att enskilda lantbrukare ska göra arbete utan skälig ersättning. Konceptet
behöver utvecklas och här finns flera vägar framåt.
En tydlig trend både nationellt och globalt är att stora organisationer (även
inom de gröna näringarna) och detaljhandeln nu flyttar fram positionerna för
att i sin kommunikation nå fram till barn och ungdomar. ICA har t ex tagit fram
butikskoncept för de yngre och organisationer som Djurens Rätt och Naturskyddsföreningen tar nu fram undervisningsmaterial för skolan. En faktor som
gör många andra aktörer avundsjuka är att vi redan har ett mycket stort intresse
från allmänhet och skolor att komma ut på studiebesök. LRF bör förvalta detta
intresse och förtroende klokt och ha ambitionen att erbjuda fler elever möjligheten att på plats få inblick i svensk livsmedelsproduktion.
Enligt data från skolverket för läsåret 2013/2014 är antalet elever följande:
Bara i Stockholms län uppgår elevantalet i årskurs 4-6 till 70 647, i Uppsala län
till 10 711 och i Västmanlands län till 8 062. Totalt uppgår alltså elevantalet i
LRF Mälardalen till 89 425 personer i årskurs 4-6 som är LRFs prioriterade
målgrupp. Räknar vi dessutom in både de yngre och äldre elever som varje år
gör eller vill göra studiebesök stiger siffran givetvis väsentligt.
Vi är väl medvetna om att LRF tagit fram det webbaserade konceptet ”Bonden
i skolan” i gott samarbete med Jordbruksverket som lanserades under hösten
2014. Det är en mycket bra satsning och nu finns en bra bas med lättillgänglig
och aktuell pedagogisk information att bygga vidare på. Kopplingen till verkligheten är dock ovärderlig och vi märker redan att skolorna använder ”Bonden
i skolan” i undervisningen, men att de ofta vill komplettera med studiebesök på
gårdar eller JOSIS-aktiviteter (Jorden och skogen i stan). Det finns dock en risk
att våra regioner inte anser sig ha resurser att ta hand om intresset som ”bonden
i skolan” skapar.
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LRFs uppdrag
Av LRFs huvuduppdrag, antagna vid riksförbundsstämman 2003, framgår att
LRF ska satsa på opinionsbildning för den gröna näringen och inte minst ska
LRF arbeta för att ungdomar ska göra sina studie- och yrkesval i den gröna
näringen och därför satsa på aktiviteter som höjer attraktionskraften, aktiviteter
som har barn och ungdomar som sin viktigaste målgrupp. Aktiviteter som
JOSIS samt skolkontakt via besöksgårdar borde passa ytterst väl i detta sammanhang. Det är en central framtidsfråga hur och med vilka LRF ska kommunicera i framtiden. Det är också viktigt att vi inom branschen tydliggör vilka
roller vi vill ha och vilka förväntningar som finns. I det här sammanhanget bör
nämnas det påbörjade treåriga projektet ”Grön Attraktion” som LRF och SLA
driver tillsammans. Ett bra initiativ där huvudmålet är att locka fler unga till
vår näring, det är dock ett mål som skolkontakten jobbat med på olika sätt under många år. Det är därför viktigt med erfarenhetsutbyte och att använda inarbetade kanaler så att vi gemensamt är så effektiva som möjligt.
LRFs organisation
I LRF Mälardalen har vi gjort tuffa prioriteringar i hela verksamheten för att
anpassa oss till framtida budgetramar. Under 2015 kommer vi ha en godtagbar
nivå för vår barn- och ungdomskommunikation där vi bl a fortsatt satsar på vår
mycket populära JOSIS-aktivitet på Berga Naturbruksgymnasium (sedan starten 2006 har ca 33 500 elever och lärare deltagit). Inför 2016 är vi däremot
mycket bekymrade över hur vi ska kunna upprätthålla och helst också vidareutveckla det här området. Vi försöker hitta olika lösningar på finansiering och
tänkbara samarbetspartners. Det är viktigt att vi har en bred dialog mellan regioner och riks kring hur arbete och resurser ska se ut i framtiden.
Region Mälardalen är LRFs fjärde största region sett till medlemsantalet. Om
vi däremot ser till invånarantalet i regionerna är Mälardalen den klart största
regionen med landets största samt fjärde och sjätte största städer (Stockholm,
Uppsala och Västerås). Det här gör att regionen har ett oproportionerligt stort
ansvar för att driva opinionsbildning och aktiviteter som riktar sig till barn och
ungdomar.
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LRF Mälardalen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för en integrering av barn- och ungdomskommunikationen i
LRFs kommunikationsstrategi. Långsiktiga mål och kontinuitet i resurstilldelning är avgörande för ett effektivt arbete på alla nivåer. LRFs
beslutade huvuduppdrag bör genomsyra hela organisationens arbete
samt

att

LRF riks tar ett större nationellt ansvar för de tre storstadsregionerna i
Sverige, i synnerhet Stockholm. Resurserna för att bedriva opinionsbildning och information till barn och ungdomar ska utgå från regionernas befolkningsantal och inte antalet LRF-medlemmar i regionen.
Koncept som ”JOSIS” där man når många elever på kort tid bör utvecklas vidare.
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Styrelsens yttrande nr 30
Motion nr Mälardalen 4

LRFs arbete med barn- och ungdomskommunikation
Inkomna motioner
Från LRF Mälardalen har inkommit en motion som yrkar att barn- och ungdomskommunikationen ska integreras tydligare i LRFs kommunikationsstrategi, med
långsiktiga mål och kontinuitet i resurstilldelning. Vidare yrkar LRF Mälardalen att
LRF från centralt håll ska ta ett större ansvar för barn- och ungdomskommunikationen i de tre storstadsregionerna, i synnerhet Stockholm, och att resurser ska tilldelas
utifrån befolkningsantal och inte medlemsantal i regionen.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar motionärens åsikt att potentialen i målgruppen barn och
unga är stor och precis som LRF Mälardalen skriver är trenden tydlig att allt fler aktörer och organisationer flyttar fram sina positioner för att i sin kommunikation nå ut
till just barn och ungdomar. Det är därför viktigt att LRF också deltar i detta arbete.
Att skolvärlden uppskattar det LRF gör och upplever att LRF är en trovärdig avsändare är mycket positivt. Riksförbundsstyrelsen delar LRF Mälardalens uppfattning
att barn- och ungdomskommunikationen tydligare ska integreras i LRFs kommunikationsstrategi samt att det ska finnas ett nära samarbete med LRFs och SLAs
(Skogs- och Lantarbetsgivarförbundet) gemensamma attraktionskraftssatsning.
Precis som LRF Mälardalen lyfter, har LRF satsat stort på webbplatsen Bonden i
skolan i syfte att erbjuda målgruppen möjlighet att få ökade kunskaper om de gröna
näringarna, om svensk mat- och energiproduktion, i ett positivt och lärande sammanhang. Att även kunna erbjuda pedagogerna färdiga lektioner och upplägg, med direkt
koppling till läroplanen, är uppskattat och förkortar startsträckan för pedagogerna.
Detta bidrar också till att skapa attraktion för näringen. Sajten drar mycket trafik och
glädjande är att nästan hälften av alla som besöker sajten väljer att återkomma. Detta
är en framgång då LRF vill att pedagogerna ska återkomma för att leta material.
Samtidigt är gårdsbesöken fantastiska skyltfönster för det svenska jord- och skogsbruket som skapar attraktion för de gröna näringarna. Det är stora regionala skillnader i hur gårdsbesöksverksamheten hanteras, allt ifrån att ha ”certifierade gårdsvärdar” till i princip ingen gårdsbesöksverksamhet alls. Det kan konstateras att antalet
inrapporterade gårdsbesök har sjunkit det senaste året. Gårdsbesöksverksamheten är
en regional prioritering, liksom vilken ersättning gårdsvärdarna erbjuds, och i tider
av besparingar verkar just barn- och ungdomskommunikationen nedprioriteras.
Riksförbundsstyrelsen är väl införstådd med det dilemma som LRF Mälardalen tampas med vad gäller ett stort elevunderlag att nå ut till och att bedriva opinionsbildning mot. Samtidigt är det en regional prioritering hur regionen väljer att använda sin
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budget och en fråga att diskutera inom ramen för verksamhetsplaneringen. Regionerna äger denna verksamhet och vilken inriktning man vill ge den, medan rollen för
LRF centralt är att backa upp det regionala arbetet med exempelvis verktyg och modeller.
”Jorden och skogen i stan” har sedan 2006 genomförts över landet och LRF Mälardalen är den enda regionen som har genomfört arrangemanget samtliga år 2016-2014.
Arrangemanget har allt sedan starten fått ekonomisk stöttning från centralt håll, men
det upphör 2015. Riksförbundsstyrelsen menar att ”Jorden och skogen i stan” nu är
ett utvecklat koncept som alla regioner har erbjudits möjlighet att pröva på under
flera års tid. Det är nu upp till intresserade regioner att driva det vidare inom ramen
för den egna verksamheten.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till LRF Mälardalens motion uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
arbeta för att barn- och ungdomskommunikationen integreras i LRFs kommunikationsstrategi samt

att

motionen i övrigt anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion nr Sydost 1

Partipolitiskt obunden?
Mörbylångadalen
Under valet 2014 röstade 12,86 procent (801 178 st) på Sverigedemokraterna.
Detta innebar att de blev tredje största partiet med god marginal och möjligheten till att de blir ännu större i valet 2018 är stor.
Att LRFs riksförbundsstyrelse har tagit beslutet att inte föra samtal med SD
anser vi vara felaktigt. Då Sverigedemokraterna ökade i valet 2014 kan vi anta
att deras röster ökade även bland LRFs medlemmar och att det är 12 - 13 procent eller ännu fler som röstade på SD. Dessa medlemmar kan i förlängningen
sluta betala medlemsavgiften då de tappar förtroendet för LRF.
Efter valet 2018 kan SD ha blivit ett ännu starkare parti i riksdagen. Varför ska
de då föra samtal med LRF om LRF inte vill föra samtal med tredje största
partiet idag.
Pratar man med ett riksdagsparti skall man prata med alla!
LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRFs riksförbundsstyrelse skall följa § 3 i Lantbrukarnas Riksförbunds
stadgar som antogs 29-30/5 2012. ”Riksförbundet, som är en partipolitiskt obunden organisation, skall främja medlemmarnas ekonomiska intressen samt lantbrukarnas ekonomiska och sociala intressen i allmänhet”.
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Styrelsens yttrande nr 31
Motion nr Sydost 1

Partipolitiskt obunden
Inkomna motioner
LRF Sydost har inkommit med en motion om LRFs förhållningssätt till politiska
partier och vikten av att LRF är en partipolitiskt obunden organisation.
Styrelsens redovisning
I ett demokratiskt samhälle finns gemensamma värderingar, som en majoritet av
riksdagens partier ställer sig bakom. Samma värderingar är också basen i LRFs värdegrund. Det handlar om att inte göra skillnad på människor utifrån deras trosuppfattning, sexuella läggning, kön eller etniska tillhörighet.
LRF har på olika sätt kontakter med samtliga av riksdagens partier. När det gäller
kontakterna med dem som inte delar ovan beskrivna värderingar har det emellertid
förekommit ett antal missförstånd, som det finns ett behov av att reda ut.
Under hösten 2014 fördes en diskussion om LRFs förhållningssätt till politiska partier och i november samma år ställde sig ett enigt regionalt råd bakom ett ställningstagande. Detta är sedan vad riksförbundsstyrelsen fattade beslut om i december.
Ställningstagandet innebär sammanfattningsvis följande:
• LRF respekterar demokratiska val och de konsekvenser det för med sig. Detta
innebär att LRF för samtal och har informationsutbyten som syftar till att påverka politiken eller den politiska inriktningen på ett sätt som gynnar LRFs
medlemmar. Det kan gälla hela folkvalda församlingar, såsom utskott och
nämnder, men även enskilda ledamöter för ett parti.
• Det innebär till exempel att då LRF centralt bjuder in riksdagens miljö- och
jordbruksutskott gäller den inbjudan samtliga ingående ledamöter. Så var
också fallet vid LRFs och nämnda utskotts årliga middag under våren 2015.
Motsvarande gäller också på regional och lokal nivå. LRF stänger alltså inte
ute någon.
• Vad LRF däremot inte gör är att erbjuda partier och organisationer som har
andra grundläggande värderingar än de LRF vilar på, en plattform att föra ut
sitt budskap. Det kan gälla till exempel publika aktiviteter och andra typer av
mötesplatser.
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LRF har en historia av att agera på en politisk arena och av att skapa goda relationer
inom det politiska systemet, men har alltid varit noga med att markera sin partipolitiskta obundenhet genom att hålla en skarp rågång och markera oberoende. Det är
något LRF avser att fortsätta med. Motionären hänvisar till 3 § i LRFs stadgar där
förbundets partipolitiska obundenhet slås fast. Med den policy och det arbetssätt vi
har säkerställs att stadgarna följs.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion nr Sydost 3

Sverige är större än storstan
Västra Uppvidinge
LRF och de gröna näringarna genomgår stora förändringar på gott och ont.
Urbaniseringen går allt fortare. Det gör att många medlemmar känner att deras
frågor inte får tillräcklig förståelse. De ser med stor oro på vad som händer i
deras egen organisation. Vi upplever också att mycket av det som kommer från
centralt håll i LRF, såväl från riksförbundsstyrelsen som tjänstemannaorganisationen, ofta har ett Stockholmsperspektiv och inte speglar den verklighet som
företagare och andra på landsbygden lever i.
Vi känner en oro för ökande avstånd mellan stad och land och en minskad förståelse för de förutsättningar som våra gröna näringar verkar under. Därför ser
vi det som viktigt att vår egen organisation tar vara på hela den kompetens som
finns i vårt avlånga land. Kompetens är inte bara specialistkompetens inom ett
ämne, utan lika mycket kunnande om och känslan för att leva på landsbygden,
att vara företagare, att representera olika åldersgrupper eller kön och att finnas i
en omgivning där våra medlemmar finns. Kort sagt att komma närmare våra
medlemmar.
Både inom vår egen organisation och andra organisationer kan man hitta positiva exempel på att förlägga verksamhet utanför Stockholm. Många organisationer placerar av ekonomiska skäl och för att få en stabilare medarbetarstab
funktioner som t ex ekonomi, IT och administration utanför Stockholm. Redan
idag sitter LRF Organisationsservice och Ekonomi på olika kontor. Våra kontor i LRF Sydost har medarbetare placerade här och det upplevs mycket positivt. Ännu bättre skulle det kunna bli om arbetet med kommunikation, medlemsfrågor, företagande och framför allt policyutveckling fick en större spridning i landet.
LRF har väldigt engagerade och kompetenta personer, både förtroendevalda
och anställda, som arbetar för våra medlemmar. I vår tekniska värld krävs specialistkunskaper inom många olika områden. För att inte tappa medlemsförankringen måste vi sätta högt värde på kompetenser som nära koppling till våra
gröna näringar, erfarenheter av att bo på landsbygden och dess levnadsvillkor
och erfarenhet av eget företagande. Därmed ökar förståelsen för hur de flesta
medlemmar har det.
Det är bråttom! LRF tappar medlemmar idag. Det är företagare som inte längre
känner igen sig i organisationen som lämnar den. Man känner sig inte sedd och
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man förstår inte de argument som används för att motivera LRFs kurs i olika
frågor. Avstånden har blivit för stora mellan medlemmarna och organisationen.
Trenden måste brytas.
LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

genom budgetstyrning uppnå en jämnare fördelning av organisationens
verksamhet och arbetsuppgifter över landet.
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Styrelsens yttrande nr 32
Motion nr Sydost 3

Sverige är större än storstan
Inkomna motioner
I en motion från LRF Sydost framförs oron för ökande avstånd mellan stad och land
och en minskad förståelse för de förutsättningar som de gröna näringarna verkar under. Därför är det viktigt att LRF tar vara på all kompetens som finns inom organisationen runt om i landet.
LRF Sydost yrkar att riksförbundsstyrelsen ges i uppdrag att genom budgetstyrning
uppnå en jämnare fördelning av organisationens verksamhet och arbetsuppgifter i
landet.
Styrelsens redovisning
En viktig del i LRFs verksamhet är att arbeta för att förutsättningarna för att leva och
driva företag ska vara lika goda i hela landet. LRFs medlemmar bedriver företag
inom 63 olika näringsverksamheter som alla är viktiga för att nå visionen. LRFs
uppgift är att bidra till att skapa förutsättningar för uthålliga och konkurrenskraftiga
företag och utveckla livs- och företagsmiljöer på landsbygden.
Den medlemsnära verksamheten har varit, är och kommer fortsatt att vara avgörande
för att skapa största möjliga medlemsnytta. LRF är medlemmarnas organisation där
de förtroendevalda har en viktig roll att företräda sina medlemmar utifrån behov och
önskemål.
Styrelsen delar motionärens syn att det är av avgörande betydelse att medarbetarna
inom LRF har kunskap och känsla för medlemmarnas behov idag och imorgon för att
kunna utvecklas och att LRFs verksamhet finns runt om i landet. LRFs framgångsfaktor har varit och är en förmåga till utveckling och anpassning genom att ta intryck
av omvärldsförändringar och medlemsopinion.
Inför verksamhetsåret 2016 finns flera idéer på hur medarbetarnas kompetens i medlemsnära frågor kan stärkas inom hela organisationen som till exempel i introduktionen av nya medarbetare samt genom att erbjuda centralt anställda praktik i den
regionala verksamheten och regionalt anställda praktik i den centrala verksamheten.
Genom ny teknik skapas också förutsättningar för effektiv kommunikation i hela
organisationen till nytta för medlemmarna.
Vägledande för styrelsen är att utifrån LRFs uppdrag och genom den operativa organisationen fördela resurser till verksamhet där dessa gör störst medlemsnytta. Arbetet
säkerställs genom den årliga verksamhetsplaneringen där den regionala och centrala
organisationen gemensamt formar ett kommande verksamhetsår för LRF som helhet.
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Med omorganisationen 2010 förstärktes den regionala verksamheten och i LRF idag
har mer än 50 procent av medarbetarna sina arbetsplatser regionalt.
Den medlemsnära verksamheten kan också återspeglas i LRF-koncernen som helhet
där cirka 80 procent av medarbetarna finns runt om i landet utanför Stockholm. Inom
LRF Konsult finns medarbetare med olika kompetenser på 130 olika orter runt om i
Sverige. Få organisationer kan erbjuda en sådan närvaro och medlemsnära verksamhet.
Arbetet med den medlemsnära verksamheten måste hela tiden utvecklas och styrelsen ser fortsatt vikten av att verksamheten fördelas utifrån ett samlat LRF för att
skapa största möjliga medlemsnytta.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

202

Motion nr Västernorrland 3

Stödmedlemskap i LRF
Alnö-Skön
Den svenska livsmedelsproduktionen och företagande på landsbygden är i ropet just nu. LRF har gjort ett bra arbete för att nå ut med våra frågor, och det
märks också i att vi har en stark ställning i samhällsdebatten.
Vi upplever att många privatpersoner vill stödja vårt arbete och att det medlemskap som är utformat för företagare - samt för ägare och brukare av jord
och skog - inte är anpassat för den målgruppen.
Därför skulle vi vilja att ett nytt medlemskap utformas där den privatperson
som delar våra värderingar och vill stödja vårt arbete kan ansöka om medlemskap.
LRF Västernorrland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

utreda utformningen av ett stödmedlemskap i LRF.
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Motion nr Östergötland 1

Införande av stödmedlemskap
Regionstyrelsen LRF Östergötland
I processen LRF 2015 har ett nytt avgiftssystem införts och hela medlemserbjudandet har setts över. Den procentuellt kraftigaste höjningen av medlemsavgiften har personmedlemmarna fått. Detta beror på att denna medlemskategori förut inte via medlemsavgiften uppburit de förmåner som ingår i medlemskapet. Regionstyrelsen anser att grundprincipen att alla medlemskategorier
ska bära sina kostnader är riktig i sig.
I kategorin personmedlemmar finns en grupp som idag med den höjda avgiften
starkt ifrågasätter sitt medlemskap. Det är bl a inom segmentet f d yrkesverksamma och i vår sektor perifert yrkesverksamma, som inte ser så stor egennytta
av medlemskapet utan främst vill stödja den verksamhet och de frågor LRF
arbetar med. Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att regionförbundet inte
avser införa något A och B-lag bland medlemmarna, men vi tror samtidigt att
det finns ett stort antal medlemmar som inte värderar prenumerationen på Land
och redan har andra försäkringar och som då anser priset för högt för att stötta
LRF.
För dessa medlemmar är medlemserbjudandet i LRF jämförbart med medlemskap i ett politiskt parti, intresseförening eller liknande. Förslagsvis skulle avgiften kunna vara 2-400 kr/år. Någon form av skriftlig medlemskommunikation, kallelse till aktiviteter samt i övrigt inga andra medlemsförmåner skulle i
detta fall vara en rimlig förväntansnivå.
Regionstyrelsen tror att det även framdeles är av största vikt att LRF har många
medlemmar som ger opinionsmässigt och kommunikationsmässig tyngd i vårt
påverkansarbete. Ett arbete för att attrahera de privatpersoner som anser att
dagens personmedlemskap är för dyrt, men som ändå fullt ut ställer upp bakom
och vill stötta LRFs ändamålsparagraf och värdegrund, måste påbörjas snarast.
Stödmedlemmar borde inte innebära någon negativ ekonomisk effekt för LRF,
då kostnaden för dessa i form av olika förmåner uteblir. Ett stödmedlemskap
skulle kunna innebära en skillnad i demokratihänseende. Man skulle kunna
tänka sig att stödmedlemmar har förslagsrätt men inte rösträtt på årsmötet. Exakt hur avgränsningen ska ske får utvecklingsprocessen utvisa. Det viktigaste
är att någon form av stödmedlemskap utreds och införs snarast.
LRF Östergötland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

utreda och införa ett stödmedlemskap.
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Styrelsens yttrande nr 33
Motion nr Västernorrland 3, Östergötland 1

Stödmedlemskap
Inkomna motioner
LRF Västernorrland och LRF Östergötland har inkommit med motioner om stödmedlemskap. Båda regionerna ser förutsättningar att rekrytera fler medlemmar till
LRF med ett medlemskap utformat för privatpersoner som delar LRFs värderingar
och vill stödja LRFs arbete. LRF Västernorrland yrkar att utformningen av ett stödmedlemskap utreds. LRF Östergötland yrkar att ett stödmedlemskap utreds och införs.
Styrelsens redovisning
Frågan om stödmedlemskap har varit under utredning och analys ett flertal gånger:
• Rapport 2009: Resultaten tyder på att de billigare och mindre omfattande medlemspaketen, såsom stödmedlemskap (250-450 kronor), skulle väljas på bekostnad av företagspaket, med minskade intäkter som följd.
• 2009-2010: Ett tidigare förslag, från en motionär, har belyst möjligheten att erbjuda ett stödmedlemskap till ideell avgift utan Land. Slutsatsen som drogs då
var att medlemstidningen bör ingå i alla medlemskap.
• 2010: Projektgruppen som testade olika typer av medlemskap 2010 intervjuade
medlemmar och dessa såg inga risker med ett A- eller B-lag om vi skulle införa
ett stödmedlemskap.
• 2011 avfärdades stödmedlemskap för pensionärer (70+). Enligt dessa beräkningar skulle LRF tappa cirka 20 miljoner kronor på ett sådant medlemskap.
LRFs styrkor bygger på att vi har många medlemmar och frågan om ”stödmedlemskap” har utretts ett flertal gånger. Nu senast i samband med framtagandet av det nya
avgiftssystemet som börjar gälla den 1 januari 2015, gjordes en grundlig utredning
över olika alternativ som analyserades och utvärderades.
En av utgångspunkterna med det nya avgiftssystemet har varit att varje medlemskategori, med undantag av ungdomsmedlemmar, via medlemsavgiften ska bära sina
egna kostnader. Detta resulterade i det system vi nu har med två medlemskategorier;
företagsmedlem och personmedlem.
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Det nya systemet behöver få möjlighet att sätta sig innan en utvärdering och eventuellt införande av fler medlemskategorier kan genomföras. LRF är en tydlig och skarp
företagar- och intresseorganisation för de som äger och brukar jord och skog. Just nu
behöver all kraft läggas på att tydliggöra och utveckla erbjudandet gentemot den
målgruppen.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionerna att utreda ett stödmedlemskap i LRF.
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Motion nr Västra Götaland 7

Borttagande av energiskatt på förnyelsebar el för
konsument
Falköpings kommungrupp
Samtidigt som den globala miljöpåverkan blir alltmer akut avfolkas landsbygden till förmån för storstäderna. De gröna näringarna och livsförsörjningen på
landsbygden måste stärkas med fler arbetstillfällen och en ökad konkurrenskraft gentemot Europa.
Därför föreslår denna motion att LRF arbetar för att energiskatten på förnyelsebar el till konsument tas bort. Dagens elkonsument är ofta ovetande om var
och hur dess el produceras. Vad som däremot märks är att miljömedvetenhet
växer hos gemene svensk. När närproducerad och hållbar mat efterfrågas måste
nästa steg vara en efterfrågan på hållbar och miljövänlig el. Ge konsumenten
makten att inte bara välja förnyelsebar energi utan också belönas för denna
medvetenhet. Med en borttagen energiskatt på förnyelsebar el, belönas inte
bara den miljömedvetna konsumenten utan också den framtidstänkande producenten.
Den nationella produktionen av förnyelsebar energi måste öka för att en dag
kunna vara en trovärdig ersättare av kärnkraften. Idag eldas importerade sopor i
anläggningar som kunde användas för att elda flis, men genom att skapa tydliga incitament för konsumenten att välja el producerad på ett hållbart sätt kan
produktionen öka. Fler arbetstillfällen skapas då efterfrågan på förnyelsebar
energi ökar. Detta betyder fler vindkraftverk, fler biogasanläggningar och nya
solenergipaneler.
Genom att ta bort energiskatten på förnyelsebar energi satsar staten på att skapa
en konkurrenskraftig och hållbar energiproduktion som sker på den svenska
landsbygden. Den kan därmed i sin framtida kvantitet tävla mot resten av
Europa som ledande inom utveckling av förnyelsebar energi.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

påbörja arbetet med att påverka riksdagen att ta bort energiskatten på
förnybar el.
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Styrelsens yttrande nr 34
Motion nr Västra Götaland 7

Borttagande av energiskatt på förnybar el för konsument
Inkomna motioner
LRF Västra Götaland föreslår i en motion att LRF ska arbeta för att energiskatten på
förnybar el till konsument tas bort. Motionären menar att med en borttagen energiskatt på förnybar el ökar incitamenten för konsumenten att välja energislag som är
producerat på ett hållbart sätt. Det skulle leda till en ökad efterfrågan på förnybara
alternativ, vilket skulle gynna producenter av förnybar energi och därmed även
landsbygdsföretagsamheten.
Styrelsens redovisning
Sverige är redan ett föregångsland vad gäller förnybar energi. Vi har redan uppnått
det nationella målet om 50 procent förnybar energi, respektive 10 procent förnybart i
transportsektorn, som är uppsatt till år 2020. Riksförbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att det nu krävs större incitament för att Sverige ska ta kliven vidare till ett energisystem med en högre andel förnybar energi. Ett viktigt steg är att få
till stånd nya ambitiösa målsättningar så att inte utvecklingen stannar upp.
Förutom ambitiösa mål, som sänder viktiga signaler till investerare i förnybart, är det
också viktigt med generellt verkande styrmedel. Några exempel på sådana styrmedel
är koldioxidskatt, elcertifikatsystemet och EUs system för handel med utsläppsrätter.
I början av april 2015 startade Energikommissionen arbetet med att komma fram till
en långsiktig energipolitisk överenskommelse. Energikommissionen är en blocköverskridande parlamentariskt sammansatt kommission ledd av energiministern, vars
vision är att Sverige ska ha ett hundra procent förnybart energisystem på sikt. För att
Sverige ska öka andelen förnybar energi utöver 50 procent, behöver flera olika vägval när det gäller styrmedel bejakas.
Riksförbundsstyrelsen ser det som en möjlighet och viktig uppgift för de gröna näringarna att vara delaktiga i Energikommissionens arbete. Skog, jord, trädgård och
landsbygdens miljö kan i frågan om energiomställning tydligt bidra till ett samhälle
oberoende av fossil energi och en hållbar samhällsutveckling. Företagare i de gröna
näringarna kan erbjuda lokalt producerad energi med den ökade leveranstrygghet
som en diversifiering ger.
De gröna näringarna har mycket att erbjuda som leverantörer av förnybar energi;
biobränsle från skog och åker, drift av närvärmeanläggningar, vindkraft, småskalig
vattenkraft, biogas och biodrivmedel. Förutom att öka förutsättningarna för en hållbar energiförsörjning ger en satsning på energiförsörjning från de gröna näringarna
andra positiva synergieffekter, såsom tillväxt och nya jobb på landsbygden.
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Detta är viktiga aspekter som LRF vill belysa under det pågående arbetet inom Energikommissionen, som ska vara klart i början av 2017.
Energi är dock en anonym produkt. Möjligheterna att ladda energiprodukter med
värden har i vart fall hittills varit begränsade. Därtill medför val av energislag mer än
att bara välja en produkt. Energi är en systemfråga och byte av energislag kan kräva
stora investeringar och förutsätter långsiktiga beslut.
Nästan all energi är belagd med en allmän energiskatt som på olika sätt tas ut i både
konsument- och producentledet. Energiskatternas huvudsakliga syfte var till en början att bidra till finansieringen av offentlig verksamhet, det vill säga skatterna skulle
finansiera den gemensamma välfärden. På senare tid har motivet för beskattningen i
högre grad varit att styra användningen och produktionen av energi mot förnybara
alternativ. En del av dessa skatter, såsom energiskatten på el, tas ut direkt av konsumenterna, medan andra tas ut i producentledet.
Konsumentpriset på el består av en rad olika komponenter. Priset varierar mellan
olika kundkategorier samt mellan stad och landsbygd, beroende på till exempel olika
distributionskostnader, subventioner och elmarknadens struktur. Den 1 januari 2015
uppgick punktskatten på el, energiskatten, för flertalet av landets hushåll och företag
till 29,40 öre per kWh och 19,40 öre per kWh för boende i ett antal kommuner i
norra Sverige. Punktskatten på el gav år 2014 intäkter till staten på knappt 20 miljarder kronor. Utav dessa knappt 20 miljarder härrör cirka 60 procent från förnybara
energislag, där vattenkraften står för den absoluta merparten.
Att förändra skattesystemet för konsumtionen av förnybar energi skulle därmed innebära stora effekter på statens finanser. LRFs krav gentemot staten måste vara rimliga och sättas in i ett helhetsperspektiv för att få genomslag i de politiska besluten.
För att nya förnybara energislag, som har svårt att etablera sig på marknaden, ska få
möjlighet att utvecklas och på sikt ta större marknadsandelar kan skattebefrielse initialt vara motiverat. Exempelvis har biodrivmedel varit undantagna energi- och koldioxidskatt sedan flera år tillbaka för att stimulera investeringar som kan ersätta fossila drivmedel. Regeringen har dock aviserat att skatten på biodrivmedel ska höjas
framöver. Mer specifikt gäller det biodrivmedel som kategoriseras under första generationen biodrivmedel. En orsak till detta är att EU-kommissionen anser att dessa
biodrivmedel inte längre är i utvecklingsstadiet och att de därför överkompenseras,
vilket stör konkurrensen på den gemensamma marknaden.
LRF arbetar för att skatteundantaget för alla typer av biodrivmedel ska fortsätta att
gälla även framöver. Enligt Riksrevisionen är skattebefrielsen från energi- och koldioxidskatt den enskilt största och mest betydelsefulla åtgärden för att öka användningen av biodrivmedel.
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Riksförbundsstyrelsen bejakar motionens intention att arbeta för en ökad andel förnybar energi, både i produktions- och konsumtionsled. Av strategiska- och resursskäl
bör LRF fokusera opinionsbildning och näringspolitik på rimliga styrmedel som
främjar fortsatta kliv mot ett fossiloberoende samhälle. LRF kommer därför arbeta
för att ta fram ett underlag som påvisar möjligheter med sådana styrmedel. Att arbeta för en borttagen energiskatt på alla former av förnybar el anser dock styrelsen
inte vara en framkomlig väg i påverkansarbetet i dagens läge.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion nr Gävleborg 1

Biogas
Ockelbo
Gårdsframställning av biogas är kringgärdat av ett krångligt regelverk och en
kostsam tillsyn. Detta hämmar som vi ser det utvecklingen för en lönsam produktion av biogas från rötad gödsel.
Problemet är att denna mycket naturvänliga produktion av energi klassas som
miljöfarlig verksamhet i miljöbalken och därmed belastas med tillsynsavgifter
på i en del fall närmare 20 000 kr i årlig avgift från länsstyrelsen. Därutöver är
det kommunerna som verkställer tillsynen och naturligtvis tar även de ut en
avgift för sitt arbete.
Förutom denna årliga kostnad så har anläggningen kostat flera hundra tusen
kronor i konsultarvoden och naturligtvis en betydande investeringskostnad.
När det gäller tillsynsavgifterna så kan de, enligt en undersökning av Hushållningssällskapet i Halland, variera mellan 0 och 42 000 kr beroende på i vilken
kommun man bor.
Att avgiften kan hamna i den högre delen av intervallet beror på att gränsen
för tillståndspliktig biogasproduktion är satt så låg jämfört med andra länder.
Gränsen för tillståndspliktig produktion i Sverige är 150 000 m3, mot 1,9 miljoner m3 i Tyskland som ett exempel.
Vår uppfattning är att regelförenklingen måste fortsätta i än snabbare takt än
under de senaste åren med miljöbalken i första hand.
LRF Gävleborg yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF driver på för en modernisering av miljöbalken för att främja en
ökad utbyggnad av biogasanläggningar och därmed snabba på en övergång till ett fossilfritt land.
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Styrelsens yttrande nr 35
Motion nr Gävleborg 1

Biogas
Inkomna motioner
LRF Gävleborg vill att LRF driver på en modernisering av miljöbalken för att främja
en ökad utbyggnad av biogasanläggningar och därmed snabba på en övergång till ett
fossilfritt Sverige. I motionen beskrivs att biogasproduktion är kringgärdat av ett
krångligt regelverk och en kostsam tillsyn. Mer specifikt vill LRF Gävleborg se att
gränsen för tillståndspliktig biogasproduktion höjs i miljöbalken till en nivå som är
jämförbar med andra länder.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar LRF Gävleborgs uppfattning att det idag är väldigt krångligt och
kostsamt för en lantbrukare att söka tillstånd för en biogasanläggning. För de lantbrukare som trots detta vågat satsa på biogas är tillsynsavgifterna för anläggningen
mycket höga, vilket påverkar lönsamheten för anläggningen. Dessutom skiljer sig
kostnaden för tillsyn och tillstånd markant mellan olika delar av landet.
LRF arbetar för en regelförenkling för biogas och har fört dialog med politiker och
berörda myndigheter i frågan. Naturvårdverket ser just nu över möjligheten att höja
gränsen för tillståndspliktig produktion enligt miljöbalken.
LRF är också delaktigt i den referensgrupp på Jordbruksverket som utformar det så
kallade gödselgasstödet. Lönsamheten för de flesta befintliga biogasanläggningar är
idag låg och det är angeläget att ett enkelt och förutsägbart stödsystem, som skapar
rimliga förutsättningar för företagen att våga investera i gödselgasproduktion, kommer på plats. LRF har också arbetat för att ambitionen med gödselgasstödet ska höjas. I vårändringsbudgeten presenterade regeringen att den vill öka det existerande
stödet med 30 miljoner kronor per år under perioden 2016-2019, vilket LRF välkomnar.
En ökad utbyggnad av biogasanläggningar anser riksförbundsstyrelsen vara angeläget, både för att utveckla lantbruksföretagandet och för att driva på utvecklingen till
en biobaserad samhällsekonomi. Enligt Energimyndighetens utredning ger gödselbaserad biogas en minskning av utsläppen av växthusgaser med 185 procent - den
minskar utsläppen nära två gånger. Dels genom att biogasen ersätter bensin och diesel i fordon, dels genom att själva rötprocessen i sig minskar utsläppen av växthusgaser från gödsel. Ett fortsatt intensivt påverkansarbete för att förenkla och underlätta
för investeringar och utveckling av biogas är högt prioriterat för LRF. LRF behöver
därför fortsatt uppvakta ansvariga myndigheter för att få till stånd en bättre samordning mellan berörda myndigheter och för en harmonisering av tillsynsavgifterna i
landet.
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Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att driva på en modernisering av miljöbalken för att främja en ökad utbyggnad av biogasanläggningar och därmed snabba på en övergång till ett fossilfritt Sverige.
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Motion nr Jämtland 2

Gårdsproduktion av biodiesel
Kälarne
Biobränsle har förutsättningar att bli en allt viktigare energikälla i Sverige. För
närvarande verkar storskaliga processer som bygger på användning av restprodukter i massaindustrin ha kommit längst i utvecklingen. Tillverkning av biodiesel av tallolja är redan en realitet. Man har också funnit metoder som gör det
möjligt att tillverka ”biobensin” av lignin, som också är en restprodukt i massaindustrin. Det finns potential att tillverka så mycket som halva årsförbrukningen av bensin med lignin som råvara. Ett ökat användningsområde för restprodukter från massaindustrin borde på sikt också kunna öka värdet på massaveden.
För LRFs medlemmar är det viktigt att man också undersöker möjligheterna till
en småskalig produktion av drivmedel. Den energistrategi som antogs av riksförbundsstämman 2011och motionen från Södra Villand som antogs vid 2014
års stämma pekar på en rad viktiga områden för att komma framåt. En av de
viktigaste förutsättningarna för att man som enskild företagare ska våga satsa
är, förutom fungerande teknik, långsiktiga spelregler både politiskt och ekonomiskt. Det är också nödvändigt att forskningsresultat och nya kunskaper
snabbt förs ut till intresserade medlemmar.
Ett nytt område där det pågår försök är produktion av biodiesel av skogsråvara
på gårdsnivå. Knappast någon enskild företagare kan på egen hand göra en
bedömning om hur realistiskt, produktionsmässigt och ekonomiskt, ett sådant
projekt kan vara. Däremot tror vi att LRF skulle kunna vara den aktör som tar
sig an den uppgiften.
LRF Jämtland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

undersöka om gårdsproduktion av diesel av skogsråvara kan fungera
produktionsmässigt och ekonomiskt.
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Styrelsens yttrande nr 36
Motion nr Jämtland 2

Gårdsproduktion av biodiesel
Inkomna motioner
LRF Jämtland konstaterar i en motion att det finns en stor potential för att producera
drivmedel från skogsråvara, inledningsvis från restprodukter som tallolja och lignin.
Största möjlighet att få ekonomi i produktionen finns i användningen av dessa restprodukter som lämnas från en storskalig industriell process. Det har resulterat i
marknadsintroduktion av dessa förnybara drivmedel. LRF Jämtland vill att LRF ska
undersöka om gårdsproduktion av diesel från skogsråvara kan fungera produktionstekniskt och ekonomiskt.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens uppfattning om skogsråvarans stora potential för att tillverka biobaserade drivmedel. Idag finns teknik för att tillverka HVO (vätemättad
vegetabilisk olja) som uppfyller samma kriterier som fossil dieselolja. En annan teknik är anläggningar för att förgasa till exempel grot till metan eller syntesgas, som
sedan kan användas för att tillverka metanol eller FT-diesel (Fischer-Tropsch). Ur
produktionssynvinkel fungerar teknikerna storskaligt. Lönsamheten är däremot osäker även i stor skala. Energipolitiken är idag kortsiktig vilket omöjliggör fortsatta
investeringar.
Styrelsen delar den vision som motionären ger uttryck för när det gäller att fasa ut
fossil energi och de möjligheter som då öppnas för de gröna näringarna. LRF har
därför utarbetat uppdaterade mål för energistrategin från 2011. De potentialer som
samhället kan anta som mål är 75 procent andel förnybar energi till 2030 (nollvärde
51 procent, 2012) och 25 procent andel biodrivmedel av inhemsk råvara till 2030
(nollvärde 8 procent, 2012).
För gårdsskalan finns flera projekt i Europa med exempelvis pyrolys, det vill säga
torrdestillation som innebär sönderdelning av organiskt material vid hög temperatur
(500-1 000 grader C utan luft eller syre) i mindre skala. Bland flera parter arbetar
Energimyndigheten och KTH i Stockholm med att undersöka om processlösningar
för dieselproduktion i liten skala kan leverera drivmedel. Trots att arbetet pågått under lång tid har inga verifierade resultat uppvisats.
I LRFs förslag till forsknings- och innovationsagenda för energi är mer kunskap om
omställning till förnybara drivmedel och bränslen ett område där behovet av ny kunskap lyfts fram. LRFs engagemang omfattar såväl tekniska som ekonomiska och
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politiska flaskhalsar för produktion och användning av olika biodrivmedel. Förutsättningarna att utveckla ny kunskap och nya lösningar som kopplar samhällsnytta
med affärspotential för de gröna näringarna är tydliga. Styrelsen avser att vara pådrivande för att energipolitiken snarast ska göra det möjligt att ekonomiskt producera
biodrivmedel i olika skalor.
LRF följer proaktivt marknaden och den tekniska utvecklingen av metoder för att
producera drivmedel av bioråvara både i liten och stor skala. I den utveckling som
kan bidra till en ökad självförsörjningsgrad av energi i mikroskala har styrelsen
högsta tänkbara ambitionsnivå att verka pådrivande i utvecklingen av dessa innovationer. Det är därför styrelsens uppfattning att LRF fortsatt behöver följa och vara
pådrivande i en utveckling som möjliggör mikroproduktion av biodrivmedel.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionens intentioner och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta
för en utveckling av mikroproduktion av biodrivmedel.
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Motion nr Västra Götaland 3

Tillåt ren etanol som drivmedel
Vänersborg kommungrupp
Etanol är det dominerande biodrivmedlet i världen. Det kan tillverkas på flera
olika sätt och med många olika råvaror och potentialen för ytterligare utbyte av
fossil mot förnybar energi är stor.
Men ska etanol vara ett verkligt lönsamt alternativ för producenterna och ett
långsiktigt gångbart alternativ i miljöhänseende måste hela etanolens potential
utnyttjas. Det sker inte idag, men effektiviteten av etanolanvändning skulle i
alla hänseenden öka enormt om man fick använda ren etanol som drivmedel
istället för de bensinblandningar av olika grad som används idag.
Användning av ren etanol som motorbränsle är dock inte tillåten i Sverige idag.
Hindret mot detta är något så enkelt som att den denaturering som används för
att göra etanolen odrickbar fortfarande inte godkänts.
Ambitionen med denna motion är inte att LRF i egen regi ska driva motorutvecklingen. Inte heller att LRF ska styra utvecklingen i den ena eller andra
riktningen. Men, det ligger i LRFs intresse att den som så önskar ska kunna
driva utvecklingen i en riktning som av allt att döma gynnar medlemmarnas
affärer. Eftersom detta idag hindras av en sådan obetydlighet som att ett denatureringsmedel inte är godkänt bör föranleda LRF att ompröva sitt tidigare
ställningstagande i frågan.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF ska arbeta för att ren etanol tillåts som fordonsbränsle.
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Styrelsens yttrande nr 37
Motion nr Västra Götaland 3

Tillåt ren etanol som drivmedel
Inkomna motioner
LRF Västra Götaland föreslår i en motion att LRF ska arbeta för att ren etanol tillåts
som fordonsbränsle. Motionen tar upp att bristen på godkända denatureringsmedel
medför att ren etanol inte är ett konkurrenskraftigt förnybart alternativ.
Styrelsens redovisning
Statliga utredningar har kommit fram till att Sverige redan idag har tillgång till den
teknik och biomassa som behövs för att ersätta en stor del av det fossila i transportsektorn genom en inhemsk produktion av klimateffektiva biodrivmedel. Det är en
syn som riksförbundsstyrelsen delar.
För att dessa biodrivmedel ska få möjlighet att ta en större marknadsandel - och ersätta fossila drivmedel - krävs dock en långsiktig politik. Tyvärr har investeringsviljan i biodrivmedelsbranschen idag stannat av på grund av politisk osäkerhet och avsaknaden av långsiktigt stabila politiska spelregler. LRF arbetar därför aktivt med att
få till stånd en mer långsiktig politik för biodrivmedelsmarknaden och en högre målsättning för förnybar energi i transportsektorn.
LRF har utarbetat uppdaterade mål för energistrategin från 2011. De potentialer som
samhället kan anta som mål är 75 procent andel förnybar energi till 2030 (nollvärde
51 procent, 2012) och 25 procent andel biodrivmedel av inhemsk råvara till 2030
(nollvärde 8 procent, 2012). Etanol utgör tillsammans med andra biodrivmedel, eldrift och effektivare fordon en del av lösningen.
Som påpekas i motionen innebär avsaknaden av godkända denatureringsmedel att
ren etanol påförs full alkoholskatt, vilket framkom även i motion Västra Götaland 7
till 2014 års riksförbundsstämma. Problemet med avsaknaden av godkända denatureringsmedel bör fortfarande anses vara begränsat då det ännu finns få fordonstillverkare som utvecklar och tillhandahåller fordon för ren etanoldrift, vilket också påpekades i styrelsens yttrande nr 48 2014. Avsaknaden av långsiktiga politiska mål och
spelregler för att minska beroendet av fossila bränslen och styrmedel för att nå dessa
får istället ses som det stora hindret för utveckling och användning av biodrivmedel.
Sverige har redan över 10 procent förnybart i transportsektorn, vilket är målsättningen till år 2020. Fortfarande saknas mer långsiktiga mål. Regeringen har nyligen aviserat en höjning av skatten för biodrivmedel och ännu finns inget bestämt om vad
som händer på det politiska området för biodrivmedelsmarknaden efter år 2016 trots
att flera utredningar genomförts.
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Riksförbundsstyrelsen bejakar motionens intention att arbeta för att långsiktigt ställa
om till en fossiloberoende transportsektor. Av strategiska skäl och resursskäl bör
LRF i detta läge fokusera opinionsbildning och näringspolitik på att arbeta för ambitiösa och långsiktiga mål och styrmedel som främjar utveckling, investeringar och
produktion av inhemska hållbara biodrivmedel, även efter 2016.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionen att LRF ska arbeta för att ren etanol tillåts som fordonsbränsle.
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Motion nr Halland 2

Lösning av tvister inom skogsnäringen via skiljenämnd
Unnaryd
En skiljenämnd avgör tvister i vilka förlikning kan träffas istället för att tas upp
som mål i domstol. I många fall väljer man att använda skiljenämnd istället för
domstol för att få en snabbhet eller en integritet i arbetet eftersom skiljenämnders arbete som regel inte är offentligt. En dom i en skiljenämnd är oftast inte
möjlig att överklaga eftersom denna rätt avtalas bort.
Inom skogsnäringen är anlitande av skiljenämnd vanligt förekommande i virkeskontrakten. Ett undantag är Södra, som inte hänvisar till skiljenämnd i sina
virkeskontrakt och inte har gjort detta på många år.
Skiljenämndsförfarandet bygger på att det är en person som är skiljeman och
därmed den som dömer. Vid en tvist kan det dock vara svårt för den enskilde
skogsägaren att ha tillräcklig personkännedom om vilka skiljemän som finns
och om vilka som är mest kompetenta och objektiva.
Det kan också vara problem att använda försäkringarnas rättsskydd för kostnader i samband med ärenden i skiljenämnd. Den starka parten kan anlita mycket
kostsam experthjälp från egna branschen som ”spelar över” en ekonomiskt
svagare skogsägare, som då ”skräms” genom att eventuellt behöva betala kostnaden.
En risk med skiljenämndsförfarandet är att skogsägaren inte får samma opartiska bedömning som när ärendet hanteras i civil rätt och bedömningen är mera
korrekt juridiskt säkrad.
Problemet kan breddas från virkeskontrakt till flertalet fall där tvister uppstår.
En svagare, och ovan, part står mot en etablerad, ekonomiskt starkare part som
dessutom har vana av lösning via skiljenämnd. Detta skapar för mycket känsla
av rättsosäkerhet och utelämnande för den svagare parten.
LRF Halland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF arbetar för att tingsrättsförfarande införs i virkeskontrakten istället
för skiljenämndsförfarande samt

att

LRF arbetar för att se över hur tvister i kontrakt bör lösas och utarbetar
juridiskt hållbara och jämlika lösningar som kan accepteras av parterna.
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Styrelsens yttrande nr 38
Motion nr Halland 2

Lösning av tvister inom skogsnäringen via skiljenämnd
Inkomna motioner
LRF Halland har inkommit med en motion som behandlar skogsägarens ställning då
virkeskontraktets tvisteklausul anger att tvist rörande avtalet inte får dras inför allmän domstol, utan skall avgöras i enlighet med lag om skiljeförfarande. LRF Halland
yrkar att LRF ska arbeta för att tingsrättsförfarande istället för skiljeförfarande införs
i virkeskontrakt. Därjämte pekar LRF Halland på att problemet kan breddas från virkeskontrakt till flertalet fall där tvister uppstår och yrkar därför att LRF ska arbeta för
att se över hur tvister i kontrakt generellt bör lösas inom skogsnäringen.
Styrelsens redovisning
En viktig principiell utgångspunkt med tvistelösning genom skiljeförfarande är att
parterna är relativt jämbördiga. Riksförbundsstyrelsen delar därför motionärens syn
att tvistelösning genom skiljeförfarande där en enskild skogsägare ställs mot en avsevärt resursmässigt starkare motpart, framstår som mindre lämplig. Otvivelaktigt
hör även bristande rättssäkerhet, kostsamt förfarande och svårigheter att nyttja rättsskyddet i eventuella försäkringar till nackdelarna med skiljeförfarande för en enskild
skogsägare. Bland de fördelar som brukar framhållas med skiljeförfarande är rätten
att välja vilka som kommer att avgöra tvisten och dessas särskilda kunskaper inom
sakfrågan. Andra fördelar kan vara flexibilitet och tidsbesparing. Vilken tvistelösningsform som är lämpligast bör emellertid alltid utgå från det enskilda fallet, de
ingående parterna och deras inbördes relation.
Som motionen delvis redogör för finns flera aktörer på virkesmarknaden vars allmänna utgångspunkt är att tvist med enskilda skogsägare avgörs i allmän domstol,
däribland Södra Skogsägarna, Norra Skogsägarna, Skogsägarna Norrskog, Skogsägarna Mellanskog, Sydved och Sveaskog. Bakgrunden till denna utgångspunkt är
insikten om det vanligen ojämlika förhållandet mellan avtalsparterna och den konkurrensfördel som rimliga avtalsvillkor medför. Förutsatt att skogsägaren är medveten om innebörden av tvisteklausulen i virkeskontraktet, menar riksförbundsstyrelsen att skogsägaren själv är lämpligast att avgöra vilka avtal som ska ingås och enligt
vilka villkor en eventuell tvist rörande avtalet ska lösas. Mot bakgrund av att flera
aktörer på marknaden arbetar i enlighet med motionens yrkande är skogsägaren i en
god förhandlingsposition när en virkesaffär inleds och bör därmed ha rimliga förutsättningar att kräva att en eventuell tvisteklausul om skiljeförfarande utmönstras ur
kontraktet.
Avseende utformningen av generella avtalsvillkor finns redan ett etablerat samarbete
i branschen gällande bestämmelser avsedda att användas för de olika typer av entreprenader som förekommer inom skogsbrukets tjänstesektor. Dessa allmänna avtalsvillkor för entreprenader inom skogsbruket (ABSE 09) omfattar ansvarsfrågor,
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garantier och tvistefrågor. Inom ABSE-samarbetet har flertalet representanter från
branschen (Skogsägarna Mellanskog, Norra Skogsägarna, Skogsägarna Norrskog,
Holmen, Korsnäs, SCA, Skogssällskapet och Sveaskog) enats om generella bestämmelser som ska tillämpas. Skogsägareföreningen Mellanskog har inom ABSEsamarbetet initierat frågan om allmänna bestämmelser för virkeskontraktering. Sådana allmänna bestämmelser skulle då även komma att omfatta lämplig utformning
av tvisteklausulen. Samtliga skogsägareföreningar och flera andra aktörer inom
ABSE-samarbetet tillämpar redan idag tvistelösning med enskilda skogsägare enligt
förfarande i allmän domstol, varför en sådan allmän tvistebestämmelse är väntad vid
en branschöverenskommelse.
Riksförbundsstyrelsen har förståelse för att en eventuell tvist, oavsett utgång och
förfarande, i regel är ytterst kännbar för den enskilda medlemmen såväl ekonomiskt
som känslomässigt. Likväl erfar riksförbundsstyrelsen att antalet tvister inom
skogsnäringen trots allt är av begränsad omfattning, att många aktörer på virkesmarknaden redan arbetar på önskat sätt och att ytterligare utveckling i den riktning
motionen yrkar redan pågår inom skogsnäringen genom Mellanskogs initiativ inom
ABSE-samarbetet.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion nr Södermanland 6

Skyddsjakt på hjort i växande gröda
Helgesta-Hyltinge-Årdala
Motionären liksom många lantbrukare i Södermanland pekar på den oacceptabla situation som uppstår då vissa markägare vill ha extrema viltstammar
medan grannmarker vill kunna bedriva ett lantbruk utan viltskador. Man pekar
på behovet av ökade möjligheter till skyddsjakt i växande gröda, även nattetid.
Regionstyrelsen instämmer helt i det motionären beskriver och i Södermanland
har man arbetat aktivt med frågan på flera sätt och har så gjort i många år. Dels
i Viltförvaltningsdelegationen där man påverkat skyddsjaktrutiner så att de
förenklats och att även LRF är remissinstans vid ansökningar. LRF har dessutom under 2014 verkat för att man ska kunna bedriva skyddsjakt i mörkertid,
vilket även lyckats vid enskilda ansökningar avseende mufflon och dovhjort.
Regionen har även bjudit in länsstyrelsen, jägare och markägare till möten i fält
för att beskriva problemen och skapa insikt. Trots detta fortsätter och ökar problem med viltskador.
LRFs policy för hjortvilt menar att viltstammar inte ska vara större än att de
klarar sig på de naturgivna fodertillgångarna; med denna hållning skulle inte
stammarna växa i antal som nu. Det totala vilttrycket är väsentligt högre än vad
produktionsjordbruket tål. Man måste ha möjlighet att kunna påverka sin situation även om man har olika produktionsintressen.
I rådande situation är det avgörande att skyddsjakt ytterligare underlättas.
Skyddsjakten behövs ofta samtidigt på olika viltslag och behöver kunna samordnas för att vara tidseffektiv i både tid och rum. Man behöver dessutom
kunna skyddsjaga just när problemen pågår. Det skulle därför behövas en
lagändring som medger generell skyddsjakt på hjort och kalv i växande gröda
och möjlighet att skyddsjaga nattetid i likhet med vildsvin. Eftersom det är
olika förutsättningar i landet kan en modell vara att lagstiftningen medger regionala beslut om ökade möjligheter till skyddsjakt. Glädjande besked kom nyligen om att Naturvårdsverkets nationella råd för klövviltsförvaltning har bildat
en arbetsgrupp som föreslår lagändringar kring detta så att årskalv på kron- och
dovhjort får jagas i oskördad gröda liksom vid skadeverkningar på barrträdsstammar från 1 juli till 15 april. Det kan även behövas möjlighet att skjuta
andra djur än kalv där vilttrycket är extremt högt; exempelvis handjur från 1
juli men även hondjur på vårvintern.
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LRF Södermanland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för en lagändring som ger möjlighet till generell skyddsjakt på
vuxna hjortdjur och kalv i växande gröda samt även möjlighet att
skyddsjaga nattetid.
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Motion nr Västra Götaland 6

Allmän jakttid på kronhjort
Lilla Edet kommungrupp
De senaste årens utveckling av kronhjortspopulationen har på många håll medfört en oacceptabel skadeutveckling på såväl skog som gröda. Jakt efter kronhjort är utanför så kallade kronhjortskötselområden begränsad till årskalv.
Länsstyrelserna ställer höga arealkrav för att få bilda ett kronhjortskötselområde, vilket medför att det tar tid innan ett skötselområde kan bildas. Länsstyrelserna är dessutom restriktiva när det gäller beviljande av skyddsjakt på
kronhjort. Det innebär att de markägare som drabbas av skador orsakade av
kronhjort har ett mycket begränsat handlingsutrymme.
Dessutom verkar inte skötselområdena för kronhjort varken klara av att förvalta populationen efter rådande fodersituation eller genom förvaltningen begränsa skadorna. Tvärtom sker snarare en populationstillväxt av kronhjort i
dessa skötselområden med i genomsnitt 10 procent per år.
LRF Västra Götaland är väl medvetet om att riksförbundsstyrelsen arbetar för
att allmän jakttid på kronhjort skall införas i hela landet. Dock är skadorna orsakade av kronhjort tillsammans med övriga hjortdjur på många håll så allvarliga att medlemmarna upplever att resultat i frågan inte sker snabbt nog. Regionstyrelsen vill därför uppmana riksförbundsstyrelsen att intensifiera arbetet
gentemot regeringen med syfte att åstadkomma en snabb förändring i enlighet
med motionen.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

intensifiera arbetet med syfte att regeringen inför allmän jakttid på
kronhjort i hela landet.
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Styrelsens yttrande nr 39
Motion nr Södermanland 6, Västra Götaland 6

Allmän jakttid på kronhjort och skyddsjakt på kronhjort och
dovhjort
Inkomna motioner
I inkomna motioner beskrivs den ökande kronhjortsproblematiken, med svåra skador
i skog och gröda. Kronhjortsskötselområdena klarar inte av att reglera stammen av
kronhjort och länsstyrelserna är restriktiva vid prövning av ansökningar om skyddsjakt. LRFs arbete för utökad, allmän jakt på kronhjort har ännu inte lett till resultat.
Arbetet för utökad allmän jakt bör intensifieras. Från LRF Södermanland framförs att
generell möjlighet till skyddsjakt bör införas både för årskalv och vuxna hjortar
(handjur och hindar) av kron- och dovhjort samt att skyddsjakten även ska få bedrivas nattetid.
Styrelsens redovisning
Allmän jakt
Frågan om kronhjortens skadegörelse och utökad allmän jakttid på kronhjort har varit
aktuell en tid. I LRFs policy för förvaltning av älg och övriga vilda hjortdjur, beslutad 2012, konstateras att: ”Mer omfattande allmän jakt på kronhjort bör införas.”
I mars 2014 gjorde LRF en framställan till regeringen om att införa en lång, allmän
jakttid på kronhjort i hela landet. Regeringen beslöt att LRFs framställan skulle hanteras av den då pågående Jaktlagsutredningen, för att bli en del av utredningens slutbetänkande. Detta trots att LRF krävt att regeringen skulle handlägga frågan skyndsamt, på grund av skadeläget. Frågan blev alltså blockerad genom förra regeringens
agerande, under ett helt år. Jaktlagsutredningen är nu nedlagd. Utredningen hann i
slutskedet av sitt arbete ta fram en PM med fakta om kronhjorten och förvaltningen.
Det är i skrivande stund oklart hur det underlaget kommer att användas. Regeringen
har givit Naturvårdsverket i uppdrag att analysera verkets föreskrifter om jakt efter
kronhjort och hur dessa tillämpas av länsstyrelserna samt ge förslag till åtgärder i
syfte att minska skadorna. Regeringsuppdraget ska redovisas senast den 30 september 2015.
Skyddsjakt
Inom Naturvårdsverkets nationella råd för klövviltsförvaltning har bildats en arbetsgrupp, med syfte att särskilt arbeta med kronhjortsfrågan. Arbetsgruppen består av en
representant för de fyra skogsägarföreningarna, Sveriges Jordägareförbund, Svenska
Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund och LRF. Arbetsgruppen har utvecklat förslag till ändringar i bilaga 4 till jaktförordningen (1987:905). Skyddsjakt enligt bilaga
4 får genomföras av den skadelidande utan särskilt tillstånd från myndighet. Förslaget har två delar. I den ena föreslås att årskalv av kron- och dovhjort får fällas vid
skador i gröda 1 juli – 15 april. I den andra att årskalv av kronhjort får fällas vid
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stamskada på barrträd 1 juli – 15 april. Svenska Jägareförbundet stöder i skrivande
stund inte förslaget om skada i skog. Med anledning av att LRF tidigare har gjort
framställning till regeringen om utökad allmän jakttid på kronhjort, påpekas särskilt
att de ovan nämnda förslagen inte i något avseende ersätter eller på annat sätt påverkar LRFs inställning till utökad, allmän jakt på kronhjort. Det sistnämnda för-slaget
syftar till att kronhjorten ska kunna regleras i hela landet. Förslagen om bilaga 4 syftar endast till att motverka akuta skador i gröda och skog. Förslagen om änd-ringar i
bilaga 4 är insända till Naturvårdsverket, som anmodat arbetsgruppen att inkomma
med förslag.
Att dessa gemensamma förslag om skyddsjakt enbart rör årskalvar har flera orsaker.
Skyddsjakt är avsedd att i första hand åstadkomma en skrämseleffekt, för att på kort
sikt förebygga skador i jord- eller skogsbruk. Skyddsjakten är inte avsedd att reglera
den art som skyddsjagas. Därför är det ofta tillräckligt att fälla årskalv, eftersom det
inte spelar någon roll vilken ålder och kön det fällda djuret har, när avsikten är
skrämsel av kvarvarande djur. När det gäller både dov- och kronhjort finns ytterligare skäl till att ovan nämnda förslag om ändringar i bilaga 4 enbart gäller årskalv.
Jägarintresset för dov- och kronhjort är givetvis, som när det gäller många andra
viltarter, att det ska finnas stora jaktbara stammar. När det gäller dov- och kronhjort
är intresset emellertid också starkt inriktat på att producera äldre handjur, som då kan
sätta de största hornkronorna, troféerna. Därför hade det knappast gått att enas om ett
gemensamt förslag till skyddsjaktbestämmelser i bilaga 4 med jägarorganisationerna
och Sveriges Jordägareförbund, om LRF propsat på att även vuxna handjur skulle få
fällas. Vidare finns ett etiskt problem med att fälla hindar sent under våren, eftersom
hindarna då är dräktiga med relativt stora foster. Sammantaget var slutsatsen för LRF
under arbetet med förslag om bilaga 4 att ”det bästa inte får bli det godas fiende”.
Det vill säga, förslagen om årskalv är tillräckligt bra för att lösa en stor del av
skyddsjaktbehovet samtidigt som det är rimligt och helt realistiskt för regeringen att
besluta om.
Jakt under hela dygnet
LRF Södermanlands förslag att skyddsjakt på hjort även ska få bedrivas nattetid
fanns inte med när ovan nämnda arbetsgrupp arbetade fram förslagen. Bestämmelserna i 9 § jaktförordningen stadgar att hjortar bara får jagas under den ljusa delen av
dygnet medan till exempel vildsvin får jagas dygnet runt. Skillnaden beror på att
vildsvin mestadels är nattaktiva, men även på äldre tiders syn på risker för skadskjutning i svagt ljus. Det senare beror bland annat på att bestämmelsen har sitt ursprung i
en tid när öppna riktmedel var vanliga på kulgevär och då kikarsikten inte var konstruerande för jakt i svagt ljus. Länsstyrelserna kan i det enskilda fallet meddela undantag från bestämmelserna om när under dygnet jakten får ske. Med hänsyn till att
både allmän jakt och skyddsjakt på vildsvin är tillåten under hela dygnet, är det enligt
styrelsens uppfattning rimligt att de av arbetsgruppen föreslagna skyddsjakterna ska
få bedrivas under hela dygnet. Det torde snarast vara lättare att bedriva skyddsjakt på
hjortar i svagt ljus än på vildsvin. Styrelsen är däremot inte beredd att tillstyrka LRF
Södermanlands förslag om att skyddsjakt enligt bilaga 4 i jaktförordningen även ska
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omfatta vuxna djur. Ett sådant förslag skulle vara mycket svårt att genomföra och ge
begränsad nytta.
Med anledning av att regeringen lade ned Jaktlagsutredningen beslöt riksdagen nyligen att ge regeringen tillkänna att ett antal jaktfrågor, som ingick i utredningens uppdrag, ändå måste slutföras; däribland frågan om jakt på kronhjort. Det finns därför
åter bättre möjlighet för LRF att agera för utökad allmän jakt på kronhjort, när frågan
inte längre är låst under lång tid i utredningen. LRF har nyligen uppvaktat Näringsdepartementet i frågan och LRFs arbete fortlöper. I maj arrangerar LRF tillsammans
med ovan nämnda organisationer ett seminarium för länsstyrelsernas tjänstemän, i
avsikt att i första hand förbättra länsstyrelsernas handläggning av skyddsjaktärenden
och deras uppföljning samt arbetet med befintliga kronhjortsskötselområden. LRF
arbetar alltså med alla de delar av jaktlagstiftningen som berör kronhjort.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen från LRF Västra Götaland anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört vad gäller frågan om allmän jakt på kronhjort,

att

med bifall till del av LRF Södermanlands yrkande, att skyddsjakt ska få bedrivas dygnet runt, uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att de av arbetsgruppen föreslagna skyddsjakterna på årskalv av dov- och kronhjort får
ske under hela dygnet samt

att

avslå del av LRF Södermanlands yrkande om att det vid skyddsjakt enligt
bilaga 4 i jaktförordningen även ska få fällas vuxna dov- och kronhjortar.

228

Motion nr Värmland 4

Rovdjursförvaltning
Nyed
Vad gäller beslut om skyddsjakt, jaktförordningens § 28 samt ersättning för de
intäktsförluster som rovdjuren medför finns det delar som måste förändras för
att ge bättre förutsättningar för de människor och näringar som påverkas vid
rovdjursetablering.
Vid diskussion med länsstyrelsen om skyddsjakt på varg diskuteras ofta antalet
angrepp som vägledning för när ett positivt beslut om skyddsjakt kan beviljas.
LRF Värmlands uppfattning är antalet angrepp är irrelevant när det gäller beslut om skyddsjakt. Beslut om skyddsjakt skall vara framåtsyftande, det vill
säga förebygga framtida allvarlig skada; inte kompensera för redan uppkommen allvarlig skada. Varje enskilt fall med specifika omständigheter behöver
därför prövas och hanteras var för sig av länsstyrelsen. Länsstyrelsen har även
möjlighet att ta beslut om skyddsjakt på eget initiativ om stor risk för skada
föreligger, det vill säga även innan ett angrepp skett inom ett område. Dock har
ännu ingen länsstyrelse vågat ta ett sådant beslut. Naturvårdsverkets vägledning vad gäller skyddsjakt behöver därför tydliggöras, dels vad gäller att varje
enskilt ärende skall prövas utifrån ärendets specifika omständigheter med innebörden att skyddsjakt kan och bör beviljas redan efter ett första angrepp. Vägledningen behöver även formuleras om med syfte att skapa trygghet för länsstyrelserna så att de även på eget initiativ tar beslut om skyddsjakt då allvarlig
risk för skada föreligger, även om inget angrepp hunnit ske ännu.
Jaktförordningens § 28 har fått en betydligt bättre möjlighet till tillämpning
efter ändringen i föreskriften. Syftet med 28 § i Jaktförordningen är att förebygga angrepp på tamdjur. Angreppet måste vara pågående eller omedelbart
förestående och man måste försöka skrämma bort rovdjuret först. Reglerna
gäller både innanför och utanför inhägnat område. Dock skulle föreskriften
kunna öppnas upp ytterligare och på så vis möjliggöra att rätt skadeorsakande
individ avlivas innan ytterligare allvarlig skada uppstår. En sådan förändring i
föreskriften skulle medföra att en djurägare som fått sina tamdjur utskrämda,
under uppletandet av dem har möjlighet att avliva rovdjuret om individen
skulle dyka upp under sökandet efter tamdjuren.
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Slutligen behöver 2013 års stämmobeslut om att verka för att ersättning utgår
för förlorat jaktvärde i områden där rovdjursetablering skett eller sker effektiviseras. Kravet behöver också införas i LRFs rovdjurspolicy.
LRF Värmland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

påverka Naturvårdsverket med syfte att förändra myndighetens vägledning vad gäller beslut om skyddsjakt, såväl när allvarlig skada uppstått
som då risk för allvarlig skada föreligger,

att

påverka regeringen med syfte att öppna upp möjligheten för djurägare
att med stöd av jaktförordningens § 28 avliva den skadegörande individen innan ytterligare allvarlig skada uppstår samt

att

effektivisera 2013 års stämmobeslut om att verka för ersättning för
förlorat jaktvärde då rovdjur etablerar sig samt att kravet förs in i organisationens rovdjurspolicy.
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Styrelsens yttrande nr 40
Motion nr Värmland 4

Rovdjursförvaltning
Inkomna motioner
LRF Värmland beskriver i en motion problemen med skyddsjakt på varg. Det rör
länsstyrelsernas tillämpning av bestämmelserna i jaktförordningen (1987:905) vid
handläggning och beslut om skyddsjakt och om tillämpningen av 28 § jaktförordningen, som på vissa villkor ger den enskilda rätt att döda stora rovdjur i samband
med angrepp på tamdjur. Naturvårdsverkets tolkningar av regelverket och länsstyrelsernas tillämpning bör liberaliseras och 28 § bör utvidgas. Vidare påpekas att stämmobeslutet 2013 att LRF ska ”arbeta för att staten skall ersätta den förlust av jaktens
värde som uppstår vid rovdjursetablering när staten förbjuder jakt på detta rovdjur”
ännu inte effektuerats. Kravet om att staten ska ersätta jaktvärden bör föras in i LRFs
rovdjurspolicy.
Styrelsens redovisning
Det råder oklarheter om länsstyrelsernas tillämpning av bestämmelserna om skyddsjakt i jaktförordningen. Därför utformade Naturvårdsverket (NV) riktlinjer för beslut
om skyddsjakt (Rapport 6568, maj 2012). Riktlinjerna berör all handläggning av
skyddsjaktärenden på länsstyrelserna, med särskilda exempel om stora rovdjur.
Dessa riktlinjer är strikta med restriktiv hållning om tillståndsgivningen, men de är
inte så restriktiva och rigida som vissa länsstyrelsers beslutsfattande är. Detta har
flera orsaker. Ett par av orsakerna är att handläggningen är personberoende och det
är i vissa fall avhängigt länsledningens uppfattning om och intresse för rovdjursförvaltningen. En av de vanligaste missuppfattningarna är att länsstyrelserna hävdar att
det krävs ett visst antal angrepp från rovdjur innan beslut om skyddsjakt kan komma
i fråga. Det finns inget stöd i jaktlagstiftningen för en sådan rigid tillämpning. Några
fasta antal rovdjursangrepp som kriterium för skyddsjakt finns vare sig i lagstiftningen eller i NVs riktlinjer.
Ursprunget till den fixa idén om minsta antal angrepp härstammar från Viltskadecenters (del av SLU) svar på remisser om skyddsjakt, framför allt från den tid då NV tog
alla beslut om skyddsjakt på stora rovdjur. Viltskadecenter försökte i dessa remissvar
ge en bild av när exempelvis en skadegörande varg skulle kunna anses vara mer skadebenägen än en ”genomsnittlig” varg. Dessa siffror används därefter i princip som
lag av vissa länsstyrelser. Exemplen om antal angrepp har i vissa fall återgivits i
länsstyrelsernas interna riktlinjer i ett försök att ge exemplen större tyngd än som var
avsikten. Av NVs riktlinjer framgår i och för sig att ett (1) angrepp inte behöver vara
skäl nog för skyddsjakt, men det finns inte heller något krav om att det måste ske ett
visst antal angrepp innan skyddsjakt kan beslutas. Tvärtom återges tydligt att det
framgår av 23 b § jaktförordningen att länsstyrelserna kan ta beslut om skyddsjakt på
eget initiativ och innan skada har skett. Skyddsjakt beslutas inte för att någon ska få
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hämnd, den beslutas för att förhindra skada. Sammanfattningsvis är många länsstyrelsers beslut om skyddsjakt på stora rovdjur mer restriktiva än vad lagstiftning och
NVs riktlinjer ”kräver”.
Det finns dock goda exempel på motsatsen. Nyligen tog Länsstyrelsen i Gävleborgs
län ett beslut om skyddsjakt på två vargar i Ockelbo kommun. Dessa vargar hade
ännu inte orsakat skada. Länsstyrelsen gjorde ändå bedömningen att det fanns skäl
för skyddsjakt, eftersom vargarna under mycket lång tid vistats så ofta i bebyggelse
och orsakat så stor oro och påverkan på de boendes livsföring. Till beslutet bidrog
också att det finns många djurbesättningar runt Ockelbo, vilket medför stor risk för
skada av varg. Vidare beslöt Länsstyrelsen i Västerbottens län om skyddsjakt på järv
i renskötselområdet under 2014. Detta innan skada skett, vid tiden för beslut. Beslutet grundades på erfarenhet av tidigare järvskador i samma område. Med de förutsättningar som rådde gick skadorna att förutse och skulle därför förebyggas. Enligt
styrelsens uppfattning finns det alltså utrymme för en bättre, snabbare och mer liberal
tillståndsgivning - inom befintligt regelverk. Det kräver ett omfattande påverkansarbete för att sprida de goda exemplen och upplysa om missuppfattningarna inom
länsstyrelserna. I första hand är det LRFs regioner som kan åstadkomma detta.
I sin äldre lydelse var 28 § jaktförordningen mycket svårtolkad och restriktiv. Detta
skapade rättsosäkerhet och olyckliga rättsfall, med polisanmälningar om påstådda
jaktbrott. Den nu gällande lydelsen fungerar i allt väsentligt för sitt syfte och är lättare att tolka och efterleva. Så vitt det är känt har ingen fällts för oavsiktligt jaktbrott
efter att nu gällande lydelse trädde i kraft. Det finns ändå önskemål om att utvidga
28 §, så att den skulle gälla i ett större område än i eller i nära anslutning till inhägnad för tamdjur. Motionären föreslår att 28 § skulle gälla även när en djurägare fått
tamdjur utskrämda från inhägnad, i en situation där rovdjuret skulle dyka upp under
sökandet efter de förrymda tamdjuren ute i markerna. Enligt styrelsens uppfattning
har även gällande lydelse i 28 § vissa brister. Den skulle kunna vara mer ”generöst”
formulerad. Men det är ändå styrelsens uppfattning att nu gällande lydelse fyller den
funktion som LRF arbetade för innan ändringen. Motionärens förslag skulle innebära
att 28 § skulle få verkan i en slags mobil zon som inte kan kopplas till det ursprungliga angreppet. Det skulle kunna hävdas att det är sannolikt att det är just det angripande djuret som åter kan ses, i samband med sökandet efter tamdjur. Det kan emellertid lika gärna hävdas att en sådan utvidgad bestämmelse skulle innebära allmän
jakt på varg i alla områden där tamdjur skräms från inhägnad, inte minst därför att
enskilda individer av varg sällan kan särskiljas i fält. Möjligheten att nå framgång
med en ändring av 28 § i enlighet med motionens förslag bedömer styrelsen som
mycket liten. Det är därför styrelsens uppfattning att det är viktigare att 28 § består i
nu gällande lydelse än att riskera att bestämmelsen ifrågasätts och ändras i annan
riktning, om LRF kräver att den ändras.
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Riksförbundsstämman 2013 beslutade att ” uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att staten skall ersätta den förlust av jaktens värde som uppstår vid rovdjursetablering när staten förbjuder jakt på detta rovdjur”. I styrelsens yttrande beskrevs noggrant hur svårt detta uppdrag skulle bli att genomföra. I huvudsak därför
att staten betraktar situationer där vilt tar vilt som ett naturligt skeende, som inte kan
läggas staten till last. Att minskningar av viltstammar och försvårad jaktutövning
minskar värdet på jaktutövningen och i förlängningen även riskerar att minska fastighetens värde, har staten inte tagit någon notis om.
2013 och 2014 blev två av de mest arbetskrävande åren vad gäller viltförvaltning.
Detta på grund av att riksdagens beslut om den nya rovdjursförvaltningen skulle genomföras och att Jaktlagsutredningen pågick för fullt. Med de begränsade resurser
som är tillgängliga prioriterades rovdjursförvaltningen och Jaktlagsutredningen. Frågan om statens ansvar för rovdjurens påverkan på jaktvärden kommer att hanteras.
Det måste upprepas att frågan om jaktvärdena är mycket svår att lösa och kräver att
staten ändrar grundinställning om statens ansvar för viltets skadeverkningar. Nu är de
mest akuta viltfrågorna utfodring av vilt och jakt på kronhjort. I båda ärendena finns
det politiska ”fönster” att arbeta i. LRFs rovdjurspolicy är skriven för att ta tillvara
det intresse, tamdjurshållningen, som LRF i första hand företräder i rovdjursfrågorna.
Styrelsen delar därför inte motionärens uppfattning att förlorade jaktvärden bör föras
in i LRFs rovdjurspolicy.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att i mån
av behov stödja regionernas arbete med förbättrad tillståndsgivning på länsstyrelserna för skyddsjakt på stora rovdjur,

att

avslå motionens andra yrkande om att arbeta för ändring av 28 § jaktförordningen,

att

bifalla första satsen i motionens tredje yrkande om att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att effektuera 2013 års riksförbundsstämmas beslut om att arbeta för att staten skall ersätta den förlust av fastigheters jaktvärde som rovdjursetablering medför samt

att

avslå andra satsen i motionens tredje yrkande om att föra in krav om förlorade jaktvärden i LRFs rovdjurspolicy.
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Motion nr Dalarna 2

Underhållsbidrag för rovdjursavvisande stängsel
Rättvik
Rättviks lokalavdelning vill att LRF skall arbeta för att det skall gå och söka
och få någon form av underhållsbidrag för att sköta rovdjursavvisande stängsel.
För att täcka kostnaderna för att förse beteshagar med rovdjursavvisande stängsel utgår det ett bidrag på 50 kr per meter. För att få ut bidraget ska stängslet
sättas upp och godkännas av besiktningsman efter uppsättningen, åtagandet
innebär också att stängslet ska underhållas i fem år. Bidragsnivån får numera,
sedan den höjdes från 20 till 50 kronor per meter, anses som relevant då den
täcker merkostnaden för den utökade stängslingen.
Vad händer sen? Kostnaden för att hålla ett rovdjursavvisande stängsel i skick
innebär betydligt högre kostnader än för vanligt stängsel. Detta på grund av att
det är fler eltrådar och den lägsta tråden sitter för lågt för att djuren skall kunna
beta rent under den.
LRF har regionalt på flera platser i landet arbetat med den här frågan på olika
sätt då man under flera år känt att rovdjursavvisande stängsel kräver mycket
underhållsarbete för att fungera på ett tillfredsställande sätt. Arbetsinsatsen
skall också ske under den tid på året då de flesta djurhållarna har som mest att
göra med vallskörd. I Gävleborg kunde 20 djurägare på försök under 2014 anlita Skogsstyrelsens arbetslag som kom två gånger under betessäsongen och
röjde under stängslen, en insats som var mycket uppskattad. Detta försök genomfördes i ett samarbete mellan länsstyrelse, skogsstyrelse och arbetsförmedlingen.
LRF Dalarna yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

ta upp frågan om underhållsbidrag för rovdjursavvisande stängsel med
våra riksdagspolitiker för att få fram en rikstäckande långsiktig lösning
på frågan om underhåll av rovdjursavvisande stängsel.
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Styrelsens yttrande nr 41
Motion nr Dalarna 2

Underhållsbidrag för rovdjursavvisande stängsel
Inkomna motioner
LRF Dalarna redogör i en motion för nuvarande regler för bidrag till rovdjursavvisande stängsel och tillämpningen av dessa regler. En brist i dessa är att det med något
undantag inte gått att få bidrag till gräsröjning för att hålla stängslet i funktion under
vegetationsperioden, enbart till anläggningen av stängslet. Behovet av stöd för underhåll av rovdjursavvisande stängsel måste lösas politiskt.
Styrelsens redovisning
Medel för ersättning till rovdjursavvisande stängsel finns numer både från Landsbygdsprogrammet (LBP) och Naturvårdsverket (via länsstyrelserna). Större delen av
dessa medel finns i LBP, där ersättning kan lämnas på blocklagd mark. Reglerna
inom LBP innebär att ersättning kan ges för anläggning av stängslet, kostnader för
underhåll är inte ersättningsberättigande. Medlen från Naturvårdsverket (Viltskadeanslaget) kan användas på icke blocklagd mark. Naturvårdsverkets föreskrifter om
viltskadeanslaget (NFS 2008:16) har ingen bestämmelse som uttryckligen förbjuder
bidrag till underhåll av rovdjursavvisande stängsel. Naturvårdsverkets föreskrifter
har dock tillämpats så att även dessa medel använts för anläggning, inte underhåll av
stängsel. De begränsade medlen har prioriterats så att fler stängsel har kommit i
första hand, hellre än underhåll av befintliga stängsel.
Riksförbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att det finns behov av stöd för
underhåll av rovdjursavvisande stängsel, dels för gräsröjning, dels för att hålla
stängslet i gott skick. Ersättning för skötsel av gräs lämnas indirekt till exempel genom betesmarksersättning och andra ersättningar inom jordbrukspolitiken. Dessa
ersättningar räcker inte alltid för att hålla undervegetationen borta från eltråden, mer
omfattande röjning krävs ofta. Kostnaderna för att hålla stängslet som sådant i ett
gott skick täcks inte av ersättningar. Dessa ökande kostnader påverkar företagens
konkurrenskraft och konkurrensförmåga på ett negativt sätt. Styrelsen delar därför
motionärens uppfattning att frågan måste lösas politiskt. LRFs hållning är att ersättningar till rovdjursavvisande stängsel inte ska tas från LBP. Rovdjursavvisande
stängsel bör finansieras av ett förstärkt viltskadeanslag. Oavsett om finansieringen
ska ske via Naturvårdsverket eller LBP är styrelsens uppfattning att det krävs ökade
budgetanslag. Styrelsen delar motionärens uppfattning att underhåll (gräsröjning) av
rovdjursavvisande stängsel är betungande och kostsamt.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för finansiering av ersättning för underhåll av rovdjursavvisande stängsel.
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Motion nr Västra Götaland 4

Psykosocial ohälsa orsakad av rovdjur
Åmål
Den psykosociala stress och ohälsa som djurägare i områden med rovdjur och
framförallt varg upplever är en mycket viktig aspekt vad gäller rovdjurens påverkan på omgivningen. Människor upplever en oro och rädsla för vad som kan
komma att vänta på dem i hagen vid tillsynen av tamdjuren. Vissa känner en
oro för familj och sällskapsdjur i områden med rovdjur. Denna oro, rädsla och
stress tar sig uttryck på olika sätt. En del inskränker sina och sin familjs fritidsintressen som exempelvis att plocka svamp, en del väljer att inte utveckla sitt
företagande inom animalieproduktion och andra väljer att inskränka sin jaktutövning. Oavsett vilken oro, rädsla eller stress som rovdjuren orsakar är det
oacceptabelt att människor som lever och verkar på landsbygden skall behöva
lida under det oket på grund av samhällets intentioner och beslut rörande rovdjursförvaltningen. Vare sig regering, riksdag eller utövande myndigheter
uppmärksammar, hanterar eller vidtar åtgärder i godtagbar omfattning vad gäller psykosociala aspekter av rovdjurens påverkan.
LRF Västra Götaland ser det därför som ytterst nödvändigt att riksförbundet
verkar för att de psykosociala aspekterna som rovdjuren, genom förekomst och
risk för angrepp medför, grundligt tydliggörs och utreds med syfte att därefter
verka för att samhället vidtar lämpliga åtgärder för att minska risken för psykosocial stress och allmän ohälsa.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att den psykosociala påverkan som rovdjur genom förekomst
och angrepp medför utreds samt

att

verka för att lämpliga åtgärder vidtas för att minska risk för psykosocial stress och allmän ohälsa vid rovdjursförekomst och risk för rovdjursangrepp.
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Styrelsens yttrande nr 42
Motion nr Västra Götaland 4

Psykosocial ohälsa orsakad av rovdjur
Inkomna motioner
LRF Västra Götaland beskriver i en motion den psykosociala stress och ohälsa som
djurägare i områden med rovdjur upplever. Rovdjursförekomst medför inskränkningar i livsföring och landsbygdsföretagande på ett oacceptabelt sätt. Rovdjurens psykosociala effekter bör utredas och därefter bör åtgärder vidtas för att minska problemen.
Styrelsens redovisning
Frågan om rovdjurens påverkan på landsbygdens folk och näringar har behandlats av
riksförbundsstämman vid flera tillfällen. Det har då dels handlat om de rent ekonomiska följderna; de direkta skadorna i form av döda och skadade djur och de indirekta skadorna i form av merarbete och merkostnader för extra tillsyn, extra stängsling, minskad produktion med mera. Även de socioekonomiska följderna har berörts.
Riksförbundsstämman 2012 beslöt att LRF skulle arbeta för att ”initiera en allsidig
analys av konsekvenser som en vargstam medför för djurhållning och landsbygdsföretagande”. LRF bidrog till att en sådan analys blev gjord 2013, på uppdrag av utredningen ”Vargkommittén” (SOU 2013:60). Denna analys blev tyvärr undermålig och
det kom i stort sett inte fram annat än sådant som redan var känt. Regeringen gav i
april 2014 SLU i uppdrag att utreda en del av rovdjurens påverkan. Uppdraget är att
”göra en kartläggning av hur angrepp av stora rovdjur påverkar landsbygdsföretagens
hela ekonomi, inklusive indirekta kostnader”. Uppdraget ska redovisas senast den 31
augusti 2015. Syftet med det uppdraget är alltså bra och helt i linje med LRFs arbete
för att även de indirekta kostnaderna ska värderas rätt och ersättas. De psykosociala
aspekterna ligger dock utanför uppdraget, liksom i tidigare arbeten om konsekvenser
av rovdjurspolitiken.
Det som är gjort från samhällets sida vad gäller de psykosociala aspekterna är en
bieffekt av de länsvisa så kallade akutgrupper som ett antal länsstyrelser inrättat.
Akutgruppernas uppgifter är i första hand att praktiskt hjälpa djurägare på gårdar där
angrepp på tamdjur har skett. Det handlar då ofta om att motverka eller förhindra fler
angrepp på samma besättning, till exempel genom att sätta upp tillfälliga rovdjursstängsel, ge djurägaren praktiska råd med mera. Akutgruppernas arbete med djurägaren och dennas djur uppskattas ofta även för att någon från en myndighet är där och
”ser” djurägaren och dennas belägenhet. Djurägaren blir inte helt ensam med hela
bördan och upplevelsen.
En stor svårighet med att utreda psykosocial påverkan av rovdjursförekomst är att
upplevelser är svåra att ”mäta”, kvantifiera. Forskning om upplevelser och psykisk
påverkan på hälsan är oftast kvalitativ och bygger många gånger på djupintervjuer
med ett relativt fåtal personer. Sådan forskning är mycket svår att översätta till ekonomiska termer eller att jämföra med andra, krasst ekonomiska förhållanden.
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Eftersom politiska beslut oftast grundas just på ekonomiska beräkningar, blir påverkansarbete som bygger på kvalitativ forskning betydligt svårare än den som bygger
på naturvetenskapliga eller ekonomiska undersökningar. Det är ändå styrelsens uppfattning att kunskaper om psykosociala effekter av rovdjursförekomst behövs. Sådan
kunskapsinhämtning är komplicerad och är en ren forskningsuppgift.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

238

Motion nr LRF Ungdomen 1

Freda tamboskap mot rovfågelsangrepp
LRF Ungdomen
När stora rovdjur ökar i antal är det naturligt att deras uttag av bytesdjur också
ökar. Detta gäller även med en växande stam av kungs- och havsörn, vilket
medför en problematik för landets lammproducenter. Örnar kan angripa och
döda både lamm och vuxna djur. Angrepp från örn medför inkomstbortfall,
onödigt lidande för djuren och känslomässiga konsekvenser för djurägaren.
Vid angrepp av stora rovdjur (lo, järv, björn eller varg) så är djurägaren, vårdaren eller person som handlar på dess uppdrag berättigad enligt 28 § jaktförordningen att skjuta det angripande djuret om det inte går att skrämma bort det.
Dessa regler gäller inte då örn angriper tamdjur. Skyddsjakt på örn prövas av
Naturvårdsverket. Förutsättningarna för att Naturvårdsverket ska besluta om
skyddsjakt på örn är att det inte finns någon annan lämplig lösning på problemet. Hitintills har Naturvårdsverket inte beviljat skyddsjakt på kungs- eller
havsörn i något fall.
Utgående ersättning vid angrepp från örn kompenserar i bästa fall djurets
värde, men ersätter inte det orsakade produktionsbortfallet och det emotionella
lidandet. Djurägaren bör vara berättigad att skydda sina tamdjur mot angrepp
från örn. Behovet av skyddsjakt syftar inte till att reglera örnstammen, utan
bottnar i skyddet av tamdjur på grund av örnarnas ökande utbredning. LRF
Ungdomen anser att skyddsjakt av örn borde inkluderas i 28 § jaktförordningen.
LRF Ungdomen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF verkar för att djurägare ska få rätt att skydda sina tamdjur mot
angrepp från örn i enlighet med 28 § jaktförordningen.
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Styrelsens yttrande nr 43
Motion nr LRF Ungdomen 1

Freda tamboskap mot rovfågelsangrepp
Inkomna motioner
LRF Ungdomen beskriver i en motion de ökande örnangreppen på får, främst lamm,
som en konsekvens av den ökande örnstammen. Det föreslås att örn jämställs med de
stora rovdjuren i den meningen att örn bör införas i 28 § jaktförordningen
(1987:905). Djurägaren skulle då kunna skydda sig mot örnangrepp utan att ansöka
om skyddsjakt hos Naturvårdsverket.
Styrelsens redovisning
I Viltskadecenters viltskadestatistik för 2014 finns skador av örn på tamdjur redovisade. Det redovisade antalet örndödade tamdjur under 2014 i hela landet är totalt sex,
varav fyra får. Inget örndödat tamdjur rapporteras från Gotland, där Sveriges tätaste
stam av kungsörn finns. Antalet örndödade tamdjur i hela landet har under de senaste
tio åren varierat mellan tre och 37 djur per år. Som jämförelse kan nämnas att antalet
vargdödade tamdjur har varit cirka 450 per år under de senaste fyra åren.
I motionen påpekas att Naturvårdsverket hittills inte har beviljat någon skyddsjakt på
örn. Naturvårdsverket har inte delegerat rätt att besluta om skyddsjakt på örn till
länsstyrelserna. Enligt styrelsens uppfattning är problemet med örntagna tamdjur av
mindre betydelse för landet som helhet, men kan lokalt vara av betydelse. I 28 § jaktförordningen regleras den enskildas möjlighet att på vissa villkor döda stora rovdjur
vid angrepp på tamdjur, under förutsättning att rovdjuret inte går att skrämma bort.
Denna regel gäller i hela landet och det är rimligt eftersom framför allt varg nu förekommer i nästan hela landet. Problem med örn som dödar tamdjur är i första hand
koncentrerade till renskötselområdets kalvningsland och delar av södra Sverige,
främst Gotland. Enligt styrelsens uppfattning bör rovdjursproblem som regleras i
28 § jaktförordningen vara aktuella i hela eller stor del av landet. Det är först då det
finns starka skäl för generellt gällande regler, som ger relativt stort utrymme för den
enskilda att lösa skadeproblem - helt utan föregående kontakt med myndighet. Dessutom är örn i allmänhetens ögon mer skyddsvärd än en del av de stora rovdjuren. Det
skulle opinionsmässigt möta hårt motstånd att argumentera för generell möjlighet att
döda örn, även i syfte att skydda tamdjur. Enligt styrelsens uppfattning är problemen
med örndödade tamdjur inte av den omfattningen att de motiverar generella regler
som ger rätt att döda örn.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionen att arbeta för att örn införs i 28 § jaktförordningen.
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Motion nr Västra Götaland 5

Allmänna uppdraget inom jakt- och viltfrågor
Töreboda kommungrupp
Det allmänna uppdraget som staten fördelar till Svenska Jägareförbundet har
överlevt sig självt. Konstruktionen har sin bakgrund i en tid då samhällets engagemang i vilt- och jaktfrågor i hög grad handlade om att samordna i övrigt
ideella krafter kring kartläggning, utbildning etcetera. Vid inrättandet av uppdraget förekom dessutom många av landets viltarter i mycket små tätheter.
Därför handlade uppdraget då i hög grad ensidigt om öka att viltpopulationerna.
I dag ser det helt annorlunda ut. Bl a handlar viltfrågor idag i mycket liten omfattning om den tidigare så dominerande uppgiften, att få viltpopulationer att
öka. Idag är istället samhällsuppgiften den rakt motsatta, insatserna som behöver göras handlar ofta om att begränsa viltpopulationers ohämmade tillväxt och
att balansera dem mot tillgängliga foderresurser.
Samhällets sätt att organisera och finansiera sina uppgifter i viltfrågor har inte
hängt med. Jägarkåren är det självklara verktyget när det gäller den praktiska
förvaltningen, det vill säga att fälla det antal djur som ska fällas. Jägarkåren är
dock lika självklart inte verktyget som genom statliga medel skall ansvara för
de uppgifter som idag ingår i det allmänna uppdraget. LRF Västra Götaland
anser inte att dessa uppgifter överhuvudtaget ska tilldelas organisationer.
Samhällets engagemang bör minska och de uppgifter som kvarstår efter en
sådan reformering ska utföras av myndigheter.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att Jägarförbundets allmänna uppdrag upphör och att ansvaret
för uppgifterna förflyttas till myndighetsnivå.
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Styrelsens yttrande nr 44
Motion nr Västra Götaland 5

Allmänna uppdraget inom jakt- och viltvård
Inkomna motioner
I inkommen motion från LRF Västra Götaland beskrivs Svenska Jägareförbundets
allmänna uppdrag och att det är otidsenligt. Ett sådant uppdrag bör inte tilldelas organisationer, utan utföras av staten. Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag bör
upphöra.
Styrelsens redovisning
Svenska Jägareförbundet har haft ett allmänt uppdrag sedan 1938, då även jaktvårdsfonden (nuvarande viltvårdsfonden) inrättades. Fondens medel utgörs av viltvårdsavgifterna (jaktkortet), som jägare betalar in årligen för att få jaga i Sverige. Uppdraget
beskrivs numer som att Svenska Jägareförbundet ska ”leda delar av jakten och viltvården i Sverige”. Uppdraget ersätts med drygt 50 miljoner kronor från viltvårdsfonden per år. Regeringen formulerar uppdraget ungefär som myndigheternas regleringsbrev. I korthet är uppdraget information, rådgivning och utbildning om jakt och
viltvård.
Motionären anför att de förhållanden som gällde i den svenska faunan då det allmänna uppdraget tillkom nu förändrats till en situation där viltet snarare ska begränsas än gynnas ytterligare. Dessutom är förhållandena annorlunda även i den meningen att Svenska Jägareförbundet tidigare stod för den större delen av den samlade
kompetensen i frågor om jakt och viltförvaltning i landet. Detta har förändrats genom
att utbildning om viltförvaltning numer finns på flera lärosäten och att myndigheterna har rekryterat personal med adekvat utbildning, vartefter myndigheterna - i synnerhet länsstyrelserna - får alltmer ansvar för viltförvaltningen (regionaliserad viltförvaltning). Styrelsen delar därför motionärens grundläggande uppfattning om att
Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag är otidsenligt.
Styrelsens principiella hållning är att ideella organisationer, för att upprätthålla sitt
oberoende, bör finansieras med de medel som respektive organisation själv kan generera via medlemsavgifter, affärsverksamhet med mera. Dessutom sammanfaller inte
alltid statens intressen med Svenska Jägareförbundets medlemmars intressen. Den
typ av uppdrag som Jägareförbundet nu har bör enligt styrelsens uppfattning vara ett
ansvar för staten. LRF är dock kritiskt till den nu ansvariga, centrala myndigheten Naturvårdsverket. Enligt styrelsens uppfattning bör därför ett utökat, statligt ansvar
för jakt- och viltfrågor inte föras över till Naturvårdsverket. Ansvarsfördelningen
mellan organisation och myndigheter bör förändras. Frågan bör därför utredas av
regeringen.
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Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
arbeta för att Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag utreds av regeringen.
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Motion nr Södermanland 2

Viltförvaltningsdelegationens sammansättning
Regionstyrelsen LRF Södermanland
Arbetet i viltförvaltningsdelegationerna har nu pågått några år och man bör dra
erfarenheter av hur arbetet fungerat. De frågor som hanteras i delegationen
kräver intresse och kunskap i såväl ekologiska samband som ekonomiska konsekvenser av viltstammarnas förvaltning.
Det är positivt med de nätverk delegaterna har i sina respektive organisationer
för att verka för de riktlinjer som antas. Det finns ett stort värde i att representationen är bred och att många intressen anknutna till landsbygdsfrågor är med
från näringsliv, markägare, naturvård och jakt. I vissa frågor ställs dock intressen mot varandra, ibland på grund av bristande insikt i konsekvenserna för de
som främst berörs av besluten. Man kan ibland känna att gruppen är väl stor, de
politiska företrädarna har ofta ojämn kunskap och engagemang. I tidigare system med viltvårdsnämnder hade man endast två politiker, en från styrande
partier och en från oppositionen, det skulle kunna räcka. I nuvarande modell får
ägande och brukande av jordbruksmark dela på ett mandat och företräda ett
flertal organisationer, liksom skogsbrukets mandat att företräda alla dess aktörer. Med hänsyn till det kanske även naturvådsintresset och friluftsintresset
skulle kunna dela på ett mandat för att få en bättre balans i gruppen som helhet.
Markägare har det yttersta ansvaret för viltförvaltningen på sin mark och de
som äger och brukar mark är de som får bära kostnaderna av viltstammarnas
påverkan i form av skador på skog och gröda. Det vore därför önskvärt att företrädare för markägande och brukande av jord och skog skulle få ökat inflytande
i delegationerna i förhållande till övriga intressen.
LRF Södermanland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att företrädare för markägande och brukande av jord och skog
får ökat inflytande i viltförvaltningsdelegationerna i förhållande till övriga intressen.
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Styrelsens yttrande nr 45
Motion nr Södermanland 2

Viltförvaltningsdelegationens sammansättning
Inkomna motioner
LRF Södermanland beskriver i en motion problemen med viltförvaltningsdelegationernas sammansättning. Delegationen är stor till antalet ledamöter, varav fem är politiker. Ägare och brukare av jord och skog har litet inflytande i förhållande till ansvaret för markanvändningen och de kostnader som viltet orsakar de areella näringarna.
Markägare och brukare bör få större inflytande i delegationerna.
Styrelsens redovisning
Viltförvaltningsdelegationerna (VFD) kom till i en hast när förra rovdjurspropositionen skrevs år 2009. VFD skulle ersätta de dåvarande länsviltnämnderna och de
länsvisa rovdjursgrupperna. Tanken var att både bytesdjur och rovdjur skulle hanteras i samma forum. Det var Miljödepartementet som skrev den förordning som styr
VFDs sammansättning och mandat. Delegationens sammansättning liksom det
oklara/svaga beslutsmandatet och ansvaret är en följd av att delegationen i första
hand var tänkt att hantera rovdjursförvaltning; men också av en politisk ovilja att ge
delegationen hela det ansvar som beskrevs i propositionen. Tidigt kom kritik mot
delegationens sammansättning och svaga mandat. I rovdjursutredningen Mål för rovdjuren (SOU 2012:22) berördes bristerna. Utredningen föreslog att delegationens
sammansättning och arbetsformer skulle ses över. Den nu nedlagda Jaktlagsutredningen (tillsatt av dåvarande Landsbygdsdepartementet) hade som en del av sitt uppdrag att komma med förslag om myndigheternas ansvar för viltförvaltningen. I det
deluppdraget ingick även VFD. När Jaktlagsutredningen inledde sitt arbete med
myndighetsansvaret visade det sig att Miljödepartementet redan arbetade med att se
över Förordning (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer. Miljödepartementet
slutförde emellertid inte arbetet. I en gemensam debattartikel i februari 2015 uttalade
landsbygdsministern och miljöministern att VFD kommer att utvärderas både vad
gäller funktion och sammansättning. Därmed finns ett utrymme för att påverka i enlighet med motionens intentioner.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att ägare
och brukare av jord och skog får ökat inflytande i viltförvaltningsdelegationerna.
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Motion nr Västernorrland 1

Allmän nedskräpning
LRF Ungdomen Västernorrland
Nedskräpningen i naturen är i sig ett miljöproblem, det skräp som kastas efter
vägarna blir också ett problem för foderproducenter och djurägare. Skräpet från
vägkanterna och direkt på åkrarna hamnar i fodret och orsakar lidande och skador på tamboskap.
Vi skulle vilja se en ökad kunskap hos allmänheten om de konsekvenser som
nedskräpningen får för tamboskapen. Detta kan nås dels genom information i
körkortsutbildningen och dels genom allmän information i samband med andra
kampanjer. Med ökad kunskap ökar också medvetenheten, vilket gör att nedskräpningen kan minska.
LRF, som företrädare för ägare och brukare av jordbruksmark och för djurhållare, har ett ansvar att stärka informationen om nedskräpningens konsekvenser.
LRF Västernorrland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att information om det onödiga lidande nedskräpning i naturen kan förorsaka tamboskap ska finnas med i kampanjer mot nedskräpning samt

att

verka för att information om det onödiga lidande nedskräpning längs
bilvägarna kan förorsaka tamboskap ska finnas med i körkortsutbildningen.
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Motion nr LRF Ungdomen 5

Allmän nedskräpning är ett problem
LRF Ungdomen
Skräp, ett allmänt känt fenomen som oönskat dyker upp lite varstans. Även fast
nedskräpning är ett allmänt rådande problem så verkar det inte förhindra att
skräp dyker upp i många miljöer och på platser det inte är avsett för.
I den bästa av världar skulle det både råda och efterlevas en nollvision av nedskräpning. Dessvärre lever vi inte i den bästa av världar och trots tidigare omfattande informationskampanjer så kvarstår problemet med nedskräpning.
LRF Ungdomen har identifierat två strategiska områden där LRF kan och ska
påverka samt sprida kunskap om nedskräpning och dess konsekvenser.
1. Bonden i skolan. LRF Ungdomen anser att den här satsningen är ett utomordentligt bra tillfälle för att ta upp ämnet om nedskräpning och dess
följdeffekter. Att i tidig ålder få information om att skräp i naturen är ett
problem, men också att vi tillsammans kan bidra för att minska nedskräpning.
2. Körkortsutbildningarna. LRF Ungdomen anser att det borde innehålla mer
information om den allmänna nedskräpningens konsekvenser.
LRF Ungdomen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

information om nedskräpning och dess problem lyfts i Bonden i skolan
samt

att

arbeta för att information om den allmänna nedskräpningens konsekvenser ska finnas med i körkortsutbildningar.

247

Styrelsens yttrande nr 46
Motion nr Västernorrland 1, LRF Ungdomen 5

Allmän nedskräpning är ett problem
Inkomna motioner
LRF Västernorrland och LRF Ungdomen yrkar att LRF ska arbeta för att information
om det onödiga lidande nedskräpning i naturen kan förorsaka tamboskap ska finnas
med i kampanjer mot nedskräpning, ingå i körkortsutbildningen samt i Bonden i skolan.
Styrelsens redovisning
Nedskräpning i naturen är ett miljöproblem som många olika aktörer i samhället
måste samarbeta kring. Naturvårdsverket genomförde under åren 2011–2013 regeringsuppdraget ”Särskild satsning för minskad nedskräpning” tillsammans med stiftelsen Håll Sverige Rent. Uppdraget resulterade i en vägledning för kommuner hur
de kan arbeta strategiskt för att minska nedskräpningen. I vägledningen ingår bland
annat nya metoder för skräpmätning i olika miljöer, verktyg för att hantera omfattande nedskräpning och goda exempel från olika kommuners arbete med nedskräpningsfrågor. Kommunerna har således idag ett tydligare uppdrag för att motverka
nedskräpning. Sommaren 2011 infördes nya regler som gav Polisen möjlighet att ge
enskilda personer som skräpar ner böter på 800 kronor. Lagen gäller inte tuggummin,
fimpar eller snus, men i princip alla andra typer av skräp.
Beträffande nedskräpningen, och framförallt burkars effekt som dödande element för
tamboskap är inte sambanden givna. LRF beslöt på uppdrag av riksförbundsstämman
2010 att genomföra en obduktionsstudie av djur med diagnosen vasst, i syfte att klargöra det eventuella sambandet med nedskräpning i form av metallburkar. Inte i något
fall av de djur som obducerades befanns skräp vara orsaken till dödsfallet. De undersökta djuren hade istället en stor variation av andra diagnoser. Det betyder att LRF i
dagsläget inte kan säga att dödsorsaken vasst är en följd av nedskräpningen.
Däremot kommer LRF vara fortsatt engagerat i nedskräpningsfrågan i stort, som har
många olika aspekter - äganderättsliga och miljömässiga. I Bonden i skolan ingår redan nu element om att ta hänsyn till djur och natur, nedskräpning tas särskilt upp
under ett avsnitt om allemansrätten. Bonden i skolan avser att fortsätta utveckla dessa
delar. Då det gäller yrkandet om det närmare genomförandet av detta arbete är det
styrelsens uppfattning att stämmobeslut inte i detalj ska reglera det operativa arbetet.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionerna anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion nr Södermanland 3

Lika salmonellaersättning till drabbade nötköttsföretag
Regionstyrelsen LRF Södermanland
I takt med att nötköttsföretagen blir färre och större riskerar de salmonelladrabbade besättningarna bli flera. När ett nötköttsföretag drabbas av salmonella
går staten in med veterinärer och tjänstemän och bestämmer hur man ska arbeta
på gården kring saneringen av salmonellan. Företaget kan därmed inte påverka
kostnaden för saneringen.
Staten ersätter det drabbade företaget ekonomiskt, både mjölkproducenter och
nötköttsuppfödare, oavsett antal djur på gården. Företaget kan få statlig ersättning på upp till 75 procent av saneringskostnaden. Utöver det kan företaget
teckna en försäkring som täcker resterande 25 procent.
Köper ett nötköttsföretag in kalvar/ungdjur från fler än fem gårdar utgår dock
inte någon statlig ersättning för saneringen. Gården blir dock spärrad på samma
sätt vid ett utbrott. Möjligheten att teckna en försäkring för saneringskostnaden
begränsas också till max 75 procent ersättning av kostnaden.
LRF Södermanland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att ersättningen till salmonelladrabbade nötköttsföretag är
lika oavsett antal leverantörer av kalvar och ungnöt.
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Styrelsens yttrande nr 47
Motion nr Södermanland 3

Lika salmonellaersättning till drabbade nötköttsföretag
Inkomna motioner
LRF Södermanland pekar på ett problem som funnits länge med utebliven statlig
ersättning vid konstaterad salmonella till gårdar som köper fler än 150 nötkreatur
från fler än fem gårdar under en tidsperiod på tolv månader. Dessa besättningar blir
spärrade och pålagda samma krav som besättningar som erhåller statlig ersättning.
Kostnaderna som regelverket ger upphov till kan bli mycket kännbara för det enskilda företaget. Att det inte går att teckna försäkring till fulla värdet påverkar också
ekonomin negativt.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om behovet av ett förändrat
regelverk för statlig ersättning till de aktuella nötköttsföretagen.
För drygt ett halvår sedan presenterade Jordbruksverket en utredning som föreslår en
helt ny modell för att övervaka salmonella. En modell som skulle kunna medge att
även gårdar som köper fler än 150 djur från fler än fem gårdar skulle kunna omfattas
på samma villkor som andra nötkreatursbesättningar. Jordbruksverket har meddelat
att en projektgrupp ska bildas för att hantera övergången till ett nytt system. LRF
kommer att vara representerat i denna grupp. Arbetet har dock ännu inte kommit i
gång.
Undantaget för den statliga ersättning för besättningar som köper fler än 150 nötkreatur från fler än fem gårdar under en period på tolv månader, ligger i zoonosförordningen. Det innebär att en ändring bara kan göras av regeringen. Ett underlag för en
sådan förändring bör kunna tas fram i den tilltänkta projektgruppen.
Under våren 2015 kommer LRFs nya försäkring Salmonellahjälpen att lanseras. Den
ger ersättning för hjälp och stöd då en besättning spärras för salmonella. Försäkringen innehåller tre delar: Möjlighet till 100 timmar rådgivning av en specialutbildad
veterinär, 30 timmar expertrådgivning av en ekonom och 30 timmar krishantering.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att ersättningen till salmonelladrabbade nötköttsföretag är lika oavsett antal leverantörer av djur.
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Motion nr Dalarna 3

Mobiltelefontäckning
Lima-Malung
Lima-Malungs lokalavdelning lyfter frågan om vikten av att ha fungerande
mobiltelefoni på landsbygden både för säkerhet och för företagande på landsbygden. LRF Lima-Malung vill att LRF skall föra medlemmarnas talan gentemot mobiltelefonoperatörerna samt kolla upp så att operatörerna verkligen lever upp till Post- och telestyrelsens krav. Lokalavdelningen vill att frågan förs
vidare till riksförbundsstämman.
Regionstyrelsen instämmer i motionärens åsikter att fungerande mobiltäckning
är ett oeftergivligt krav för boende och företagande på landsbygden. Säkerhetsaspekten är inte minst viktig då många jord- och skogsbrukare ofta arbetar ensamma och med riskfyllda arbeten.
Departementet har uppvaktats med framgång. Konsumentverket och Post- och
telestyrelsen (PTS) har lämnat en rapport om en mer rättvisande och enhetlig
redovisning av mobiltäckning. Samtliga mobiloperatörer är ense om att använda sig av samma systematik för att mäta täckning och för att ha samma
täckningsmarkeringar på sina kartor.
Frågan har tagits upp bland annat i Bredbandsforums mobilgrupp och den har
rört sig framåt. I februari 2015 pågår remisskrivande angående lagändringar i
frågan. Krav på batteribackup föreslås att skrivas in i lagstiftningen i stället för
dagens Allmänt råd från PTS som ej är juridiskt bindande. Detta gäller dock de
större mobilmasterna som betjänar många abonnenter. Det får ändå ses som ett
steg framåt i frågan, med tydligare lagkrav kring batteribackup till mobilmaster.
LRF Dalarna yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF centralt för medlemmarnas talan mot mobiloperatörerna när inte
deras utfästelser om täckning och funktion uppfylls i verkligheten samt

att

LRF kollar upp om mobiloperatörerna verkligen lever upp till Postoch telestyrelsens krav.
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Styrelsens yttrande nr 48
Motion nr Dalarna 3

Mobiltelefontäckning
Inkomna motioner
Från LRF Dalarna har inkommit en motion rörande vikten av en fungerande mobiltelefoni på landsbygden både för säkerhet och för företagande.
LRF Dalarna vill att LRF ska föra medlemmarnas talan gentemot mobiltelefonoperatörerna samt undersöka om operatörerna lever upp till Post- och telestyrelsens krav.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar LRF Dalarnas beskrivning om vikten av fungerande
mobiltelefoni på landsbygden ur flera olika aspekter såsom säkerhet och företagsutveckling. Att ha en fungerande mobiltäckning får ses som ett grundläggande krav
från samhället för att hela landet ska utvecklas och företag och människor ska kunna
verka och bo i alla delar av landet.
LRF har under tio års tid påtalat brister med att mobiloperatörernas täckningskartor
inte har stämt överens med hur täckningen ser ut i verkligheten. Regeringen har under de senaste åren ändrat uppfattning från att ha sett de redovisade kartorna som
tillförlitliga, till att kräva att mobiloperatörernas kartor måste stämma överens med
verkligheten. Post- och telestyrelsen (PTS) har genomfört stickprov och upptäckt att
falsk marknadsföring när det gäller täckningskartorna har förekommit.
Till följd av en ökad medvetenhet om täckningskartornas brister, ska mobiloperatörerna förbättra redovisningen och de kartor som kommer under 2015 bör har en
bättre tillförlitlighet och bättre leva upp till den verklighet som råder i landet. PTS
har i uppdrag tillsammans med Konsumentverket och mobiloperatörerna slagit fast
hur täckningskartorna ska utformas så att de ger konsumenterna en rimlig förväntan
av täckningen i olika delar av landet. Överenskommelsen innebär att operatörerna
ska utgå från ett antal gemensamma och realistiska antaganden när de utformar sina
täckningskartor. Detta ska leda till att kartorna bättre stämmer överens med de verkliga förhållandena. Det finns dock fortsatt behov av utvecklingsarbete att genomföra
avseende täckningskartorna. Om konsumenter upptäcker mobiltäckning som inte
stämmer överens med de aktuella täckningskartorna, kan man anmäla felaktigheter
till telekområdgivarna på internet. Telekområdgivarna samlar konsumenternas synpunkter på mobiltäckning och delger PTS samt operatörerna de fel och brister som
föreligger.
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Genom samverkan mellan den lokala, regionala och nationella nivån inom LRF, tillsammans med berörda myndigheter och organisationer, kan LRF arbeta med att utveckla mobiloperatörernas täckningskartor så att de bättre stämmer överens med den
verklighet som råder för LRFs medlemmar.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att föra medlemmarnas
talan mot mobiloperatörerna när inte deras utfästelser om täckning och funktion uppfylls i verkligheten samt

att

undersöka om mobiloperatörerna lever upp till Post- och telestyrelsens krav.
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Ärende nr 22

Styrelsens yttranden över inkomna motioner
Nr

Yttrande

Från

Motion

Sid
68

1

Konkurrenskraft i svensk livsmedelsproduktion

Västra Götaland 1, Örebro 4

Konkurrenskraften i svenskt jordbruk,
Framtiden för svensk livsmedelsproduktion

2

Jordbrukskonsekvensbeskrivning

Värmland 1, Västerbotten 1

Avvägning mellan produktion och
miljö i jordbruket,
Jordbrukskonsekvensbeskrivning

73

3

Möjliggör en lönsam köttproduktion i hela landet

Gotland 2, LRF Ungdomen 4

Säkra en lönsam köttproduktion på
Gotland och i Norrland,
Stärkt konkurrenskraft för Sveriges
animalieproducenter

79

4

Beteslagstiftningen

Jönköping 1

Beteslagstiftningen

83

5

Skatt på diesel och handelsgödsel

Gotland 1, Södermanland 5

Lägre skatter på diesel och handelsgödsel, Skatteåterbäring på diesel

88

6

Effekter och ändringar av nya
gårds- och förgröningsstöden

Halland 5, Skåne 1

Inlåsningseffekter till följd av de nya
gårds- och förgröningsstöden,
Förgröningen

94

7

Startstöd

Jönköping 2

Regelsystemet för startstöd till lantbrukare

97

8

Ung arbetskraft

LRF Ungdomen 2

Ung arbetskraft

100

9

Förenkling i regelhavet

LRF Ungdomen 6

Förenkling i regelhavet

103

10

Beräkning av sjukpenninggrundande inkomst

Skåne 3

Förändringar i beräkning av sjukpenninggrundande inkomst

106

11

Förstärkt arbete med äganderätt

Mälardalen 3

Äganderätt

109

12

Exploatering av jordbruksmark

Dalarna 1

Exploatering av jordbruksmark

115

13

Rättssäker myndighetsutövning
och gott bemötande

Halland 3, Skåne 5,
Södermanland 4

Likvärdiga och förenklade regler för
myndighetsutövning,
Tillsyn, kontroller, attityder och framförallt rättssäkerhet,
Myndighetsutövning

120

14

Tillsynsavgifter

Skåne 2

Avgift för miljötillsyn – en riksangelägenhet

126

15

Minerallagen

Gotland 3, Västerbotten 2

Vem står upp för markägaren
gentemot minerallagen?,
Mineralprospektering

131

16

Annektering av annans mark

Örebro 1

Annektering av annans mark – 3 kap
12 § jordabalken (JB)

135
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Nr

Yttrande

Från

Motion

17

Certifierad bärplockning och
bärplockarläger

Sid

Västernorrland 2

Bärcertifiering

139

18

Ansvaret för skrotbilar på
landsbygden

Värmland 5

Ansvaret för skrotbilar på landsbygden

143

19

Småskalig vattenverksamhet

Örebro 3

Småskalig vattenverksamhet

145

20

Strandskydd

Mälardalen 2, Värmland 3

Strandskydd,
Avskaffa strandskydd i glesbygd

150

21

Samhällets ansvar för vattenåtgärder - markavvattning

Halland 4, Skåne 4

Samhällets ansvar för vattenåtgärder,
Markavvattning

155

22

Beslut i vattenförvaltningen
måste ske av folkvalda

Värmland 2

Beslut i vattenförvaltningen måste ske
av folkvalda

161

23

Miljöpåverkan i Sverige och
Östersjön

Södermanland 1,
LRF Ungdomen 3

Historiska miljöförbättringar,
Övergödningen av Östersjön

164

24

När ska stallgödseln spridas?

Västra Götaland 2

När ska stallgödseln spridas?

168

25

Växtnäringsproblematiken

Mälardalen 5

Växtnäringsproblematiken

170

26

Enskilda avlopp

Halland 1

Enskilda avlopp

173

178

27

LRFs kommunikationsarbete

Jämtland 1, Mälardalen 1,
Örebro 2

Ny kommunikationsstrategi – anpassning till nytt medielandskap,
Var finns LRF i samhällsdebatten och
mediebruset?,
Lobbyverksamhet och opinionsbildning

28

Medias bevakning av landsbygd och utvecklingen av Land
och ATL

Jönköping 3, Sydost 2

Medias bevakning av landsbygd och
småorter, Utveckling av tidningarna
Land och ATL

183

29

Bonden i skolan

Västra Götaland 8,
Östergötland 2

Gröna näringen i grundskolan,
LRF Skolkontakt

189

30

LRFs arbete med barn- och
ungdomskommunikation

Mälardalen 4

LRFs skolkontakt och kommunikationsarbete

194

31

Partipolitiskt obunden

Sydost 1

Partipolitiskt obunden?

197

32

Sverige är större än storstan

Sydost 3

Sverige är större än storstan

201

33

Stödmedlemskap

Västernorrland 3,
Östergötland 1

Stödmedlemskap i LRF,
Införande av stödmedlemskap

205

34

Borttagande av energiskatt på
förnybar el för konsument

Västra Götaland 7

Borttagande av energiskatt på förnyelsebar el för konsument

208

35

Biogas

Gävleborg 1

Biogas

212

255

Nr

Yttrande

Från

Motion

36

Gårdsproduktion av biodiesel

Jämtland 2

Gårdsproduktion av biodiesel

215

37

Tillåt ren etanol som drivmedel

Västra Götaland 3

Tillåt ren etanol som drivmedel

218

38

Lösning av tvister inom
skogsnäringen via skiljenämnd

Halland 2

Lösning av tvister inom skogsnäringen
via skiljenämnd

221

39

Allmän jakttid på kronhjort och
skyddsjakt på kronhjort och
dovhjort

Södermanland 6,
Västra Götaland 6

Skyddsjakt på hjort i växande gröda,
Allmän jakttid på kronhjort

226

40

Rovdjursförvaltning

Värmland 4

Rovdjursförvaltning

231

41

Underhållsbidrag för rovdjursavvisande stängsel

Dalarna 2

Underhållsbidrag för rovdjursavvisande stängsel

235

42

Psykosocial ohälsa orsakad av
rovdjur

Västra Götaland 4

Psykosocial ohälsa orsakad av rovdjur

237

43

Freda tamboskap mot rovfågelsangrepp

LRF Ungdomen 1

Freda tamboskap mot rovfågelsangrepp

240

44

Allmänna uppdraget inom jaktoch viltvård

Västra Götaland 5

Allmänna uppdraget inom jakt- och
viltfrågor

242

45

Viltförvaltningsdelegationens
sammansättning

Södermanland 2

Viltförvaltningsdelegationens sammansättning

245

46

Allmän nedskräpning är ett
problem

Västernorrland 1,
LRF Ungdomen 5

Allmän nedskräpning, Allmän nedskräpning är ett problem

248

47

Lika salmonellaersättning till
drabbade nötköttsföretag

Södermanland 3

Lika salmonellaersättning till drabbade
nötköttsföretag

250

48

Mobiltelefontäckning

Dalarna 3

Mobiltelefontäckning

252

256

Sid

Ärende nr 22

Inkomna motioner och styrelsens yttranden
Region

Motion

Sid Yttrande

Nr

Sid

Dalarna 1

Exploatering av jordbruksmark

113 Exploatering av jordbruksmark

12

115

Dalarna 2

Underhållsbidrag för rovdjursavvisande
stängsel

234

41

235

Dalarna 3

Mobiltelefontäckning

251 Mobiltelefontäckning

48

252

Gotland 1

Lägre skatter på diesel och handelsgödsel

86

Skatt på diesel och handelsgödsel

5

88

Gotland 2

Säkra en lönsam köttproduktion på Gotland och i Norrland

75

Möjliggör en lönsam köttproduktion i hela landet

3

79

Gotland 3

Vem står upp för markägaren gentemot
minerallagen?

129 Minerallagen

15

131

Gävleborg 1

Biogas

211 Biogas

35

212

Halland 1

Enskilda avlopp

172 Enskilda avlopp

26

173

Halland 2

Lösning av tvister inom skogsnäringen via
skiljenämnd

220

Lösning av tvister inom skogsnäringen via skiljenämnd

38

221

Halland 3

Likvärdiga och förenklade regler för myndighetsutövning

117

Rättssäker myndighetsutövning
och gott bemötande

13

120

Halland 4

Samhällets ansvar för vattenåtgärder

152

Samhällets ansvar för vattenåtgärder - markavvattning

21

155

Halland 5

Inlåsningseffekter till följd av de nya gårdsoch förgröningsstöden

6

94

Jämtland 1

Ny kommunikationsstrategi – anpassning
till nytt medielandskap

175 LRFs kommunikationsarbete

27

178

Jämtland 2

Gårdsproduktion av biodiesel

214 Gårdsproduktion av biodiesel

36

215

Jönköping 1

Beteslagstiftningen

81 Beteslagstiftningen

4

83

Jönköping 2

Regelsystemet för startstöd till lantbrukare

96 Startstöd

90

Underhållsbidrag för rovdjursavvisande stängsel

Effekter och ändringar av nya
gårds- och förgröningsstöden

7

97

28

183

Jönköping 3

Medias bevakning av landsbygd och småorter

Medias bevakning av landsbygd
181 och utvecklingen av Land och
ATL

Mälardalen 1

Var finns LRF i samhällsdebatten och
mediebruset?

176 LRFs kommunikationsarbete

27

178

Mälardalen 2

Strandskydd

148 Strandskydd

20

150

Mälardalen 3

Äganderätt

108 Förstärkt arbete med äganderätt

11

109

Mälardalen 4

LRFs skolkontakt och kommunikationsarbete

191

LRFs arbete med barn- och
ungdomskommunikation

30

194
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Region

Motion

Sid Yttrande

Nr

Sid

Mälardalen 5

Växtnäringsproblematiken

169 Växtnäringsproblematiken

25

170

Skåne 1

Förgröningen

6

94

Skåne 2

Avgift för miljötillsyn – en riksangelägenhet

124 Tillsynsavgifter

14

126

Skåne 3

Förändringar i beräkning av sjukpenninggrundande inkomst

105

Beräkning av sjukpenninggrundande inkomst

10

106

Skåne 4

Markavvattning

154

Samhällets ansvar för vattenåtgärder - markavvattning

21

155

Skåne 5

Tillsyn, kontroller, attityder och framförallt
rättssäkerhet

118

Rättssäker myndighetsutövning
och gott bemötande

13

120

Sydost 1

Partipolitiskt obunden?

196 Partipolitiskt obunden

31

197

Sydost 2

Utveckling av tidningarna Land och ATL

Medias bevakning av landsbygd
182 och utvecklingen av Land och
ATL

28

183

Sydost 3

Sverige är större än storstan

199 Sverige är större än storstan

32

201

Södermanland 1

Historiska miljöförbättringar

162

Miljöpåverkan i Sverige och
Östersjön

23

164

Södermanland 2

Viltförvaltningsdelegationens sammansättning

244

Viltförvaltningsdelegationens
sammansättning

45

245

Södermanland 3

Lika salmonellaersättning till drabbade
nötköttsföretag

249

Lika salmonellaersättning till
drabbade nötköttsföretag

47

250

Södermanland 4

Myndighetsutövning

119

Rättssäker myndighetsutövning
och gott bemötande

13

120

Södermanland 5

Skatteåterbäring på diesel

5

88

Södermanland 6

Skyddsjakt på hjort i växande gröda

39

226

Värmland 1

Avvägning mellan produktion och miljö i
jordbruket

2

73

Värmland 2

Beslut i vattenförvaltningen måste ske av
folkvalda

160

22

161

Värmland 3

Avskaffa strandskydd i glesbygd

149 Strandskydd

20

150

Värmland 4

Rovdjursförvaltning

229 Rovdjursförvaltning

40

231

Värmland 5

Ansvaret för skrotbilar på landsbygden

142

18

143

Västerbotten 1

Jordbrukskonsekvensbeskrivning

2

73

Västerbotten 2

Mineralprospektering

15

131

92

87

Effekter och ändringar av nya
gårds- och förgröningsstöden

Skatt på diesel och handelsgödsel

Allmän jakttid på kronhjort och
223 skyddsjakt på kronhjort och
dovhjort
71 Jordbrukskonsekvensbeskrivning
Beslut i vattenförvaltningen
måste ske av folkvalda

Ansvaret för skrotbilar på landsbygden

72 Jordbrukskonsekvensbeskrivning
130 Minerallagen

258

Region

Motion

Sid Yttrande

Nr

Sid

Västernorrland 1

Allmän nedskräpning

Allmän nedskräpning är ett
246
problem

46

248

Västernorrland 2

Bärcertifiering

138

17

139

Västernorrland 3

Stödmedlemskap i LRF

203 Stödmedlemskap

33

205

Västra Götaland 1

Konkurrenskraften i svenskt jordbruk

Konkurrenskraft i svensk livsmedelsproduktion

1

68

Västra Götaland 2

När ska stallgödseln spridas?

167 När ska stallgödseln spridas?

24

168

Västra Götaland 3

Tillåt ren etanol som drivmedel

217 Tillåt ren etanol som drivmedel

37

218

Västra Götaland 4

Psykosocial ohälsa orsakad av rovdjur

Psykosocial ohälsa orsakad av
236
rovdjur

42

237

Västra Götaland 5

Allmänna uppdraget inom jakt- och
viltfrågor

241

Allmänna uppdraget inom jaktoch viltvård

44

242

Västra Götaland 6

Allmän jakttid på kronhjort

Allmän jakttid på kronhjort och
225 skyddsjakt på kronhjort och
dovhjort

39

226

Västra Götaland 7

Borttagande av energiskatt på förnyelsebar el för konsument

207

Borttagande av energiskatt på
förnybar el för konsument

34

208

Västra Götaland 8

Gröna näringen i grundskolan

186 Bonden i skolan

29

189

Örebro 1

Annektering av annans mark – 3 kap 12 §
jordabalken (JB)

133 Annektering av annans mark

16

135

Örebro 2

Lobbyverksamhet och opinionsbildning

177 LRFs kommunikationsarbete

27

178

Örebro 3

Småskalig vattenverksamhet

144 Småskalig vattenverksamhet

19

145

Örebro 4

Framtiden för svensk livsmedelsproduktion

Konkurrenskraft i svensk livsmedelsproduktion

1

68

Östergötland 1

Införande av stödmedlemskap

204 Stödmedlemskap

33

205

Östergötland 2

LRF Skolkontakt

188 Bonden i skolan

29

189

LRF Ungdomen 1

Freda tamboskap mot rovfågelsangrepp

239

43

240

LRF Ungdomen 2

Ung arbetskraft

8

100

LRF Ungdomen 3

Övergödningen av Östersjön

23

164

LRF Ungdomen 4

Stärkt konkurrenskraft för Sveriges
animalieproducenter

77

Möjliggör en lönsam köttproduktion i hela landet

3

79

LRF Ungdomen 5

Allmän nedskräpning är ett problem

247

Allmän nedskräpning är ett problem

46

248

LRF Ungdomen 6

Förenkling i regelhavet

102 Förenkling i regelhavet

9

103

66

67

Certifierad bärplockning och
bärplockarläger

Freda tamboskap mot rovfågelsangrepp

99 Ung arbetskraft
163

259

Miljöpåverkan i Sverige och
Östersjön

Lantbrukarnas Riksförbund, telefon 0771-573 573, www.lrf.se

