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Ärende nr 5

Föredragningslista vid ordinarie stämmor med
Lantbrukarnas Riksförbund, förening u p a
och ideell förening 2016-05-24--25
1.

Stämmornas öppnande
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 15 mars 2016 att föreslå stämman
att utse presidium enligt följande:
Johnas Rundgren, Västerås, ordförande
Kristina Yngwe, Ystad, vice ordförande

3.

Anmälan av sekreterare och protokollsekreterare
Riksförbundsstyrelsen har den 15 mars 2016 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, Frida Larsson 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 Åsa Odell 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 Bengt-Olov
Gunnarson, Lantmännen (omval) och Anna Törnfelt, LRF Gotland (nyval) att
ingå i beredningsutskottet fram till 2016 års stämma.
Valberedningen har uppdragit till LRFs regioner och organisationsmedlemmar att
nominera lämpliga personer, vilket de också har gjort.
Valberedningen föreslår omval av Anna Törnfelt, LRF Gotland och nyval av
Gunnar Heibring, Norrskog till beredningsutskott för stämman 2016 och fram till
2017 års stämma.

8.

Val av protokolljusterare och rösträknare
Valberedningen nominerar två protokolljusterare med två ersättare samt två rösträknare med två ersättare.
Som protokolljusterare föreslås:
Håkan Lundgren, LRF Sydost
Inga-Lill Gilbertsson, Landshypotek
Som ersättare föreslås:
Per Pettersson, LRF Mälardalen
Inger-Lise Sjöström, Arla Foods
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Som rösträknare föreslås:
Helene Andersson, LRF Halland
Håkan Johansson, LRF Dalarna/Gävleborg
Som ersättare föreslås:
Anna Werbitsch Arnell, LRF Jönköping
Susanne Öberg, LRF Västernorrland
9.

Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
Meddelande om tid och plats för stämman skickades den 18 februari 2016 till regioner och organisationsmedlemmar och kallelse skickades ut den 6 maj.
Annons har varit införd i Land vecka 18.
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 2015.

11.

Anmälan av revisorernas berättelse och koncernrevisionsberättelse
Peter Strandh, EY föredrar revisorernas berättelse över verksamhetsåret 2015.

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 5 988 553 000 kr
och moderföretagets balansomslutning är 472 503 000 kr samt

att

fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna i
LRF ideell förening där balansomslutningen är 192 929 000 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 136 537 438,70 kr balanseras i
ny räkning samt

att

underskottet i LRF förening u p a om 17 102 475,00 kr balanseras i
ny räkning.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
Revisorerna tillstyrker att styrelseledamöterna och verkställande direktören
beviljas ansvarsfrihet för 2015 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. 2015 års löneutveckling inom LEAB motiverar en höjning av timarvodet från 220 till 225 kronor.
Valberedningen föreslår:
att

samtliga förändringar av arvoden träder i kraft den 1 januari 2017 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 tolv prisbasbelopp efter beslutad arbetsfördelning inom styrelsen. I denna summa är ersättningar för uppdrag
i styrelsens delegationer inkluderade.
Ett prisbasbelopp motsvarar 44 300 kr år 2016.
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 fasta 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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2015 års riksförbundsstämma beslutade att ställa tolv prisbasbelopp (534 000 kr)
till riksförbundsstyrelsens förfogande. Till detta kommer ersättning för uppdrag i
LRFs dotterbolagsstyrelser. Det totala beloppet 712 000 kr har fördelats enligt
följande:
Vice ordföranden
Utskottsordföranden
Delegationer (Skog, Mjölk, Kött, Trädgård, Häst)
Övriga uppdrag
Reserv, inte fördelat
LRFs dotterbolag

100 000 kr
145 000 kr
216 750 kr
25 000 kr
47 250 kr
178 000 kr

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

1-13 timmar
225 kr/timme

14-24 timmar
3 150 kr

Vid flerdagsförrättning utgår inget arvode mellan kl 00.00 och 07.00.
Antalet timmar beräknas som antalet påbörjade timmar och en timme räknas som
påbörjad när mer än 30 minuter passerat. Dagarvode utgår endast för hela timmar.
Telefonsammanträden ersätts enligt timarvode.
c) Rese- och traktamentsersättningar
Bilersättning utgår med lägst 28 kr/mil och är samma som för anställd personal.
Vid samåkning utgår ett tillägg på 5 kr/mil per passagerare.
Vid användande av miljöbil gäller samma regler som för anställd personal.
Traktamentsersättning utgår enligt LRFs avtal för anställda.
d) Ersättning till valberedningen
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 2016. Dessa är Annika Bergman, Sven-Erik Hammar,
Helena Jonsson, Ebba Lindsö, Lennart Nilsson och Åsa Odell. Ebba Lindsö har
meddelat att hon inte står till valberedningens förfogande för kommande mandatperiod.
Valberedningen föreslår nyval av Jan Ehrensvärd till riksförbundsstyrelsen.
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Följande ledamöter har ett år kvar på sin mandatperiod:
Palle Borgström, Älvängen
Mikael Bäckström, Aneby
Lotta Folkesson, Vännäs
Sara Helgstrand, Ålberga
Sven Norup, Knislinge
Marcus Söderlind, Långhult
Valberedningen föreslår stämman besluta:
att

välja en riksförbundsstyrelse med tolv ledamöter,

att

till ledamöter i riksförbundsstyrelsen, för mandatperioden 2016-2018,
välja följande:
Annika Bergman, Örebro
Jan Ehrensvärd, Tomelilla
Sven-Erik Hammar, Funäsdalen
Helena Jonsson, Tranås
Lennart Nilsson, Harplinge
Åsa Odell, Klagstorp

Omval
Nyval
Omval
Omval
Omval
Omval

Personalrepresentanter är för närvarande Anders Johannesson, SACO och Pär
Wiklund, Unionen.
Nyval
Jan Ehrensvärd är 47 år och äger och driver Tosterups gård på Österlen i Skåne där
han bland annat odlar spannmål, oljeväxter och sockerbetor samt satsar på en ny äppelodling. Jan tog över gården år 2009. Dessförinnan arbetade han många år inom
näringslivet på exempelvis Electrolux och Tetra Pak. Idag har Jan flera styrelseuppdrag, bland annat som ordförande i TreForm Packaging AB och ledamot i Alsoca
Förvaltning AB. Jan är utbildad reservofficer i marinen och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Omval
Annika Bergman är delägare i Elgesta Förvaltning AB, i Närkes Kil, utanför Örebro. På gården drivs integrerad grisproduktion med 660 suggor. Växtodlingen på
400 hektar är inriktad på spannmål till foder. Dessutom driver Annika bolaget
AgroMind med fokus på personal- och ledarskapsutveckling inom det gröna näringslivet. Ledamot sedan 2010.
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Sven-Erik Hammar är skogsbrukare i Funäsdalen, Härjedalen. Utöver skogsbruket
bedriver han byggnation och renovering av timmerhus och är även delägare i ett
företag som arbetar med avgiftsbelagda skoterleder. Sven-Erik är vice ordförande
i riksförbundsstyrelsen sedan 2015 och ledamot sedan 2011.
Helena Jonsson äger och brukar tillsammans med sin man Galtås Södergård, utanför Tranås, som de brukar tillsammans med fem arrendegårdar på totalt 15 hektar
skog, 55 hektar åker och 50 hektar naturbete. De odlar djurfoder och föder upp hornlös Hereford för avel. Produktionen är Krav-certifierad och besättningen består av
cirka 150 djur. Helena är ordförande i riksförbundsstyrelsen sedan 2011 och ledamot
sedan 2004.
Lennart Nilsson driver tillsammans med hustru och två svågrar ett företag med inriktning på växtodling, dikor med avelsinriktning och maskinstation. Han bor på gården Storegård utanför Harplinge, Halland. Ledamot sedan 2012.
Åsa Odell driver tillsammans en annan familj lantbruk öster om Trelleborg med huvudsaklig inriktning på grisuppfödning och växtodling. Företaget har 420 suggor och
föder årligen upp 7 000 slaktsvin. Resterande 3 000 smågrisar säljs till andra
slaktsvinsproducenter. Växtodlingen är på 405 hektar, varav 140 hektar ägd areal,
med spannmål, oljeväxter och sockerbetor. Åsa är vice ordförande i riksförbundsstyrelsen sedan 2014 och ledamot sedan 2010.

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
2017 års stämma.

18.

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

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

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
Beredningsutskottet föreslår att valberedningen ska bestå av oförändrat nio ledamöter. Tidigare har stadgeenligt hela valberedningen valts på två år vid varannan
stämma. På denna stämma ska nästintill hälften av ledamöterna väljas för en mandatperiod om två år och nästintill hälften av ledamöterna väljas för en mandatperiod om ett år. Detta för att anpassa till den stadgeändring som gjordes 2015, enligt vilken halva/nästintill halva valberedningen ska väljas varje år.
Ordförande i valberedningen väljs av stämman varje år.
Maria Jonsson har avsagt sig omval. Vidare föreslår beredningsutskottet inte omval av Peter Borring och Monica Didriksson.
Beredningsutskottet föreslår stämman besluta:
att

välja en valberedning med nio ledamöter,

att

till ledamöter i valberedningen, för mandatperioden 2016-2017, välja
följande:
Stig-Erik Carlsson, Myresjö
Christina Dahl, Limmared
Torgny Hardselius, Sjulsmark
Sten Olsson, Simrishamn
Katharina Weber, Kristianstad

att

till ledamöter i valberedningen, för mandatperioden 2016-2018, välja
följande:
Viktoria Josefsson, Reftele
Margareta Malmquist, Nyköping
Anniqa E Nygård, Flarken
Patrik Ohlsson, Kil

att

(omval)
(omval)
(omval)
(omval)
(omval)

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

till ordförande i valberedningen välja Stig-Erik Carlsson (omval).
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20.

Fördelning av fullmäktige för organisationsmedlemmarna vid nästa
ordinarie stämma
Enligt stadgarna har riksförbundsstyrelsen den 26 april 2016 beslutat föreslå
stämman fördelning av 45 fullmäktige till kommande stämma.
Stämman föreslås besluta:

21.

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.

Ärenden som riksförbundsstyrelsen hänskjutit till stämman
a) LRFs medlemsavgift år 2017 (LRF ideell förening)
Styrelsen föreslår att den ideella medlemsavgiften för alla LRFs medlemmar fastställs till oförändrat 260 kr.
b) Förslag till ändrade stadgar och anvisningar
Föreslagna ändringar innebär i en ny paragraf att riksförbundsstyrelsen kan ge
mandat till en branschdelegation att företräda LRF i branschens frågor. Bakgrunden till och syfte med den nya paragrafen finns beskrivet på sidan 59.
Dessutom föreslås en mindre justering i stadgarna (6§) avseende uteslutning av
medlem i LRF ideell förening, där den nuvarande paragrafen är anpassad till LRF
förening u p a, samt ett förtydligande gällande intressemedlems rättigheter (5§).
Stämman föreslås besluta:
att

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

att

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

22.

Ärenden som medlem hänskjutit till riksförbundsstämman
Behandling av inkomna motioner
Styrelsen redovisar i 52 yttranden sina förslag med anledning av 63 inkomna
motioner.

23.

Övriga ärenden
a) Tid och plats för ordinarie stämmor år 2017
Riksförbundsstyrelsen har beslutat att 2017 års stämmor hålls på Sånga-Säby
Hotell & Konferens tiden 30-31 maj 2017.
b) Andra övriga ärenden

24.

Stämmornas avslutande
- Avtackningar
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Ärende nr 20

Fördelning av 45 fullmäktige för organisationsmedlemmarna
till 2017 års riksförbundsstämma

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
Swedish DLA Agro
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
*

Förslag
2017

Kalmar Lantmän
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Beslutat
2016
2
6
0
1
0
1
1
1
1

2
6
1
0
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

Branschsamverkan i LRF
Det finns idag sex branschavdelningar i LRF med varsin styrande delegation: LRF
Skogsägarna, LRF Mjölk, LRF Trädgård, LRF Kött, LRF Häst och LRF Växtodling.
Branschavdelningarna i LRF har olika historia och olika förutsättningar, men likväl har
riksförbundsstyrelsen sett behovet av en mer enhetlig modell för branschsamverkan
avseende styrning, organisation och finansiering.
I förslaget till stadgeändring, som föreläggs riksförbundsstämman för beslut, anges bestämmelser för hur riksförbundsstyrelsen kan delegera mandatet att företräda LRF i
branschfrågor. I det följande redovisas kortfattat bakgrund och syfte med att utveckla
branschsamverkan inom LRF samt de förändringar som planeras att genomföras den
1 januari 2017 som en följd av ett stämmobeslut om ändrade stadgar.
Bakgrund och syfte
Arbetet med att utveckla modellen för branschsamverkan i LRF har pågått i två år. Processen har varit öppen med återkommande möjligheter till involvering och diskussion.
En internremiss skickades i januari 2016 till LRFs regioner, organisationsmedlemmar,
nationella intressemedlemmar och LRF Ungdomen. Av sammanlagt 65 remissinstanser
inkom 46 med svar. Svaren visar att det finns en bred enighet kring att samla resurser
och kompetens under LRFs paraply i syfte att stärka det gröna näringslivets position i
samhället. Differentieringen ökar i såväl LRFs medlemskår som på marknaden. Att i en
sådan utveckling hålla samman i ett LRF är en större utmaning, men också viktigare än
kanske någonsin tidigare.
Fokus för LRFs arbete är den enskilda medlemmen/företagaren, i enlighet med den så
kallade fokusförflyttningen som lades fast av 2007 års riksförbundsstämma. Branschsamverkan i en samlad och kostnadseffektiv struktur för både gårdsnära och branschspecifika frågor stärker den enskilda medlemmens/företagarens inflytande och möjligheter på den kommersiella och politiska marknaden. LRF som en sammanhållen bondeorganisation arbetar för att de kooperativa företagen skall vara bondens bästa affärspartner.
En enhetlig modell för samverkan i branschdelegationer och branschavdelningar är viktig för att dels säkerställa långsiktighet när det gäller bland annat finansieringen och dels
transparens och tydlighet i LRFs verksamhet. Samtidigt är det också viktigt att beakta
branschernas olika förutsättningar - vilket innebär att enhetligheten avser ramar och
grundläggande principer - medan respektive branschdelegation och branschavdelning
därutöver har stor frihet att utforma sin verksamhet på ett sätt som passar deltagande
organisationer. Det är i sammanhanget viktigt att understryka att branschsamverkan
inom LRF utgår från frivillighet samt ömsesidigt intresse och engagemang.
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Modell för branschsamverkan i LRF
Nedan sammanfattas riksförbundsstyrelsens förslag till en mer enhetlig modell för LRFs
branschdelegationer och branschavdelningar. Följande områden berörs: finansiering av
branschavdelningar, LRFs stadgar, arbetsordningar för branschdelegationer och branschavdelningar, mötesplatser samt fullmäktigefördelning på riksförbundsstämman.
Framtida finansieringsmodell
Delar i en framtida finansieringsmodell för LRFs branschavdelningar föreslås vara:
- LRF finansierar branschavdelningar med 1-3 miljoner kronor/år beroende på
branschens storlek.
- Av den ordinarie serviceavgiften till LRF från organisations- och intressemedlemmar tillfaller 80 % aktuell branschavdelning.
- Branschen svarar för övrig finansiering via en verksamhetsrelaterad serviceavgift utifrån den omfattning av verksamheten som delegationen beslutar.
- Om organisations- eller intressemedlem medverkar i flera branschavdelningar
fördelas medlemmens ordinarie serviceavgift på de branschavdelningar som
medlemmen medverkar i.
- Utöver basfinansieringen kan LRF efter överenskommelse skjuta till ytterligare
finansiering till en branschavdelning om LRF väljer att lägga särskilda uppdrag
på branschavdelningen vid sidan av dess ordinarie uppdrag.
Stadgeändringar
Revideringar och kompletteringar i LRFs stadgar begränsas till att riksförbundsstyrelsen
skall kunna ge mandat till en branschdelegation (i stadgetexten beskrivet som en grupp
av organisations- och intressemedlemmar samt personer utsedda av riksförbundsstyrelsen) att företräda LRF i vissa frågor.
Arbetsordningar
Vad som gäller avseende uppdrag, mandat, organisation och principer för finansiering
för samtliga delegationer och branschavdelningar beskrivs i en gemensam arbetsordning
som fastställs av riksförbundsstyrelsen.
Som komplettering och specificering av samarbetet inom respektive branschdelegation
upprättas dessutom ett samarbetsavtal mellan LRF och deltagande organisationer med
tolv månaders ömsesidig uppsägningstid, som tillsammans med den gemensamma arbetsordningen ersätter nuvarande avtal.
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Mötesplatser
När det gäller mötesplatser föreslås styrelsens forum för diskussioner med regioner och
organisationsmedlemmar byta namn från regionala och kooperativa rådet till riksförbundsrådet. Detta forum föreslås - liksom idag - att mötas gemensamt samt med regioner och organisationsmedlemmar var för sig. Det kooperativa rådet föreslås byta namn
till branschrådet. Varje år anordnas en kooperativ konferens och styrelsen inrättar en
kooperativ samrådsgrupp, i vilken bland andra ingår företrädare för de största kooperativa organisationsmedlemmarna.
Stämmofullmäktige
Organisationsmedlemmarnas 45 fullmäktige till riksförbundsstämman fördelas liksom
idag av stämman på förslag från riksförbundsstyrelsen med särskild hänsyn tagen till
serviceavgifter, insatskapital och branschens omsättning.
Frågor som utreds vidare
Processen med en mer enhetlig modell för branschsamverkan i LRF har aktualiserat
frågor om dels organisations- och intressemedlemskapen i LRF och dels insatskapitalet
i LRF. Riksförbundsstyrelsen har uppdragit åt VD att utreda dels kriterier för organisations- och intressemedlemskap i LRF och dels villkor för och användning av insatskapitalet i LRF. Resultatet av utredningen kan leda till förslag på förändringar som i så fall
kommer upp för behandling på 2017 års riksförbundsstämma.
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Ärende nr 21 b

Förslag på ändringar i stadgar för Lantbrukarnas Riksförbund
Tillägg markeras med understruken text. Borttagen text är genomstruken.
Endast paragrafer innehållande ändringsförslag är medtagna.
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.

4 § Organ (u p a)

Riksförbundets organ är riksförbundsstämman, riksförbundsstyrelsen och revisorerna.

Organ (id)

Riksförbundets organ är riksförbundsstämman, riksförbundsstyrelsen och revisorerna
samt regioner, ortsförbund, kommungrupper och lokalavdelningar.
För att vara valbar till förtroendeuppdrag inom Lantbrukarnas Riksförbund,
LRF krävs individmedlemskap i LRF.
Anvisning
Riksförbundsstyrelsen skall fastställa indelning i regioner.
Regionstyrelse skall fastställa indelning i kommungrupper, ortsförbund och lokalavdelningar.
Riksförbundsstyrelsen skall godkänna stadgar för regioner, ortsförbund och
lokalavdelningar samt för kommungrupper som inte väljer att arbeta vidare
enligt av riksförbundsstyrelsen fastställda arbetsordningar.

4a § Branschdelegationer

Riksförbundsstyrelsen kan uppdra åt en delegation som består av en grupp organisationsmedlemmar, intressemedlemmar och personer utsedda av riksförbundsstyrelsen
att företräda LRF i branschspecifika frågor samt ansvara för strategisk styrning av LRFs
arbete för branschen.
Anvisning
Närmare regler om delegations mandat, tilldelning av resurser samt finansiering av
branschspecifik verksamhet fastställs av riksförbundsstyrelsen i gemensam arbetsordning för delegationerna.

5 § Medlemskap (u p a)

Till medlemmar i riksförbundet kan riksförbundsstyrelsen anta
1) Organisationsmedlem. Ekonomiska eller ideella föreningar som köper eller säljer
produkter eller tjänster inom jord- och skogsbrukssektorn.
Även förening som ombildats till aktiebolag kan fortsätta vara medlem.
2) Regionmedlem. Regioner inom Lantbrukarnas Riksförbund, ideell förening.
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Medlemskap (id)

Till medlemmar i riksförbundet kan antas
1) Person, fysisk eller juridisk, som äger eller brukar lantbruksfastighet eller bedriver
verksamhet inom de gröna näringarna eller annan enskild person som är sysselsatt
inom de gröna näringarna eller dess organisationer eller som stöder riksförbundets
allmänna syfte.
Anvisning
Närmare regler för medlemskap för individmedlem får fastställas av riksförbundsstyrelsen.
2) Intressemedlem. Juridisk person som bedriver verksamhet med anknytning till de
gröna näringarna.
Anvisning
Närmare regler om medlemskap för intressemedlemmar får fastställas av riksförbundsstyrelsen.
Intressemedlem skall ha en regional eller nationell anknytning.
Intressemedlem med verksamhet inom en region kan beviljas medlemskap av
styrelsen för den region inom vars område den juridiska personens styrelse har
sitt säte. Beredning av beslut om regionalt intressemedlemskap skall ske i samråd
med riksförbundet. Sådant beslut skall anmälas till riksförbundsstyrelsen.
Intressemedlem med verksamhet i flera regioner eller nationellt beviljas medlemskap
av riksförbundsstyrelsen. Riksförbundsstyrelsen kan i särskilda fall
besluta om annan regional anknytning än nu sagts.
Regional intressemedlem har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på regionstämma, ej
motions- eller rösträtt på regionstämma och ej heller rätt att utse fullmäktig till regionstämma. Nationell intressemedlem har närvaro- och yttranderätt på riksförbundsstämma, ej förslags-, motions- eller rösträtt på riksförbundsstämma och ej heller rätt att
utse fullmäktig till riksförbundsstämma.
Intressemedlem har närvaro- och yttranderätt på regionstämma och riksförbundsstämma,ej motions- eller rösträtt på regionstämma eller riksförbundsstämma
och ej heller rätt att utse fullmäktig till regionstämma eller riksförbundsstämma.
Intressemedlem har rätt att framlägga förslag i ärende på regionstämma.
3) Organisationsmedlem i Lantbrukarnas Riksförbund, förening u p a.
Anvisning
Sådant medlemskap beviljas av riksförbundsstyrelsen.
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6 § Medlemskapets upphörande
Uppsägning (u p a )

Medlems uppsägning av sitt medlemskap skall vara skriftlig. Avgång sker vid
det årsskifte som kommer närmast sex månader efter uppsägningen. Efter medlems avgång återbetalas inte insats eller del i beslutad vinstutdelning förutom i fall som avses i
7 kap. 15§ eller 12 kap. 4§ lagen om ekonomiska föreningar.
Kommentar
Bestämmelsen angående återbetalning av insats avser ändring av medlemmarnas insatsskyldighet och förfarande vid fusion och är endast tillämplig för u p a-föreningen.
Uppsägning och uteslutning avser alltid samtidigt såväl LRF förening u p a som LRF
ideell förening.
Uppsägning (id)

Vid uppsägning eller utebliven betalning av medlemsavgift upphör medlemskapet
den dag skriftlig uppsägning kommit riksförbundet tillhanda eller tre
månader efter förfallodagen.
Uteslutning (u p a)

Medlem, som inte iakttar sina förpliktelser mot riksförbundet eller som uppenbarligen
motarbetar eller skadar riksförbundet, dess verksamhet eller dess intressen eller inte
längre uppfyller kraven för medlemskap, kan uteslutas av riksförbundsstyrelsen.
Om den uteslutne begär det kan frågan om uteslutning hänskjutas till riksförbundsstämman.
Sådan begäran skall skriftligen ställas till styrelsen inom tre månader från det datum
beslutet avsänts till den uteslutne. Efter medlems avgång återbetalas inte insats eller del
i beslutad vinstutdelning förutom i fall som avses i 7 kap. 15§ eller 12 kap. 4§ lagen om
ekonomiska föreningar.
Kommentar
Bestämmelsen angående återbetalning av insats avser ändring av medlemmarnas insatsskyldighet och förfarande vid fusion och är endast tillämplig för u p a-föreningen.
Uppsägning och uteslutning avser alltid samtidigt såväl LRF förening u p a som LRF
ideell förening.
Uteslutning (id)

Medlem, som inte iakttar sina förpliktelser mot riksförbundet eller som uppenbarligen
motarbetar eller skadar riksförbundet, dess verksamhet eller dess intressen
eller inte längre uppfyller kraven för medlemskap, kan uteslutas av regionstyrelsen.
Om den uteslutne begär det kan frågan om uteslutning hänskjutas till riksförbundsstyrelsen. Sådan begäran skall skriftligen ställas till regionstyrelsen inom tre månader från
det datum beslutet avsänts till den uteslutne. Beslut om uteslutning av nationell intressemedlem fattas av riksförbundsstyrelsen och kan inte överklagas.
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Ärende nr 22
Motion Skåne nr 1

Strategi för äganderättsarbetet
Broby-Knislinge
LRF har det senaste året höjt ambitionsnivån när det gäller äganderättsliga frågor, vilket är mycket positivt. Det är också av stor betydelse att LRF arbetar
med rätt frågor, att vi ”drar” åt samma håll och att vi är uthålliga i tid. Våra
medlemmar är beroende av en långsiktigt stabil äganderätt för att kunna driva
och investera i sunda, hållbara och konkurrenskraftiga företag. Därför anser
LRF Skåne att LRF bör ta fram en nationell strategi för äganderättsarbetet,
skälen till detta är bland annat följande:
Samhället tar idag ett visst ekonomiskt ansvar för intrång på mark för till exempel byggande av bostäder, vägar och ledningsdragningar. Men när det gäller
andra begränsningar i äganderätten till exempel strandskydd, det generella biotopskyddet, nyckelbiotoper i landskapet och Natura 2000, utgår generellt ingen
ekonomisk kompensation. När det gäller olagliga bosättningar så ställs orimliga praktiska och ekonomiska villkor på markägarna innan ärendet ens behandlas. Detta trots att det enligt allemansrätten och svensk lagstiftning är olagligt att ta annans mark i anspråk för bosättning.
Allmänheten värdesätter det som privata jord- och skogsägare gör i skog och
mark. Det är till välskötta skogar och marker som man vill ha tillgänglighet.
Detta är positivt och det unika tillträde vi har i Sverige till naturen bör även
fortsatt värnas, inte minst för att upprätthålla någon slags förståelse för vår
verksamhet. Dock är allmänheten inte medveten om att detta görs utan någon
form av ekonomisk kompensation till berörda markägare. Det är markägarens
mark när det gäller underhåll och skötsel, men det är många som har åsikter om
hur den skall brukas och när den skall skördas och avverkas. Att ges rätt som
medborgare att bestämma över annans mark, utan att själva ta ett ekonomiskt
ansvar, måste ses som ett brott mot äganderätten.
Söker man dispens för till exempel byggnader eller andra åtgärder tar handläggningen lång tid och man måste dessutom betala avgift innan ärendet behandlas. Man kan drabbas av ett betydande intrång utan ekonomisk ersättning
även vid avslag av dispensansökan.
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Äganderätten utmanas ständigt genom
- Överdrivet ”skydd” och intrång från myndigheter
- Olagliga bosättningar av typen ”bärplockarläger”
- Andras företagande på enskilds mark utan tillstånd från markägaren
- Avsaknad av inflytande över vilt- och rovdjursförvaltning
- Organiserat och intensivt friluftsliv
- Långsam och krånglig myndighetsutövning
LRF Skåne yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

en nationell strategi för äganderättsarbetet inom LRF tas fram,

att

denna strategi ska syfta till att öka tydligheten, kraften och effektiviteten i äganderättsarbetet samt

att

samordningen av information och resurser inom äganderättsområdet
ska bli mycket bättre - över landet såväl som över LRFs olika nivåer.
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Styrelsens yttrande nr 1

Motion Skåne nr 1

Strategi för äganderättsarbetet
Inkomna motioner
LRF Skåne välkomnar ambitionshöjningen inom LRF avseende äganderättsliga frågor. LRF Skåne menar samtidigt att alla de utmaningar som äganderätten står inför
och medlemmarnas behov av en långsiktigt stabil äganderätt leder till att LRF bör ta
fram en nationell strategi för äganderättsarbetet.
LRF Skåne yrkar därför i sin motion att stämman uppdrar åt riksförbundsstyrelsen att
ta fram en nationell strategi för LRFs äganderättsarbete. Detta i syfte att öka tydligheten, kraften och effektiviteten i äganderättsarbetet samt för att förbättra samordningen inom området över landet och på LRFs olika nivåer.
Styrelsens redovisning
Ägande- och brukanderätt är frågor som förenar LRFs medlemmar och som över tid
legat högt på styrelsens och LRFs agenda.
På stämman 2014 betonades vikten av arbetet med ägande- och brukanderätt och
behovet av att stärka det opinionsbildande arbetet i dessa frågor. Vid stämman 2015
fastställdes Vägen mot visionen, i vilken det bland annat klargörs att LRFs övergripande inställning är 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.
Riksförbundsstyrelsen kan konstatera att den förstärkning och ambitionshöjning som
genomfördes efter stämman 2014 nu varit på plats i ett år (sedan våren 2015).
Detta har bland annat lett till att:
- Redan existerande kompetens förstärkts med fem äganderättstjänster, varav fyra
placerats regionalt.
- Ett näringspolitiskt nätverk (ÄG - Ägande och brukanderättsgruppen) bildats för
att prioritera och samordna regionala och centrala insatser.
- En äganderättsbank bildats där frågor och svar inom äganderättsområdet görs
tillgängliga för LRFs personal och förtroendevalda.
De regionalt anställda experterna ska utgöra en juridisk resurs och ett kompetensstöd
till LRFs regioner, exempelvis genom att stödja LRFs regioner och kommungrupper
i möten med kommuner och länsstyrelser.
Under 2015 och fram till idag har LRF genomfört en lång rad aktiviteter, engagemang och påverkansarbete inom det äganderättsliga området.
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LRF har utöver det löpande arbetet valt att fokusera på tre äganderättsliga frågor;
vatten (till exempel småskalig vattenkraft), olovliga bosättningar (bärplockarläger)
och artskyddsförordningen. Med fokusering uppnås dels ett effektivare resursutnyttjande, men minst lika viktigt ökar möjligheten för utomstående att förstå vilka frågor
LRF driver för tillfället. Utan att redogöra för sakfrågorna i detalj kan nämnas att vad
gäller småskalig vattenkraft har riksdagen under april 2016 gett regeringen tillkänna
att reglerna bör ändras på ett sätt som i mycket stor utsträckning är i linje med vad
LRF vill se. Detta har uppnåtts efter en strukturerad och bred dialog mellan representanter för LRF och riksdagsledamöter, myndigheter och departement.
När det gäller olovliga bosättningar (bärplockarläger) har regeringen förstått problematiken och tillsatte hösten 2015 en utredning i frågan. Utredningen ska vara klar i
maj 2016 och då presentera förslag på hur markägarna bättre ska kunna freda sin
mark när olovliga läger bildas. LRFs arbete har bidragit till att utredningen tillsattes
och LRF var en av de allra första organisationer som utredaren träffade under hösten
för att få input till utredningsarbetet. LRF har goda förhoppningar att utredningen
kommer att presentera förslag i linje med vad LRF har fört fram.
Angående artskyddsförordningen har LRF tillsammans med andra aktörer inom
skogsnäringen analyserat och redovisat orimligheterna i förordningen främst avseende skydd av (alla) fåglar. Detta har sedan presenterats och diskuterats med tjänstemän och politiker på departement, i riksdagen och med myndigheter. Även om
frågan inte är löst är relevanta beslutsfattare nu uppmärksammade på problemet och
en grund lagd för att kunna diskutera en väg framåt.
LRF har med stöd av den förstärkning som beskrivs ovan genomfört nio regionala
möten riktade mot nuvarande och presumtiva LRF-medlemmar runt om i landet. Under hösten och vintern samlades cirka 800 personer för att lyssna på och diskutera
äganderättsliga frågor. Dessa möten fortsätter under 2016.
I mars 2016 genomförde LRF ett välbesökt seminarium om äganderätt i Stockholm
med externa föreläsare, inbjudna riksdagspolitiker samt interna och externa åhörare.
Intrång från kraftledningar har varit en stor fråga för LRFs medlemmar under lång
tid. Det var därför glädjande när LRF, Södra och tio kommuner i sydöstra Sverige
nyligen kunde anlita konsultbolaget Pöyry för att genomföra en samhällsekonomisk
analys för en 20 mil lång kraftledning från Oskarshamn till Hemsjö.
LRF Skånes tredje yrkande berör samordning av information. När det gäller information är avsikten att framöver återkommande rapportera status till hela LRF organisationen inom de frågor ÄG arbetar med.
Redogörelsen ovan täcker inte allt som gjorts på området. Mycket av det äganderättsliga arbetet sker dagligen regionalt och lokalt av förtroendevalda och tjänstemän i
LRF, men får inte alltid den uppmärksamhet som det så väl förtjänar.
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Styrelsens uppfattning är emellertid att LRFs arbete med äganderättsliga frågor bör
utvecklas ytterligare. LRF behöver anpassa arbetet till det faktum att allt färre har
kunskap om hur vardagen i det gröna näringslivet ser ut och hur tillståndet i skog och
mark utvecklas. När kunskapen om jord- och skogsbruk minskar, minskar också insikten om hur myndighetsbeslut som leder till ett intrång påverkar en enskild företagare. Det saknas förståelse för att kostsamma åtgärder slår direkt mot bondens lönsamhet och i slutänden leder till att utveckling och expansion uteblir. Därför är det
även ur ett äganderättsligt perspektiv viktigt att LRF tar ett fortsatt ansvar för att ge
allmänhet och beslutsfattare information om hur utvecklingen ser ut vad gäller
grundläggande delar, till exempel utveckling av ett antal miljöindikatorer relevanta
för de gröna näringarna. En felaktig bild ger annars en grogrund för propåer om fler
omotiverade intrång och begränsningar för det gröna näringslivet.
En viktig del av LRFs strategiska arbete framöver handlar därmed om hur vi ska
kunna minska trycket från omvärlden, det vill säga det tryck som leder till olika inskränkningar i möjligheten att bruka skog och mark. LRF har under hösten 2015 och
våren 2016 arbetat med att utveckla kommunikationen för ett stärkt opinionsbildande
arbete där en bärande del blir Det goda ägandet. Genom att lyfta ägandet och koppla
det till samhällsnytta ska LRF lättare kunna få gehör för sina argument i diskussioner, både hos en bredare allmänhet, i enskilda fall och i det politiska påverkansarbetet
på flera nivåer. Med Det goda ägandet vill LRF visa att ägandet inte bara är av värde
för de som äger och brukar mark utan även ger betydande värden för samhället i
stort, det vill säga ägandet är ett samhällsintresse. Styrelsen ser att det arbete som nu
inletts i denna del bör vara långsiktigt för att ge effekt.
Styrelsen ser också att det finns möjlighet att förbättra analyser och argumentation
som tar sikte på olika samhällsekonomiska aspekter av samverkan mellan det gröna
näringslivet, miljön, företagandet och samhällsnyttan i stort - med äganderätt som en
gemensam nämnare. LRF kan bli tydligare med att visa på de ekonomiska vinsterna
för samhället av att värna ägandet och brukandet av jord och skog. Kopplat till detta
kan även dessa analyser bidra till diskussioner huruvida rätt prioriteringar görs, till
exempel avseende var statens resurser för miljö- och naturvård läggs (se vidare yttrande nr 2 på sidan 72).
Styrelsen ser också att LRF kan ta ett större utrymme i samhällsdebatten som rör
generella äganderättsliga frågor som har relevans för fler än aktiva i det gröna näringslivet. LRF bör utveckla arbetet att enskilt och i samverkan med andra organisationer föra upp olika grundläggande äganderättsliga frågor på dagordningen. Det kan
ske genom seminarier, föreläsningar och debattinlägg eller på andra sätt.
Utöver arbetet enligt ovan finns en kontinuerlig ström av händelser i omvärlden med
äganderättsliga konsekvenser som LRF behöver förhålla sig till. Det kan handla om
ny lagstiftning, nya domar eller ny myndighetspraxis och i dessa sammanhang ska

69

LRF vara aktivt. Utmaningen är att våga fokusera och kraftsamla mot vissa frågor
och det finns skäl att se om metodiken för detta går att utveckla.
Sammanfattningsvis är riksförbundsstyrelsens uppfattning att det skett en positiv
utveckling i hur LRF arbetar med äganderättsliga frågor och det går att se successiva
framgångar. Samtidigt är det uppenbart att mycket återstår och riksförbundsstyrelsen
delar LRF Skånes bedömning att äganderätten ständigt utmanas. Därför måste även
LRFs arbete kontinuerligt förändras och anpassas. Riksförbundsstyrelsens bedömning är dock att det idag finns en metodik och strategi som LRF arbetar utifrån i detta
arbete. Den är summan av det som beskrivits ovan, där det dels ska ske ett grundläggande påverkansarbete, dels utvecklad argumentation i vissa fokusfrågor och därutöver ett löpande arbete att bevaka förändringar vad gäller till exempel ny lagstiftning
och praxis. Vad gäller samordning av resurser inom LRF är det styrelsens uppfattning att det kan utvecklas ytterligare samtidigt som det även här sker en positiv utveckling. Därmed finner riksförbundsstyrelsen sammantaget att det är mer effektivt
att detta arbete nu ges möjlighet att utvecklas och följas upp istället för att genomföra
det relativt omfattande arbete som framtagandet av en nationell strategi skulle innebära.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt arbeta för att utveckla LRFs strategiska arbete vad avser värnandet av
äganderätten och rätten att bruka jord och skog.
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Motion Gotland nr 3

Ägande- och brukanderätt samt statligt eller regionalt
markintrång
Hejnum-Bäl och Forsa
Idag är det inte självklart att vi får bestämma över vår egen mark som vi brukat
i flera generationer. LRF har många medlemmar som oroas av att deras marker
väntas få ”skydd” av Natura 2000 eller andra skyddsformer med tillhörande
restriktioner. Vi har generellt en positiv syn på ansvar för vår närmiljö och värnar ett högt miljöarbete i vårt brukande. Vid inrättande av statliga skydd som
ämnar skydda hotade utvalda naturtyper så tror vi att myndigheten i grunden
har goda avsikter, men det som borde bli en social och ekonomisk belöning blir
allt som oftast en belastning eller till och med en bestraffning.
Möjligheten att protestera mot och överklaga myndighetsbeslut som innebär
restriktioner/begränsningar av ens möjligheter att bruka sin mark borde vara en
självklarhet. I dag är det dessvärre inte så när det till exempel gäller utpekande
av Natura 2000-områden.
Vi vill också påpeka att när det gäller ”myndighetsintrång” som har sin grund
ifrån olika EU-direktiv, är det centralt att restriktioner och tillämpning harmoniserar med hur dessa direktiv implementeras/tillämpas i övriga EU.
LRF Gotland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för att ge markägaren möjlighet att fortsatt bruka sin skog/jord
samt få ett socialt erkännande för det arbete som utförs om och när
marken belagts med ett formellt skydd,

att

arbeta för att marknadsmässiga ersättningar alltid ska utgå för markintrång,

att

arbeta för att fördyrande åtgärder som följd av dessa intrång ska
bekostas av beslutande myndighet,

att

arbeta för att alla intrång i ägande- och brukanderätten ska vara möjliga
att överklaga i juridiska instanser samt

att

arbeta för en harmonisering av svenska restriktioner och svensk tilllämpning (i förhållande till andra länder inom EU), i samband med
implementering av olika EU-direktiv.
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Styrelsens yttrande nr 2

Motion Gotland nr 3

Ägande- och brukanderätt samt statligt eller regionalt
markintrång
Inkomna motioner
LRF Gotland redogör i motionen för markägares oro och problem när deras marker i
ökande utsträckning drabbas av restriktioner och begränsningar kopplat till Natura
2000-områden. Motionen lyfter behovet av att komma till rätta med den otillfredsställande ordningen att markägaren begränsas i sin äganderätt och möjlighet att bruka
sin mark utan att underliggande beslut går att överklaga. LRF bör arbeta för att denna
ordning ändras. I motionen yrkar LRF Gotland även att LRF ska arbeta för att de
som brukar våra jordar och skogar ska få ett socialt erkännande för detta, att marknadsmässiga ersättningar alltid ska utgå för markintrång samt att fördyrande åtgärder
i brukandet efter intrång ska bekostas av beslutande myndighet.
LRF Gotland pekar också på vikten av att implementering av EU-direktiv (som sedan ligger till grund för svensk myndighetsutövning) ska ligga på en ambitionsnivå
som är i paritet med implementering i övriga EU, det vill säga inte en överimplementering. LRF Gotland yrkar att LRF ska arbeta för en harmonisering av svenska restriktioner och tillämpning av EU-direktiv i förhållande till övriga medlemsländer.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsens redovisning nedan utgår från antagandet att med intrång avses i motionen beslut om områdesskydd av biologiska motiv och naturvårdsmotiv
som är av mer än obetydlig omfattning.
Riksförbundsstyrelsen delar LRF Gotlands bild av att det finns en trend att allt fler
inskränkningar, restriktioner och begränsningar kopplat till ägande och brukande av
jord- och skogsmark sker utan att det finns en möjlighet för den drabbade att få
bakomliggande beslut prövat. I motionen lyfts beslut om Natura 2000 fram. Riksförbundsstyrelsen kan till detta även lägga hantering av till exempel skydd enligt artskyddsförordningen samt i viss mån beslut om strandskydd.
Riksförbundsstyrelsen menar att det är otillfredsställande att en rad beslutstyper och
ageranden som de facto har en påverkan på markägarens rådighet kan fattas utan att
det finns tydliga och förutsebara bestämmelser och att skadelidande inte kan få ärendena prövade i rimlig omfattning. Det som kanske är mest oroande är att det synes
vara mycket svårt att få till en prövning av om de naturvetenskapliga och biologiska
utgångspunkter som anges som grund för ett intrångsbeslut är korrekta. Grunden för
att ett intrång i äganderätten ska kunna ske är att intrånget är motiverat av ett "angeläget allmänt intresse". Regelmässigt antas att ett utlåtande från myndighetstjänsteman om att ett större eller mindre naturområde har höga skyddsvärden och bör

72

skyddas (från ägarens brukande) närmast är en sanning som inte kan eller bör prövas.
En sådan ordning är problematisk. Riksförbundsstyrelsen menar att det finns anledning för LRF att lyfta behovet av att det i ökad omfattning blir möjligt att inte minst
pröva om de grundläggande skälen (biologiska) verkligen uppfyller de krav som
grundlagen ställer på ett intrång för att det ska kvalificera som ett angeläget allmänt
intresse. Vid ett beslut om dessa typer av intrång bör det som regel vara möjligt att
även få prövat om intrånget är effektivt, det vill säga ger det den biologiska effekt
som antas eller är det mer effektivt att vidta andra eller inga åtgärder? Detta bör ske
för att säkerställa att ett beslut om intrång verkligen motiverar ett intrång i äganderätten, men det är också viktigt för att kunna avgöra om ett intrång är samhällsekonomiskt rationellt. Detta då ett intrång är förknippat med direkta och indirekta kostnader både för den enskilda och det allmänna.
Det finns sammantaget skäl att arbeta för att de intresseavvägningar och proportionalitetsbedömningar som ska göras vid intrångsbeslut kan ske i större utsträckning i
formella prövningar i domstol samt att det ges möjliget att pröva de grundläggande
ingångsvärdena så att förutsägbarhet skapas i större utsträckning.
Det finns dock anledning att tydliggöra att det finns en svårighet i att exakt kategorisera vilka beslut som kan anses utgöra en inskränkning i äganderätten och möjligheten att bruka sin mark. Markägarperspektivet är ofta vidare än lagstiftarens. En skiljelinje som sedan länge är etablerad i svensk rätt är att det är skillnad på om en markägare hindras i sin utövning av vad som beskrivs som pågående markanvändning
eller hindras att i framtiden använda marken på ett annat sätt. I juridisk mening nyttjas inte heller brukanderätt utan detta får närmast ses som en beskrivning av den rätt
som direkt eller indirekt följer av de rättigheter som omfattas av äganderätten inom
ramen för gällande ramverk. Riksförbundsstyrelsens uppfattning är att det finns skäl
att LRF ska arbeta för ökad möjlighet till rättslig prövning enligt ovan för den typ av
intrång som enligt gällande rättsordning innebär begränsningar av enskilds äganderätt och möjlighet att bruka sin mark.
I motionen lyfts även aspekten att brukare av skog och jord bör ges ett socialt erkännande för det arbete som utförs. Även här instämmer riksförbundsstyrelsen i att det
är viktigt, bland annat för att värna äganderätten, att människor utanför det gröna
näringslivet ser och förstår värdet av det som jord- och skogsbruket skapar till nytta
för samhället i stort både när mark formellt skyddas och i övrigt. Som ett led i det
arbetet har riksförbundsstyrelsen bland annat ställt sig bakom framtagandet av den
budskapsplattform som går under benämningen Det goda ägandet som syftar till att
sprida en förståelse för de samhällsnyttor som uppstår genom ett ansvarsfullt ägande
och brukande av jord och skog (se vidare yttrande nr 1 på sidan 67).
Riksförbundsstyrelsen ställer sig även bakom yrkandet att LRF ska arbeta för att
marknadsmässiga ersättningar ska utgå och att dessa ska innefatta fördyringar som
följer av intrång. Denna ordning följer närmast av gällande lag vid traditionella expropriationsliknande intrång, men LRF ser att det finns ett kontinuerligt behov av att
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bevaka och agera så att beslutande myndigheter och domstolar beaktar detta. Då det
gäller rådighetsinskränkningar som motiveras av miljöskydds-, hälsoskydds- och
säkerhetsskäl utgår ersättning endast i de fall som angetts i lag. Här finns en rad situationer där markägare och brukare kan drabbas av omfattande kostnader utan att det
finns någon ersättningsrätt. LRF har särskilt identifierat inskränkningar enligt artskyddsförordningen samt vissa inskränkningar inom vattenskyddsområden som problematiska. Samtidigt har HD i dom 23 april 2014 i mål T 5628-12 fastställt att det
finns en allmän rättsgrundsats om ersättning vid rådighetsinskränkningar. Målet
drevs som principmål med stöd av LRF.
Avslutningsvis vill riksförbundsstyrelsen anföra att frågan om hur Sverige implementerar olika regelverk beslutade på EU-nivå är viktig. Det finns tyvärr illustrativa
exempel där svensk implementering av EU-direktiv som syftar till skydd av biologisk mångfald hamnat på den högsta ambitionsnivån. LRF står för att svenskt jordoch skogsbruk kan och ska ha hög ambition vad gäller skydd av biologisk mångfald,
men det är ett problem om svensk implementering systematiskt skapar konkurrensnackdelar som riskerar att slå ut den verksamhet som ofta skapat de värden som lagstiftaren säger sig vilja skydda (till exempel öppna gräsmarker). Det finns därför skäl
för LRF att fortsätta att bevaka och följa hur Sverige implementerar olika EUregelverk som berör skydd av biologisk mångfald.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att ge
markägaren möjlighet att fortsatt bruka sin skog och jord samt få ett socialt
erkännande för det arbete som utförs om och när marken belagts med ett
formellt skydd,

att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att marknadsmässiga ersättningar alltid ska utgå för markintrång,

att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att fördyrande åtgärder som följd av dessa intrång ska bekostas av beslutande
myndighet,

att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
arbeta för att intrång i äganderätten och därmed följande begränsningar att
bruka sin mark ska vara möjliga att pröva rättsligt samt

att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
arbeta för en harmonisering av svenska restriktioner och svensk tillämpning
(i förhållande till andra länder inom EU) i samband med implementering av
olika EU-direktiv som berör skydd av biologisk mångfald.
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Motion Dalarna nr 3

Lantmäteriet
Dala-Järna och Säterbygden
LRF ska verka för att Lantmäteriet får kortare handläggningstider och rimligare
prisnivå på lantmäteriärenden.
Sedan ett år tillbaka har Lantmäterimyndigheten omorganiserat hela sin verksamhet från lokal till någon form av central handläggningsfunktion. Det har lett
till extremt förlängda handläggningstider och brist på lokalt förankrad kompetens hos förrättande lantmätare.
Att Lantmäteriets agerande lett till en försämring, längre handläggningstider
och betydligt högre kostnader är helt uppenbart. LRF har på riksnivå tagit upp
frågan med Lantmäteriverkets mark- och fastighetsråd och fått till svar att man
är mycket medveten om problemen. Men man har bevisligen inte haft förmågan att få till någon förbättring. Lantmäterimyndigheten uttalar att man har
som mål att handläggningstiderna skall bli lika över hela landet. Att handläggningstiderna blivit längre bekräftas av Lantmäteriet och anger som en orsak till
detta brist på lantmätare. Om handläggningstiden för vissa områden skall förbättras bör givetvis ytterligare personal rekryteras till dessa distrikt i stället för
att försämra inom de områden som fungerar bra.
LRF Dalarna anser att ett av problemen är att Lantmäteriet har monopol på att
genomföra förrättningar. En möjlighet skulle kunna vara att öppna för andra att
genomföra enklare fastighetsärenden. Snabb, effektiv och lokalt förankrad
handläggning av lantmäteriärenden är mycket viktig för lantbruksföretagare.
LRF Dalarna yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att Lantmäteriet får kortare handläggningstider, lokalt förankrad kompetens och rimligare prisnivå på lantmäteriärenden samt

att

verka för att fler aktörer än Lantmäteriet ska kunna genomföra enklare
fastighetsärenden.
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Styrelsens yttrande nr 3

Motion Dalarna nr 3

Lantmäteriet
Inkomna motioner
LRF Dalarna ser en negativ utveckling vad gäller Lantmäteriets handläggning av
medlemmars ärenden. LRF Dalarna pekar på att det under senare år blivit längre
handläggningstider, sämre lokal kompetens hos förrättande lantmätare samt högre
kostnader för förrättningar. LRF Dalarna vill se en förändring av detta och yrkar att
LRF arbetar för att så blir fallet.
LRF Dalarna lyfter även frågan om myndighetens existerande monopol och ser det
som en av orsakerna till den negativa utvecklingen. LRF Dalarna yrkar därför att
LRF ska arbeta för en öppning av monopolet så att även andra aktörer kan genomföra enklare fastighetsärenden.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen anser att en effektiv handläggning av lantmäteriärenden är
mycket viktig för jord- och skogsbruksföretagare. Det är också därför som LRF under en längre tid har lyft de frågor som nämns i motionen med myndigheten. Frågor
om Lantmäteriet (LM) var uppe på riksförbundsstämman 2010 och 2013.
I myndighetens årsredovisning för 2015 framkommer bland annat att Lantmäteriets
kompetensförsörjningssituation, där det varje år finns ett behov att anställa 80-100
lantmätare i kombination med att ärendena tenderar att bli mer komplicerade, har
gjort det nödvändigt för myndigheten att finna nya sätt att använda verksamhetens
kompetens mer effektivt. För att nå enhetlighet både vad gäller leveranstider och
hantering av ett enskilt ärende, och för att i någon mån hantera bristen på erfarna
förrättningslantmätare, fortsätter myndigheten arbetet med införande av produktionsutjämning. Produktionsutjämning innebär att ärenden handläggs där det finns bäst
förutsättningar, vilket inte alltid är där berörda fastigheter är belägna. Ärenden fördelas efter klass (komplexitet) till handläggare med rätt kompetens. Under hösten 2015
har myndigheten börjat se resultat av produktionsutjämningen genom jämnare leveranstider över landet och ett mer enhetligt arbetssätt. Vid årsskiftet 2015/2016 hade
myndigheten en variation på cirka 30-35 dagar mellan kontoren jämfört med 80-90
dagar vid början av året.
Under 2015 har priset för enlottsavstyckningar sjunkit medan priset för fastighetsregleringar har ökat i förhållande till föregående år. Myndigheten redovisar att leveranstiderna för de flesta ärendetyperna har ökat, vilket till stor del beror på för få
förrättningslantmätare. Bristen på erfarna lantmätare har gjort att oerfarna lantmätare
har satts in i mer komplicerade förrättningar. Detta har lett till längre leveranstider
även på enklare förrättningar samtidigt som man arbetat med att avsluta äldre ären-
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den. Myndigheten ser samma utveckling vad gäller leveranstider för fastighetsreglering med två fastigheter som har ökat med åtta veckor, till 31 veckor.
Riksförbundsstyrelsens bedömning är att myndigheten tar kritiken angående handläggning på allvar samtidigt som den problematiska utvecklingen inte har vänts. Det
grundläggande problemet synes vara bristen på förrättningslantmätare. Så länge den
bristen kvarstår framstår de åtgärder som myndigheten vidtagit för effektivare produktion som förståeliga, samtidigt som det är olyckligt när det leder till minskad lokal förankring. I LRFs dialog med myndigheten beskriver den att möjligheten att
rekrytera nya förrättningslantmätare är mindre svår om dessa kan erbjudas att utgå
från större kontor. Detta har flera orsaker, men en är möjligheten för enskilda tjänstemän att få god möjlighet till kompetensutveckling. Detta är naturligtvis problematiskt ur perspektivet av lokal förankring men samtidigt något som inte kan bortses
ifrån.
Riksförbundsstyrelsen ser ett fortsatt behov av att LRF enskilt och i samverkan med
andra fortsätter att trycka på för kortare handläggningstider hos LM samt att kostnaderna hålls nere. I sammanhanget kan även nämnas att de problem som LM har även
kan återfinnas bland de 39 kommunala lantmäterimyndigheterna. Vad gäller lokal
förankring är det också något som är viktigt för LRF samtidigt som det finns en
medvetenhet om att denna faktor kan ställas mot arbetet att framför allt korta handläggningstiderna.
Vad avser frågan om myndighetens monopolställning var den uppe vid riksförbundsstämman 2010 och då anförde riksförbundsstyrelsen framförallt att kravet på en hög
grad av rättssäkerhet talade för att verksamheten inte bör konkurrensutsättas. Samtidigt pekade riksförbundsstyrelsen på de problem som även lyfts i årets motion och
behovet av uppföljning.
Det faktum att det inte skett några egentliga förbättringar innebär att argumenten för
en konkurrensutsättning stärkts. Samtidigt finns det skäl att peka på de omständigheter som talar för dagens struktur.
Argumentet från 2010 angående kravet på rättssäkerhet väger fortfarande tungt. I
huvudsak utövar LM myndighetsutövning, vilket bland annat ställer höga krav på
formell hantering och transparens; krav som behöver säkerställas vid en eventuell
öppning mot att konkurrensutsätta LMs myndighetsutövning.
Vidare motiveras för LRFs del en konkurrensutsättning av att lantmäteriärenden hos
LRFs medlemmar ska gå snabbare och bli billigare när andra aktörer kommer in på
marknaden. Det skulle kunna antas att så blir fallet. Samtidigt finns exempel där statliga monopol brutits upp och det har medfört sämre service för i första hand landsbygden. När det gäller lantmäteriförrättningar går det att tänka sig att nya aktörer
skulle koncentrera sin verksamhet till de delar av landet där det sker flest förrättningar, det vill säga våra storstadsregioner.
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Dessa aktörer skulle då kunna locka befintliga lantmätare från LM samt nyutexaminerade med erbjudande om goda lönevillkor och kompetensutvecklingsmöjligheter.
Detta skulle i så fall ytterligare dränera myndigheten på kompetens och minska dess
effektivitet och möjlighet att verka i mindre förrättningsaktiva delar av landet.
Sammantaget ser riksförbundsstyrelsen att den negativa utvecklingen gör att LRF bör
utveckla sin ståndpunkt för att konkurrensutsätta LMs förrättningsverksamhet. För
att en konkurrensutsättning på lång eller kortare sikt inte skall ge negativa konsekvenser för LRFs medlemmar finns dock skäl att först göra en fördjupad analys av
vad en konkurrensutsättning skulle betyda för marknadsutvecklingen i hela landet.
Avslutningsvis vill riksförbundsstyrelsen peka på att som en följd av myndighetens
problem att klara sitt kärnuppdrag (hantera förrättningar) slutar LM nu med mycket
av sin uppdragsverksamhet i anslutning till fastighetsbildning (det vill säga sådant
som andra aktörer redan idag kan utföra). LM har under 2015 lämnat marknaden i
delar av Västerbotten. Samtidigt utför LM fortsatt verksamhet för cirka fem miljoner
kronor i delar av landet där det inte finns några andra aktörer på marknaden. Myndigheten slutar under året även att mäta in naturreservatsgränser åt Naturvårdsverket.
Denna verksamhet omfattade år 2015 cirka 62 miljoner kronor och sysselsatte många
årsarbetskrafter på LM. Den ska framöver i stället hanteras av privata aktörer. LRF
tillsammans med Fastighetsägarna har getts möjlighet att lämna synpunkter inför
denna ändring. LRF har då å ena sidan välkomnat att andra aktörer kan komma in
och utföra denna verksamhet. Vi har samtidigt påpekat att det kan bli en försämring
om fastighetsägare tvingas ha kontakt med fler aktörer som ska utföra olika moment
kopplat till inmätning av naturreservatsgränser. Det finns också frågor kring hur privata aktörer kommer att ställa sig till synpunkter från markägare respektive från sin
uppdragsgivare Naturvårdsverket. Syftet med att nämna detta är för att illustrera att
det vidtas vissa åtgärder för att släppa in fler aktörer i denna typ av verksamhet.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att Lantmäteriet får kortare handläggningstider och rimligare prisnivå på lantmäteriärenden,

att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört avseende
lokal förankring samt

att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att närmare analysera vilka konsekvenser konkurrensutsättning av Lantmäteriets
förrättningsverksamhet kan antas ge i syfte att säkerställa att en konkurrensutsättning ger övervägande positiva effekter för LRFs medlemmar.
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Motion Sydost nr 2

För många sakägare
Mörbylångadalen
Vi har idag stora problem med sakägare som överklagar all byggnation i sin
närhet som omfattas av miljöbalken. Det är dels olika intresseorganisationer
samt privatpersoner som ofta inte bor på sin fastighet som överklagar. Många
har idag på ett mycket enkelt sätt möjlighet att överklaga all byggnation i sin
närhet. Att överklaga kostar inget men det kan få stora konsekvenser för den
som vill genomföra ett projekt av något slag, med ökade kostnader, fördröjningar med mera. På detta sätt försämras våra landsbygdsföretags möjlighet att
utvecklas.
Kretsen av sakägare är generellt mycket snävare när det gäller plan- och bygglagen jämfört med miljöbalken, enligt miljöbalken kan många fler vara sakägare när de på något sätt berörs av en etablering. Till exempel när en verksamhet ska prövas enligt miljöbalken.
När det gäller vår svenska livsmedelsproduktion ser vi ett stort behov av att
myndigheterna tar större hänsyn till produktionen och företagandet i sina beslut
än vad som görs i dag. Med en stark svensk livsmedelsstrategi som grund,
måste alla myndigheter ta stor hänsyn till livsmedelsförsörjningen i sina beslut.
Vi hoppas att många av dessa överklaganden sätts in i ett livsmedelsproduktionsperspektiv och behandlas därefter.
För att det stora antalet sakägare ska kunna begränsas måste kanske lagstiftningen ändras. Vi måste titta på hur andra länder hanterar detta problem. Det är
viktigt att dessa överklaganden inte fortsätter att hindra vår företagsverksamhet
på landsbygden.
LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

begränsa möjligheterna att överklaga olika byggnationer som är nödvändiga för företagsutveckling och mer arbetstillfällen på landsbygden
samt

att

fortsätta arbeta för en stark svensk livsmedelsstrategi som lyfter upp
vikten av primärproduktionen på landsbygden.
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Styrelsens yttrande nr 4

Motion Sydost nr 2

För många sakägare
Inkomna motioner
LRF Sydost har inkommit med en motion som tar upp problematiken med sakägare
som överklagar all byggnation i sin närhet som omfattas av miljöbalken, dels intresseorganisationer dels privatpersoner. Den som överklagar riskerar inga kostnader,
medan den som bedriver den verksamhet som behöver till exempel ett tillstånd drabbas av ökade kostnader, fördröjningar med mera som försämrar möjligheterna att
utveckla företaget. LRF Sydost yrkar att LRF begränsar möjligheterna att överklaga
olika byggnationer som är nödvändiga för företagsutvecklingen och mer arbetstillfällen på landsbygden samt att fortsätta arbeta för en stark svensk livsmedelsstrategi
som lyfter upp vikten av primärproduktionen på landsbygden.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens bild av de problem som kan uppstå för den företagare
som vill utveckla sin verksamhet när detta till exempel kräver ett tillstånd enligt miljöbalken. Tillståndet kan överklagas av en vid krets av personer och organisationer i
flera instanser. Särskilt besvärligt kan det bli för de företag som bedriver verksamhet
i närheten av fritidsboende eller tätorter.
Motionen tar särskilt upp den vida kretsen av sakägare enligt miljöbalken som en
utmaning. När det gäller ärenden enligt plan- och bygglagen är kretsen betydligt snävare. Det kan konstateras att problemen är påtagliga även om de närboende som klagar på en pågående verksamhet eller överklagar ett beslut att medge utökad verksamhet sällan har någon större framgång. Högre instanser tar enbart upp vissa ärenden till prövning och i få fall begränsas verksamheter i den utsträckning som de klagande önskar.
Frågan om vem som har rätt att överklaga beslut enligt miljöbalken har behandlats i
ett antal domar från både Mark- och miljööverdomstolen och Högsta Förvaltningsdomstolen. Domstolarna har konstaterat att reglerna är generösa när det gäller möjligheterna för enskilda att överklaga och med avseende på miljöorganisationer till
och med något större än de som anges i miljöbalken. Detta på grund av bestämmelser
som finns i Århuskonventionen, som också är en del av EU-rätten. De olika domarna
har bland annat resulterat i att frågan om talerätt enligt skogsvårdslagen ska behandlas av den utredning som nyligen har tillsatts. I utredningsdirektiven anges att miljöorganisationers talerätt behöver förtydligas. LRFs ståndpunkt i frågan är att talerätten
för miljöorganisationer inte ska omfatta skogsbruksåtgärder eftersom dessa aldrig
utgör sådan betydande miljöpåverkan som enligt Århuskonventionen ska innebära en
talerätt för organisationerna. Detta kommer att framföras till utredningen.
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En linje som LRF arbetar enligt för att minska antalet överklaganden överlag är att
begränsa antalet åtgärder som kräver myndigheternas godkännande i form av ett tillstånd enligt miljöbalken. Det kan bland annat ske genom att höja gränserna för tillståndsplikt för lantbruksverksamhet. EU-kommissionen har nyligen kommit fram till
att nötdjursbesättningar inte ska omfattas av industriutsläppsdirektivet (IEDdirektivet). En följd av det är att Sverige nu har möjligheter att se över tillståndsgränserna och bättre anpassa dessa till dagens situation. Behovet av individuell prövning
och individuella villkor är litet på grund av att jordbruksverksamhet ändå omfattas av
en rad generella föreskrifter. Tiden både för prövning (att upprätta en ansökan och en
miljökonsekvensbeskrivning, genomföra samråd med mera) och för överprövning
skulle minska väsentligt, vilket är angeläget. Styrelsen bedömer att någon risk för
ökad miljöpåverkan inte föreligger om tillståndsplikten ersätts av en anmälningsplikt.
Denna bedömning görs mot bakgrund av att det utöver generella föreskrifter även
finns en rad andra effektiva styrmedel i form av tillsyn, miljöersättningar, tvärvillkor,
rådgivning och information samt försöks- och utvecklingsverksamhet som minimerar
företagens miljöpåverkan och som gör att tillståndet har tappat sin funktion som
styrmedel. Möjligheten att frivilligt söka tillstånd bör dock finnas kvar.
Styrelsen delar också motionärens förhoppning att en stark svensk livsmedelsstrategi
får betydelse även för den enskilda i form av en större hänsyn till den ökade produktion som verksamheten ska bidra till. Det kan redan konstateras att företag i kommuner med ett tydligt fokus på och kunskap om företagande är betydligt nöjdare även
med myndighetsutövningen. Inte för att den är mindre ambitiös eller inkorrekt, utan
för att den utgår från myndighetens möjlighet att hjälpa företagen att göra rätt och
inte fokuserar på att leta fel. Med en livsmedelsstrategi som ledstjärna mot ökad produktion och ett gynnsamt företagsklimat kan utvecklings- och investeringstakten
höjas. Motionens yrkande kring en stark svensk livsmedelsstrategi behandlas i yttrande nr 37 på sidan 195.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
arbeta för tydliga och ändamålsenliga regler kring vem som kan överklaga
olika beslut där överklagandemöjligheterna kan påverka företagsutvecklingen på landsbygden samt för en förändring av reglerna om tillståndsplikt för
jordbruksverksamhet.
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Motion Skåne nr 3

Svenskt lantbruk behöver kostnadseffektiva kontroller,
ökad samverkan och minskad administrativ byråkrati
Hällestad-Veberöd, Genarp och Södra Sandby
Tyst ökar antalet kontrollpunkter och frågor i befintliga kontroller, samtidigt
smyger sig nya likartade kontrollen in på skrivbordet eller gårdsplanen hos
Sveriges bönder. Det är många gånger i princip samma frågor, men från olika
myndigheter eller certifieringsorganisationer.
Idag har vi likartade kontroller från till exempel:
• Kommunens miljökontroll
• Länsstyrelsen djurskyddskontroll
• Länsstyrelsens primärproduktion- och foderkontroll
I framtiden hotas det också med recipientkontroll i Skåne alternativt nationellt.
Därtill kommer Jordbruksverkets tvärvillkorskontroller och olika frivilliga program/certifieringsprogram som Sigill certifieringar, Gård & Djurhälsans program, Smittsäkrad besättning (Salmonella med mera), LRFs Miljöhusesyn och
så vidare.
Med ökat antal kontroller ökar också kostnaden för lantbruksföretagaren. Den
direkta kostnaden och kostnaden för förberedelser skenar för vanliga jordbruk
och ju fler verksamhetsben desto fler kontroller. Risken finns att viktiga avvikelser missas när fokus läggs på masskontroll istället för att olika myndigheter
samverkar och erkänner varandras kontroller så att resurskrävande dubbelkontrollering undviks.
Lantbrukets frivilliga kvalitetsprogram och eller egenkontroller har av vissa
myndigheter börjat värderas och kan i vissa fall ge en minskad ”riskklass”.
Detta kan ge minskad risk för kontroll, men fortsatt har verksamhetens art och
storlek i de flesta fall avgörande betydelse, där större produktion anses utgöra
större risk liksom alla animalieproducenter. Andra myndigheter erkänner inte
några egenkontroller alls; inte ens där producenterna tredjepartskontrolleras,
vilket är illa.
Ett exempel är den nya primärproduktions- och foderkontrollen. Där straffas
nötköttsproduktion med en högriskfaktor och det går inte, trots egenkontroller
och certifieringar, att bli bättre än orange på en skala om röd, orange, gul, blå
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och grön. En knäckande information för en duktig, miljö- och kvalitetsmedveten nötköttsproducent som kanske själv skattar sig grön.
Detta är grundläggande företagsfrågor helt kopplade till vår konkurrenskraft
och påverkar vår vilja att driva lantbruksföretag i Sverige och en förutsättning
för att vi ska kunna förverkliga en svensk livsmedelsstrategi.
LRF Skåne yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

ta ett helhetsgrepp över kontrollerna ända ner på detaljnivå, i olika län
och kommuner och intensifierar arbetet för en ökad samverkan så att
icke värdeskapande dubbelarbete för såväl myndighet som bonde
minimeras. Myndigheterna måste kunna erkänna varandras kontroller
och kontrollerna måste vara likvärdiga för våra företag oberoende var
man bor,

att

arbeta för att samma värderingssystem (STORK) för riskbedömning av
våra företag skall användas i alla olika kontroller,

att

lägga stor kraft vid att se till att de i ”Förenklingsresan” redan identifierade problemen kopplade till kontroller från kommun, Länsstyrelserna
och Jordbruksverket verkligen löses och implementeras på ett skyndsamt och enkelt sätt,

att

arbeta för att vår egenkontroll via till exempel Miljöhusesynen erkänns
av samtliga myndigheter och att den utformas på ett sådant sätt att den
också ger en risksänkning samt

att

omgående och tydligare börjar informera bönderna om hur kontrollsystemet är uppbyggt, hur man kan påverka sin produktion och därmed
bedömning av risk kopplat till kontrollfrekvens så att bonden själv kan
ta bättre kontroll över sin verksamhet gentemot myndigheter och kontrollorganisationer genom att till exempel välja ”rätt” certifiering och
program.
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Styrelsens yttrande nr 5

Motion Skåne nr 3

Kostnadseffektiva kontroller
Inkomna motioner
Från LRF Skåne har inkommit en motion som pekar på behovet av att samordna de
många olika kontroller som sker på gårdsnivå. LRF Skåne yrkar att LRF tar ett helhetsgrepp för kontrollerna ända ner på detaljnivå, i olika län och kommuner och intensifierar arbetet för en ökad samverkan så att icke värdeskapande dubbelarbete för
såväl myndighet som bonde minimeras. Myndigheterna måste kunna erkänna
varandras kontroller och kontrollerna måste vara likvärdiga för våra företag oberoende var man bor. LRF Skåne yrkar också att LRF arbetar för att samma värderingssystem (STORK) för riskbedömning av våra företag skall användas i alla olika kontroller, att LRF lägger stor kraft vid att få de i ”Förenklingsresan” redan identifierade
problemen kopplade till kontroller från kommun, länsstyrelserna och Jordbruksverket
verkligen löses och implementeras på ett skyndsamt och enkelt sätt. Vidare yrkar
LRF Skåne att LRF arbetar för att vår egenkontroll via till exempel Miljöhusesynen
erkänns av samtliga myndigheter och att den utformas på ett sådant sätt att den också
ger en risksänkning samt att LRF omgående och tydligare börjar informera bönderna
om hur kontrollsystemet är uppbyggt, hur man kan påverka sin produktion och därmed bedömning av risk kopplat till kontrollfrekvens; så att bonden själv kan ta bättre
kontroll över sin verksamhet gentemot myndigheter och kontrollorganisationer genom att till exempel välja ”rätt” certifiering och program.
Styrelsens redovisning
LRFs medlemmar omfattas såsom beskrivs i motionen av en stor mängd regelverk
och är föremål för ett flertal och regelbundna kontroller från både statliga och kommunala myndigheter i syfte att följa upp kraven på bland andra miljö-, livsmedels-,
foder- och djurskyddsområdet. Regelverken är ofta omfattande, svårtolkade och i
ständig förändring. Styrelsen delar helt motionärens bild av att det på gårdsnivå genomförs allt fler kontroller där både myndigheter och till exempel kvalitetsrevisorer
granskar samma saker. Regel- och kontrollbördan är utan tvekan kopplad till företagens konkurrenskraft och viljan att driva lantbruksföretag och motverkar på så sätt
möjligheterna att öka den svenska produktionen. Kontrollerna är viktiga för förtroendet för medlemmarnas produktion, men de måste vara effektiva och ändamålsenliga.
Att riskklassa de verksamheter som ska kontrolleras är ett sätt för myndigheter att
systematisera sitt tillsynsuppdrag. EUs kontrollförordning som gäller ett flertal olika
kontrollområden ställer också krav på att kontrollerna ska vara riskbaserade. Riskklassningen används för att fastställa hur mycket tillsynstid som behövs för en viss
typ av verksamhet och på några områden även vilken avgift som därmed ska debiteras företag för tillsynen. Sådant som påverkar behovet av tillsyn, bland annat god
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egenkontroll genom till exempel Miljöhusesyn, en certifiering eller tidigare tillsyns
resultat både kan och bör myndigheterna redan idag ta hänsyn till vid riskklassningen.
Att göra en samlad riskklassning för så olika områden som till exempel livsmedel
och djurskydd framstår som mycket komplicerat och den riskerar att bli svårtillämpad. Riskklassning sker idag inom en rad olika områden, till exempel djurskyddsoch livsmedelsverksamhet. Redan att ta fram en riskklassning inom ett av dessa områden innebär mycket arbete. Det har visat sig vara en stor utmaning att få till stånd
klassningar på respektive område som uppfattas vara användbara, korrekta och rättvisa. Statskontoret har för övrigt nyligen i en utredning starkt kritiserat riskklassningsmodellen på livsmedelsområdet genom att konstatera att den brister i både legitimitet och begriplighet.
LRF arbetar i enlighet med uppdraget från "Förenklingsresan för lantbrukare" med
samordning av både myndighets- och branschkontroller. Näringen har föreslagit att
en gemensam portal motsvarande ”Mina sidor” i SAM internet utvecklas, där genomförda kontroller listas. Syftet är att genomförda kontroller ska påverka riskuttaget samt möjliggöra att kontrolltillfällen sprids över en längre tid. Näringen föreslår
att Jordbruksverket utses som ansvarig för kontrollportalen.
Förslaget innebär att lantbrukare deltar i kontrollsamordningen genom att i sin SAMansökan frivilligt anmäla vilka certifieringar och kontrollprogram med flera som företaget är anslutet till. För att säkerställa att personuppgiftslagen följs behövs en tydlig förklarande text samt möjligheten att återta sitt deltagande. Myndigheter, kommuner och certifieringsorgan/branscher/kunder kan ges behörighet att följa sidan.
LRF arbetar också för att god egenkontroll eller certifiering alltid ska beaktas i de
olika riskklassningssystem som tas fram av till exempel Sveriges Kommuner och
Landsting (miljötillsyn), Jordbruksverket (STORK, en modell för klassning av djurskyddsrisker i olika former av djurhållning) och Livsmedelsverket (livsmedelskontroll). Även myndighetskontroller som inte lett till allvarligare anmärkningar ska
enligt LRF generellt generera lägre risk. På kommunal nivå bestämmer varje kommun vilken hänsyn som ska tas till god egenkontroll eller en certifiering när de riskklassificerar olika verksamheter inför miljötillsynen. Även på kommunal nivå har
LRF därför ett viktigt uppdrag att påtala vikten av att detta görs eftersom behovet av
tillsyn påverkas av till exempel en certifiering.
LRF har utöver uppdraget att påverka olika beslut som fattas på kontrollområdet ett
uppdrag att stötta regioner och kommungrupper i deras påverkansarbete på regional
och kommunal nivå. Det innebär till exempel att informera om regelverken kring de
olika kontrollerna och hur de samverkar. Däremot anser styrelsen att det ligger utanför LRFs uppdrag att rekommendera medlemmarna vilka kvalitetssystem som är
bäst.
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Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbetet med att effektivisera kontrollerna på gårdsnivå genom samordning, att hänsyn tas till god ordning och certifieringar och att likvärdiga krav
ställs på samma typ av verksamhet i olika delar av landet samt

att

motionen i övrigt anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion Sydost nr 5

Miljötillsynsavgifter
Kristianopel
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommenderar alla kommuner att
ta ut fasta årliga avgifter för miljötillsynen på lantbruk. Detta motiverar inte till
bra miljöarbete eftersom den som är duktig inte har någon möjlighet att påverka den tid som kommunen behöver för tillsynen på just den gården. Det blir
snarare så att den duktige får subventionera besöken på struliga gårdar.
LRF Sydost anser att många kommuner tar ut oskäliga miljötaxor framförallt
när man har fasta årliga avgifter. En miljöcertifierad gård bör innebära att behovet av kontrolltid reduceras och att även intervallen mellan besöken från
kommunens sida kan förlängas. Det är helt upp till kommunerna att på egen
hand bestämma vilken hänsyn de kan eller bör ta till att minska sin egen kontrollverksamhet på de här gårdarna. Men med fast årlig kommunal avgift så blir
det ingen fördel för de certifierade trots att de redan blivit kontrollerade av ett
annat oberoende organ.
LRF anser att tillsynen borde vara avgiftsfri, men om det ska tas ut avgift från
kommunen för miljötillsyn ska det vara en rimlig timavgift som baseras på
faktisk tid för varje gård och att den tas ut efter utförd åtgärd.
Avgifterna för tillsyn får inte hämma konkurrenskraften i svenskt lantbruk.
LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

intensifiera diskussionen med Sveriges Kommuner och Landsting och
politiska partier om att arbeta för en timdebiterad avgift när det gäller
tillsynsavgiften och att den debiteras efter utfört besök,

att

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

att

fortsätta arbetet med tillsynsavgifter som, i den mån de tas ut, tydligt
skall motsvaras av myndigheternas arbetsinsats.
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Styrelsens yttrande nr 6

Motion Sydost nr 5

Miljötillsynsavgifter
Inkomna motioner
LRF Sydost har inkommit med en motion som behandlar situationen när alla kommuner av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommenderas att ta ut fasta
årliga avgifter för miljötillsynen. LRF Sydost yrkar att LRF intensifierar diskussionen med SKL och politiska partier om att arbeta för en timdebiterad avgift när det
gäller tillsynsavgiften och att den debiteras efter utfört besök, att LRF bistår
kommungrupperna i landet med juridisk spetskompetens när det gäller diskussion
kring tillsynsavgifterna gentemot myndigheten samt att riksförbundsstyrelsen fortsätter arbetet med tillsynsavgifter som, i den mån de tas ut, tydligt ska motsvaras av
myndigheternas arbetsinsats.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar helt motionärens bild av de problem som inte sällan uppstår när
kommunala myndigheter tar ut fasta årliga avgifter för miljötillsyn. Särskilt problematiskt är det när taxan för dessa avgifter inte underbyggs av det i miljöbalken stadgade underlaget i form av en tillsynsplan och en resursutredning samt när det brister i
uppföljningen av hur behovet av tillsyn motsvaras av den tillsynstid som faktiskt
läggs ner. LRFs ståndpunkt är tydlig. Tillsynen ska vara avgiftsfri och avgifter ska i
den mån de tas ut motsvaras av en motprestation från myndigheten. Grundprincipen
när det gäller kommunernas lagliga möjlighet att ta ut en avgift är också att den alltid
ska motsvaras av den arbetsinsats som kommunen lägger ner. Den arbetsinsats som i
sin tur läggs ner ska motsvara behovet av tillsyn hos respektive bransch och företag
och ska genomföras på ett kompetent och effektivt sätt.
Statskontoret har nyligen gjort en utredning av avgifterna på livsmedelsområdet. En
viktig slutsats är att brister i överensstämmelsen mellan den avgift som debiterats och
myndighetens arbetsinsats undergräver legitimiteten för avgifterna, men också för
tillsynen som sådan. Statskontoret rekommenderar därför att avgifter debiteras efter
utförd tillsyn. Utredningens slutsatser får anses ha giltighet även när det gäller avgifterna på miljöbalksområdet där problembilden också liknar den på livsmedelssidan.
Det har visat sig alltför komplicerat för många kommuner att på ett tillförlitligt sätt
först beräkna avgifterna i förväg, debitera dessa och sedan följa upp så att varje företag på några års sikt får det som företaget har betalat för. Om kommunerna generellt
skulle använda sig av timavgifter som debiteras i efterhand bedömer styrelsen att den
problematik som företagen upplever i huvudsak skulle lösas. Det skulle automatiskt
innebära att till exempel en verksamhet som är kvalitets- eller miljöcertifierad, eller
som på annat sätt håller god ordning kan hålla sina kostnader för tillsynen nere. Förutsatt naturligtvis att effektiviteten i tillsynen är god.
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LRF arbetar regelbundet med frågan om tillsynsavgifter. Det sker genom kontakter
med SKL, både på politisk nivå och tjänstemannanivå. När det gäller SKLs arbete
har den politiska ledningen nyligen gett organisationen i uppdrag att se över sin
mycket komplicerade och svårtillämpade modell för beräkning av taxan enligt miljöbalken. Enkelt, transparent och likvärdigt är ledorden i arbetet med modellen. LRF är
inbjudet att delta i det arbetet, som styrelsen ser positivt på. Andra sammanhang där
LRF arbetar med tillsynsavgifterna är inom ramen för den översyn av miljöbalken
som Naturvårdsverket genomför där LRF för fram medlemmarnas problembild samt
kommer med förslag på hur bland annat tillsynsvägledningen till kommunerna kan
förbättras.
LRF har även under året deltagit i och delfinansierat en förstudie i syfte att kunna
föra ut den så kallade Rättviksmodellen för tillsyn och avgifter till fler kommuner.
Under året som gått har flera kommuner anammat Rättviks sätt att arbeta med tillsyn
och avgifter. Modellen innebär i korthet att kommunen antar en i grunden positiv syn
på företag och företagande. Myndighetsutövningen tar sin utgångspunkt i dialog med
företagen och en uppföljning har visat att det uppfattas mycket positivt av företagen
som ser kommunens tillsynsarbete som stödjande.
I motionen yrkas också att LRF ska bistå kommungrupperna med juridisk spetskompetens när det gäller diskussionen kring tillsynsavgifterna gentemot myndigheterna.
Sådant stöd ges idag till kommungrupperna på ett generellt plan, till exempel genom
vägledning kring regelverken om avgifter och tillsyn och hur man kan arbeta med
frågan om avgifter i kommunen. LRF tillsatte under år 2015 ökade resurser för detta
arbete inom ramen för äganderättsförstärkningen och under 2016 och framåt kommer
en särskilt kunskapslyft för kommungrupperna att genomföras där varje region kan
välja att genomföra utbildningar inom till exempel tillsyns- och avgiftsområdet. Det
ligger däremot utanför LRFs möjligheter att bistå med juridisk rådgivning till
kommungrupperna i enskilda ärenden då det skulle kräva helt andra resurser än de
som idag finns att tillgå. I enskilda ärenden är juridisk rådgivning något som LRF
Konsult bistår med.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att genom bland annat kontakter med Sveriges Kommuner och Landsting, Naturvårdsverket och politiska partier fortsätta arbetet med tillsynsavgifter som, i
den mån de tas ut, tydligt ska motsvaras av myndigheternas arbetsinsats samt

att

motionen i övrigt anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion Mälardalen nr 2

Det är hög tid att de myndigheter som utför kontroller
inom lant- och skogsbruket slutar göra fel
Regionstyrelsen
Även myndigheter ska följa landets lagar och regler. LRF Mälardalen tar bladet
från mun och beskriver verkligheten precis som den ter sig för många av våra
medlemmar. Myndigheters maktmissbruk och tjänstemäns dolda agendor hotar
de gröna näringarnas framtid och måste bekämpas. Släckta företagargnistor är
ofta omöjliga att väcka till liv igen och känslan av maktlöshet inför myndigheters orättfärdiga bedömningar och beslut gör att ladugårdar står tomma och
marker läggs i träda. Skogsägare som i generationer lagt ner själ och hjärta i
sitt skogbrukande pekas ut som miljömarodörer om de vill fortsätta bruka sin
egen skog. Skall de gröna näringarna kunna bidra med fossilfri energi och
säkra livsmedel i ett hållbart samhälle måste denna utveckling hejdas med alla
till buds stående medel.
Land ska med lag byggas! – myntades redan år 1360 av Magnus Ladulås. 656
år senare återstår en hel del att göra för att uppfylla denna utfästelse. Det spelar
nämligen stor roll i vilken kommun eller i vilket län en lantbrukare bedriver sin
verksamhet utifrån hur myndigheters kontroller utförs och vilka åtgärder som
myndigheter vidtar. Lagen har med andra ord inte fått fäste i alla hörn av vårt
land.
Under en följd av år har myndigheters kontroller utvecklats i en riktning till att
enskilda tjänstemän tar sig friheter att tolka lagar och regler strängare än lagstiftarens ambition på området. På ett sätt som vittnar om att deras egna åsikter
väger tyngre än likhet inför lagen. I bästa fall kan detta förklaras med en avgrundsdjup okunnighet hos tjänstemännen, i realiteten handlar det sannolikt om
en kombination av kompetensbrister och egna agendor. Detta drabbar ofta den
enskilda näringsidkaren i ekonomiska termer men även känslomässigt då orättvisor i samhället ofta är svåra att fördra. Det finns otaliga exempel på stora
skillnader mellan kommuner när det gäller tillämpningen av miljöbalken, exempelvis regler kring gödselhantering. En kommungräns kan alltså bli avgörande om ditt företag tvingas till kostsamma investeringar som din granne på
andra sidan slipper undan. En annan orättvisa ligger i de taxor som kommunerna numera tillämpar som årsavgifter eller timtaxor vid sina kontroller. Dels
varierar timdebitering stort och dels är de fasta årliga avgifterna sällan följda av
en kontrollfrekvens som motsvaras av avgiften. Det sker därför en smygbeskattning av landsbygdens företagare.
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Djurskyddskontrollerna är förmodligen det område som under senare år uppvisat de mest skrämmande exemplen på närmast ren anarki från de tjänstemän
som uppenbart drivs av sina egna agendor istället för att tillämpa lagar och
regler. Länsstyrelsen i Stockholms län utmärker sig i en klass för sig. Kravet på
att djurhållare ska tvingas stå för stängselkostnader som uppkommer på grund
av vargrevir är bara ett exempel. Beslut om omhändertaganden av djur och
djurförbud har ökat i en takt som aldrig förr. En anledning är den praxis som i
praktiken införts om att tre förelägganden ska resultera i en djurförbudsutredning. Det är dock ingen rättspraxis utan är endast en tjänstemannaprodukt,
rättspraxis finns dock och den är nyanserad istället för rigid.
Regeringens proposition om en ny djurskyddslag presenteras under året. Lagen
uppges innebära mindre detaljstyrning och mer måluppfyllelse tillsammans
med större fokus på allmänna råd och vägledningar. Detta är i grunden ett bra
initiativ men med vetskapen om hur tjänstemän tänjer på lagar och regler redan
nu så finns all anledning till oro. Kommer det att innebära ännu större olikheter
i hur landets djurhållare bedöms vid en kontroll?
Tvärvillkorsavdragen avseende verksamhetskraven tillämpas i mångt och
mycket fullständigt felaktigt i Sverige alltsedan de infördes för tio år sedan.
Kostnaderna för landets lantbrukare överstiger vid det här laget 100 miljoner
kronor. De lagar och regler som benämns verksamhetskrav och normer gäller alla som bedriver samma typ av verksamhet exempelvis jordbruk, oavsett
om verksamhetsutövaren, det vill säga lantbrukaren, söker EU-stöd eller inte.
Den som begår ett brott ska lagföras inom rättsväsendet. Om denne befinns
skyldig och dessutom söker EU-stöd ska ett avdrag på stöden ske för att denne
inte följt lagen. Verksamhetskraven är därför inte stödvillkor, utan ett system
för att förmå stödsökanden att följa tillämpliga lagar och regler. Trots att EUförordningar gäller oinskränkt som de är skrivna följer inte våra myndigheter
de mest basala reglerna i dessa bestämmelser. Avdragsprocenten ska exempelvis fastställas av Jordbruksverket enligt bestämmelserna, vilket dock inte hindrar att det istället sker vid våra länsstyrelser, med Jordbruksverkets goda
minne. Sedan tvingas lantbrukare som fått tvärvillkorsavdrag att överklaga till
Jordbruksverket, som lagenligt skulle ha fattat det beslut som överklagas. En
oreda som hittills inte fått den uppmärksamhet det förtjänar, men inte desto
mindre allvarligt. Rättssäkerheten för LRFs medlemmar sätts helt enkelt ur
spel.
Inom skogsbruket finns otaliga exempel på ett omättligt begär från tjänstemännens sida av att hitta (nyckel)-biotoper som i praktiken lägger en död hand över
området, utan ersättning från staten annat än i undantagsfall. Förfoganderätten
över den egna marken försvinner för alltid och lämnar den som brukat skogen
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med en känsla av ha pekats ut som det största hotet mot de naturvärden som
skapats av ansvarsfullt brukande av skogen i generationer. Det hela drivs av en
trädkramarvurm som verkligen inte hör hemma i en god myndighetsutövning,
särskilt inte vid Skogsstyrelsen.
LRF Mälardalen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

intensifiera arbetet med att påverka nämnda myndigheter i syfte att
landets lant- och skogsbrukare behandlas lika inför lagar, förordningar
och föreskrifter,

att

på alla plan med kraft verka för att företagarvillkoren inte regionaliseras eller kommunaliseras, utan alla medlemmar ska kunna känna en
trygghet i att myndighetsutövandet/kontrollerna på gården sker rättssäkert och likvärdigt i hela landet,

att

belysa problematiken offentligt så det kommer till allmänhetens kännedom vilka effekter släckta företagargnistor får på landsbygdens utveckling,

att

avsätta medel så detta arbete ges förutsättningar att bli framgångsrikt
redan under år 2016 samt

att

avsätta särskilda medel för utbildning och fortbildning för de tjänstemän i organisationen som i första hand kommer i kontakt med de frågor och regelverk som motionen berör i syfte att dessa bättre kan möta
våra medlemmars behov av stöd och vägledning (ej att sammanblanda
med exempelvis LRF Konsults uppdrag).
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Styrelsens yttrande nr 7

Motion Mälardalen nr 2

Rättssäker myndighetsutövning
Inkomna motioner
Från LRF Mälardalen har inkommit en motion om de allvarliga problem som uppstår
när myndighetsutövningen inte uppfattas som rättssäker och myndighetsföreträdare
brister i saklighet, opartiskhet och kompetens. LRF Mälardalen yrkar att LRF ska
intensifiera arbetet med att påverka nämnda myndigheter i syfte att landets lant- och
skogsbrukare behandlas lika inför lagar, förordningar och föreskrifter, att på alla plan
med kraft arbeta för att företagarvillkoren inte regionaliseras eller kommunaliseras,
utan att alla medlemmar ska kunna känna en trygghet i att myndighetsutövandet och
kontrollerna på gården sker rättssäkert och likvärdigt i hela landet, att belysa problematiken offentligt så det kommer till allmänhetens kännedom om vilka effekter
släckta företagargnistor får på landsbygdens utveckling, att avsätta medel så detta
arbete ges förutsättningar att bli framgångsrikt redan under år 2016 samt att avsätta
särskilda medel för utbildning och fortbildning för de tjänstemän i organisationen
som i första hand kommer i kontakt med de frågor och regelverk som motionen berör
i syfte att dessa bättre kan möta våra medlemmars behov av stöd och vägledning.
Styrelsens redovisning
Styrelsen ser med allvar på den situation som beskrivs i motionen från LRF Mälardalen. Den bekräftar också styrelsens bild av en tendens som visar sig i form av återkommande och oroväckande exempel på brister i myndighetsarbetet på olika områden och i olika sammanhang. Det är mycket allvarligt att medlemmarna uppfattar att
myndighetsföreträdare tar sig friheter på det sätt som beskrivs i motionen och på så
sätt skapar rättsosäkerhet. Det är lika allvarligt om företrädare för myndigheter
såsom beskrivs i motionen saknar relevant och nödvändig kunskap för att kunna utföra sitt uppdrag på ett korrekt sätt.
Det får aldrig råda något tvivel om att myndigheter och dess personal agerar utifrån
grundläggande principer som syftar till att garantera enskildas rättssäkerhet. Det
handlar förstås om legalitetsprincipen, att den offentliga makten ska utövas under
lagarna. Andra grundläggande och för myndigheterna bindande principer är de som
stadgar att myndigheter ska vara sakliga och opartiska och att förvaltningsbeslut ska
vara proportionerliga och dessutom behövliga för att uppnå det avsedda resultatet.
Lika fall ska också bedömas lika. Det betyder att myndigheten, även när olika alternativ kan anses uppfylla kraven på saklighet och opartiskhet, ska vara konsekvent.
Styrelsen kan konstatera att det finns exempel på myndigheter och kommuner som
på ett bra sätt arbetar med rättssäkerhetsfrågor och bemötande och som ser till att
förmedla till alla medarbetare vilka grundläggande principer och regler som är styrande för verksamheten. Det behövs dock enligt styrelsen en betydande förbättring
på många håll och varje fall där en enskild företagare av olika anledningar känner
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rättsosäkerhet eller till och med rättslöshet är en stor förlust för den enskilda, men
även för samhället eftersom det undergräver förtroendet för både myndigheterna och
reglerna som de har i uppgift att upprätthålla.
I LRFs näringspolitiska arbete lyfts alltid rättssäkerhet, regelförenkling och vikten av
kompetens och ett gott bemötande fram vid kontakter med politiker och myndigheter. LRF är också noga med att beskriva de olika negativa konsekvenser det får för
medlemmarna när myndigheterna inte säkerställer dessa grundläggande krav.
Inom varje ämnesområde - exempelvis djurskydd, miljöskydd, tvärvillkor eller
skogsvård - arbetar LRF aktivt med att åstadkomma förändringar som ska märkas för
den enskilda medlemmen. Det görs genom att både förtroendevalda och tjänstemän
inom LRF har regelbundna kontakter med både politiker och tjänstemän på olika
nivåer inom departement och myndigheter. LRF deltar i olika utredningar, samverkans- och forskningsprojekt, svarar på remisser och debatterar. LRF är medlem i
Näringslivets Regelnämnd (NNR), där frågor av den här typen kontinuerligt behandlas genom att till exempel följa upp olika myndigheters tillämpning av viss lagstiftning och hur företagen uppfattar denna.
Ett område som kan behöva särskild uppmärksamhet i LRFs arbete framöver är att
myndighetspersonal får rätt och tillräcklig utbildning och fortbildning inom grundläggande förvaltningsfrågor, det vill säga vilka regler som styr myndigheternas arbete och som ska garantera enskilda rättssäkerhet. Även vikten av ett myndighetsmässigt och gott bemötande behöver lyftas både i grundutbildningar och de utbildningar som myndighetspersonal deltar i.
LRF samverkar också internt för att hela organisationen ska få kännedom om grundläggande frågor kring myndighetsutövning och rättssäkerhet. Regioner och kommungrupper har också tillgång till den kompetens som finns inom organisationen för att
få utbildning eller svar på olika frågor.
Resultat av LRFs arbete som kan noteras är bland annat att Konkurrenskraftsutredningens förslag inom bland annat växtskydd och djurskydd behandlas inom regeringskansliet, att åtgärdsprogrammen för vattenförvaltning ska överprövas av regeringen under våren, att beslut om utökat strandskydd har fått tas om på grund av brister i handläggning och kungörelse av besluten, att normalkontrollerna på djurskyddsområdet numera enligt Jordbruksverkets rekommendationer bör föranmälas, att djurskyddsinspektörer från olika delar av landet deltar i ett forskningsprojekt kring bemötande och de nyligen föreslagna ändringarna i reglerna för bete.
Särskilt intensivt arbetar LRF just nu med att få till stånd en svensk livsmedelsstrategi. En strategi som tydligt pekar ut riktningen mot en ökad svensk livsmedelsproduktion har potential att i hög grad påverka myndigheternas inställning till de företag
som ska bidra till detta. Betydelsen av att lägga tyngdpunkten på dialog kring de
många och komplicerade regelverk som medlemmarna ska följa och vikten av en
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grundinställning som går ut på att hjälpa företagen att göra rätt blir då också tydlig.
Den kan också sätta en tydligare press på olika myndigheter att likrikta sina bedömningar så att inte kraven på liknande verksamheter skiljer sig.
År 2010 kom ett förslag till en ny förvaltningslag, den lag som samlar grundläggande
bestämmelser till skydd för enskilda och som reglerar myndigheternas arbete. Utredningen föreslog ett utvidgat, mera pedagogiskt uppbyggt regelverk med förstärkta
rättssäkerhetsgarantier och bland annat en möjlighet att få oskäliga dröjsmål prövade
i högre instans. Utredningen behandlas fortfarande inom Justitiedepartementet, som
beräknar att en lagrådsremiss kommer under år 2016. Att den nya lagen beslutas kan
innebära ett utrymme att diskutera till exempel vad enskilda ska kunna förvänta sig
av myndigheter i olika sammanhang. Generellt är det annars svårt att ta upp dessa
problem utan att vara specifik. Svepande kritik mot myndigheter är troligen inte ett
effektivt sätt att skapa debatt, däremot bör vi föra fram hur en bra myndighetsutövning kan skapa bättre förutsättningar för företagandet.
Motionens yrkanden innebär en fortsatt prioritering av frågor kring hur myndighetsutövningen påverkar medlemmarna. Styrelsen delar också motionärens uppfattning
att dessa frågor är viktiga och har en direkt påverkan på viljan att driva och utveckla
företag. Frågan hur resurser för bland annat dessa frågor ska tillgodoses när det gäller
den centrala nivån inom LRF är en fråga för den operativa organisationen. I verksamhetsplaneringen ser ledningen inför varje verksamhetsår över resursbehovet. Styrelsen vill dock uppmärksamma att nu gällande resursfördelning är resultatet av prioriteringar gjorda av regioner och riksförbund gemensamt.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att även
fortsättningsvis arbeta för ökad rättssäkerhet, regelförenkling, förbättrad dialog och bemötande så att företagandet underlättas samt

att

motionen i övrigt anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion Västra Götaland nr 5

Slå vakt om familjelantbruket
LRF Ungdomen Skaraborg
Med en utgångspunkt i agerandet från ett av stiften i Västra Götaland diskuterade LRF Västra Götalands regionstämma fastighetsmarknadens funktion och
vilken betydelse detta kan ha på det svenska jordbrukets långsiktiga struktur.
Det svenska lantbruket domineras av jämförelsevis småskaliga familjeföretag
med förhållandevis få anställda och normen om en stark koppling mellan
ägande och brukande av marken är den svenska jordbrukssektorns signum. För
LRF är det ett självklart mål att vårda förutsättningarna för att bibehålla sektorns särart som en bransch fylld av självständiga företagare och i ett vidare
perspektiv är detta i sin tur avgörande i den större frågan om hela den svenska
landsbygdens funktion och till stor del rent av dess överlevnad.
En viktig faktor för att vi har den grundläggande struktur på lantbruket som vi
har är att juridiska personers möjlighet att köpa jordbruks- eller skogsmark
sedan lång tid reglerats i svensk lag. Innebörden är i korthet att juridiska personer inte får öka sitt markinnehav, men att de har vissa möjligheter att köpa ny
mark om de säljer motsvarande arealer på annat håll.
Under det senaste året har dock den nuvarande lagstiftningen alltmer kommit
att diskuteras. Detta aktualiserar i sin tur ett obönhörligt behov för LRF att göra
ett tydligt ställningstagande i frågan.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

agera för att den nuvarande lagstiftningen som reglerar juridiska personers rätt att köpa jordbruks- och skogsmark ska fortsätta att gälla.
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Styrelsens yttrande nr 8

Motion Västra Götaland nr 5

Jordförvärvslagstiftningen
Inkomna motioner
LRF Västra Götaland har inkommit med en motion som behandlar de framtida möjligheterna att bibehålla jordbrukssektorns särart, som en bransch fylld av självständiga företagare och med en stark koppling mellan ägande och brukande av marken, i
ljuset av att den nuvarande jordförvärvslagstiftningen diskuteras allt oftare. LRF
Västra Götaland yrkar att LRF ska agera för att den nuvarande lagstiftningen som
reglerar juridiska personers rätt att köpa jordbruks- och skogsmark ska fortsätta att
gälla.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens syn på vikten av mångfald i ägandet och även i brukandet samt att en stark koppling mellan ägande och brukande är den svenska jordbrukssektorns signum. LRFs ståndpunkt har också länge varit att det är viktigt att balansen
mellan fysiska och juridiska personers innehav av lantbruksfastigheter upprätthålls.
De senaste åren har jordförvärvslagstiftningen debatterats och Konkurrenskraftsutredningen föreslog i sitt slutbetänkande en särskild utredning. Anledningen till det är
utredningens bedömning att lagstiftningen i sin nuvarande utformning har en hämmande inverkan på konkurrenskraften i svenskt jordbruk genom att försvåra extern
kapitalförsörjning. Utredningen bedömde att det kommer att krävas en ökad dynamik
och nya kategorier av ägare för att kunna överlåta och investera i jordbruks- och
trädgårdsföretag. Utredningen konstaterade vidare att överlåtelser måste kunna ske
på ett effektivt sätt för de stora och kapitalintensiva företag där merparten av produktionen sker. Utredningen föreslog därför regeringen att ta initiativ till att utreda
konsekvenserna av att ändra jordförvärvslagstiftningen så att aktiebolag lättare kan
förvärva jordbruksmark.
I remissvaret från år 2015 till Näringsdepartementet om Konkurrenskraftsutredningens slutbetänkande (SOU 2015:15) framförde LRF följande:
"LRF delar utredningens bedömningar i fråga om kapitalförsörjning och investeringar samt riskhantering och ägarskifte. I fråga om riskhantering känns det angeläget att
utveckla olika modeller för kontrakt på de områden där de idag är mer sällsynta. Vad
gäller utredningens förslag om att Jordförvärvslagen bör ses över i en särskild utredning menar LRF att frågor kring strukturomvandling och riskkapital i sig är angelägna frågor att titta på samtidigt som privat ägande och ett aktivt brukande av jordbruks- och skogsmark är centrala utgångspunkter för LRFs syn på företagandet inom
jord- och skogsbruket. Dagens och framtidens utmaningar vad gäller flera kapitalfrågor grundar sig dessutom till stor del på generellt låg lönsamhet. Därför anser LRF
att en utredning av jordförvärvslagen inte är en prioriterad åtgärd."
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Styrelsens ståndpunkt är att LRF även fortsatt bör stå fast vid att de regler som begränsar juridiska personers förvärv av lantbruksegendom ska bibehållas.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt agera för att
den nuvarande lagstiftningen som reglerar juridiska personers rätt att köpa
jordbruks- och skogsmark ska fortsätta att gälla.
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Motion Södermanland nr 5

Byalagsmodellen och intrångsersättning
Regionstyrelsen
Landsbygden är beroende av fiber för att kunna överleva. Fiberutbyggnaden är
i full gång över hela landet och sker på väldigt olika sätt i olika kommuner. På
vissa ställen går kommunerna in genom kommunala bolag och hjälper till med
utbyggnaden och i andra kommuner hävdar man att det är olagligt och hänvisar
till byalagsmodellen. Byalagsmodellen förespråkas även inom ramen för regeringens Bredbandsforum och Byalagsforum (som båda drivs av Post- & Telestyrelsen, PTS). Att bygga ett fibernät i byalagsform är svårt och upplevs som
att man får uppfinna hjulet många gånger om. De företag som jobbar med den
tekniska utbyggnaden lämnar även denna bild; det finns ingen samlad erfarenhet av hur byalagsmodellen ska fungera för att fungera bra. Varje byalag gör på
sitt sätt med risk för tekniska, juridiska och ekonomiska bekymmer.
Vid byggandet av ideella byanät utgår Byalagsforum från att ingen intrångsersättning utgår, enligt ett dokument från LRF Konsult. I många fall är det
kanske även en förutsättning för att nätet ska kunna byggas till en rimlig peng.
För att underlätta dragningen av fiber (och undvika skador på dräneringssystem
med mera) kan fibern i hög utsträckning dras i vägrenar. I de fall vägrenen är
allmän väg tar Trafikverket en intrångsersättning även från ideella byalag. Om
byalaget dessutom väljer att driva nätet i framtiden och fiber har lagts i vägområdet så är föreningen skyldig att bekosta eventuell omläggning om vägen ska
dras om. Läggs fibern i åker-/skogsmark och en väg ska dras om bekostar
Trafikverket detta. Trafikverkets hållning motverkar kraftigt en utbyggnad av
fibernätet på landsbygden samt medför att onödig dragning av fiber kommer att
ske i åker-/skogsmark där det egentligen varit bättre att dra fibern i vägområdet.
Fiber måste vara enkelt att bygga i byalagsmodellen för att ett nät ska kunna bli
verklighet. När staten genom Bredbandsforum å ena sidan förutsätter att ingen
intrångsersättning ska utgå för byggnation och i andra ändan kräver ersättning
genom en annan myndighet har det gått snett.
LRF Södermanland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

kontakta Trafikverket, PTS samt ansvarig minister för att peka på orimligheten i hur intrångsersättning hanteras mellan olika myndigheter när
fiber ska dras i den så kallade byalagsmodellen.
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Styrelsens yttrande nr 9

Motion Södermanland nr 5

Byalagsmodellen och intrångsersättning
Inkomna motioner
LRF Södermanland anser att Trafikverket borde vara mer generöst med att upplåta
vägområdet för bredbandsutbyggnad. Framförallt i de fall då markägarna "bjuder på"
markintrånget. Motionären yrkar att LRF skickar brev till IT-ministern och påtalar
detta.
Styrelsens redovisning
Det är alltid markägaren som bestämmer om hon eller han vill ha ersättning när ett
intrång görs på fastigheten. Det är en regel utan undantag och den gäller lika mycket
för bredband som för elnät, vägar eller vattenrör.
I dagsläget är det vanligt att det förutsätts att markägarna ska "bjuda på" markintrånget när det gäller bredbandsutbyggnad. Detta bottnar i att marknaden var helt
ointresserad av att bygga bredband på landsbygden för 10-15 år sedan. För att få ihop
kalkylen i ett bredbandsprojekt bjöd markägarna i byn varandra på markintrånget och
den gemensamma vinsten blev bredband av högsta klass i ett bredbandsnät som byn
ägde och hade kontroll över. Denna modell för utbyggnad blev sedan mycket vanlig.
Även om utebliven ersättning är vanlig, är det viktigt att understryka att detta inte har
något lagstöd. Enligt expropriationslagstiftningen har markägare som får ett intrång
rätt till ersättning. Om markägarna väljer att avstå från detta kan det betraktas som en
sponsring av byggprojektet.
De senaste åren har det blivit alltmer vanligt att stora aktörer som Telia, IP-only
eller kommunalt ägda stadsnätsbolag övertar ägandet av bredbandsnätet när det
byggts klart. När kommersiella krafter kommer in i projekten blir ersättningsfrågan
än viktigare. Att sponsra sin lokala bygd med intrånget är en sak, men att sponsra ett
stort företag med vinstintresse, det är något helt annat. Poängen med LRF Konsults
avtal som finns på Byanätsforums hemsida är att i de fall som ägandet av byanätet
övergår till en annan ägare ska intrångsersättningen betalas ut till markägarna genom
en så kallad försäljningsklausul. (Avtalet tas bort i april 2016 eftersom försäljningsklausulen är juridiskt osäker.)
LRF Södermanland framhåller att hjulet behöver uppfinnas många gånger om vid
bredbandsutbyggnaden. Styrelsen vill i sammanhanget hänvisa till Bredbandsforums
hemsida, www.fibertillbyn.nu, där mallar och samlad information finns som förhoppningsvis kan underlätta utbyggnaden.
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Bra bredband är mycket viktigt för landsbygdsutvecklingen och något som LRF
starkt förordar. Samtidigt är äganderätten också viktig och riksförbundsstyrelsen vill
poängtera att det helt enkelt är markägaren som bestämmer om ersättning ska betalas
ut för bredbandsintrång eller inte.
Det är fortfarande vanligt att markägarna bjuder de boende i byn på intrångsersättningen. I dessa fall kan det självklart upplevas märkligt att Trafikverket kräver ersättning för intrånget i sitt vägområde. Trafikverket skulle ju också kunna underlätta
utbyggnaden om det fick detta uppdrag. Ur ett markutnyttjandeperspektiv är det inte
heller bra när Trafikverkets krav styr ut bredbandsutbyggnaden på jordbruksmark.
Det är precis som motionären skriver mycket bättre att samla markintrånget i vägområdet.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att kontakta Trafikverket, Post- och Telestyrelsen (PTS) samt ansvarig minister för att peka på
orimligheten i hur intrångsersättningen hanteras mellan olika myndigheter
när fiber ska dras i den så kallade byalagsmodellen.
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Motion Södermanland nr 6

Kabelanvisning
Öja-Västermo
Precisionen på vissa kartor över nedgrävda kablar - och som är inrapporterade
till Ledningskollen - är undermålig. Dåligt kartmaterial skapar osäkerhet om
ansvarsfrågor och har även medfört stora kostnader för ledningsflytt.
LRF Södermanland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att ledningsägare är anslutna till Ledningskollen och har aktuella kartor med hög precision vad gäller kabelns läge i bredd och
djup,

att

verka för att samtliga ledningsägare är ansvariga för alla kostnader som
en eventuellt skada på kabeln medför om skadan beror på en felaktig
karta samt

att

kartlägga rättsläget när det gäller rättigheter och skyldigheter för markägare och ledningsägare och lägga ut resultatet på LRFs hemsida.

102

Styrelsens yttrande nr 10

Motion Södermanland nr 6

Kabelanvisning
Inkomna motioner
LRF Södermanland anser att precisionen på de kartor som visar var nedgrävda kablar
finns behöver förbättras. Motionären vill att LRF arbetar för bättre precision på
kartmaterialet i Ledningskollen och för att förtydliga ledningsägarens ansvar om
bristande kartor leder till avgrävda kablar.
Styrelsens redovisning
Ledningskollen drivs av Post- och Telestyrelsen och är en kostnadsfri databas där
nedgrävda kablar och rör registreras och koordinatsätts. Till ledningskollen vänder
sig:
- Den person/det företag som vill gräva för att lokalisera närliggande kablar i marken och därmed undvika avgrävning eller skada.
- Den person/det företag som grävt ner kablar i marken och vill få dessa inlagda i
Ledningskollen.
Vid grävning i mark behöver en sökning först göras i Ledningskollen; annars betraktas den som grävt som vårdslös om en kabel grävs av eller skadas. Motionen berör
dock de problem som uppstår om en kabel blir felaktigt anvisad eller om kartmaterialet har för dålig precision.
Riksförbundsstyrelsens uppfattning är att berörda markägare gör samhället en stor
tjänst när samhällsviktig infrastruktur grävs ned i marken under "evig tid". En rimlig
motprestation är då att ledningsägaren har korrekta kartor och att markägaren blir
skadeslös om oprecisa kartor eller felaktiga utsättningar leder till avgrävda eller skadade kablar.
LRF deltar i Ledningskollen referensgrupp och kommer självklart lyfta dessa frågor
där.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att ledningsägare är anslutna till Ledningskollen och har aktuella kartor med hög
precision vad gäller kabelns läge i bredd och djup, att arbeta för att samtliga
ledningsägare är ansvariga för alla kostnader som en eventuell skada på kabeln medför om skadan beror på en felaktig karta samt att kartlägga rättsläget
när det gäller rättigheter och skyldigheter för markägare och ledningsägare
och lägga ut resultatet på LRFs hemsida.
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Motion Dalarna nr 2

Samrådsförfarande vid bildandet av nyckelbiotoper
Lima-Malung
LRF ska verka för ett rättssäkert förfarande i tidigt skede vid bildandet av
nyckelbiotoper.
Många skogsägare blir varse att de har en nyckelbiotop på sina marker först i
samband med avverkningsanmälan. Virke från nyckelbiotoper kan inte handlas
på marknaden på grund av marknadens certifiering. Det innebär att avverkningen stoppas, skjuts upp eller måste ändras.
Det orimliga är att inte samråd med markägaren obligatoriskt sker när en nyckelbiotop inventeras och/eller registreras hos Skogsstyrelsen. Ett samråd skulle
ge skogsägaren möjlighet att ställa frågor, lämna synpunkter och påverka området som skall utpekas som nyckelbiotop. Skogsägaren har oftast den bästa
kännedomen om sina marker. Vi anser att registrering av varje nyckelbiotop
skall föregås av ett formellt överklagningsbart myndighetsbeslut.
Med ett samrådsförfarande får också markägaren vetskap och kunskap om
nyckelbiotopen på ett tidigare stadium och kan planera sitt skogsbruk, anläggande av skogsvägar och sina avverkningar.
Inventerade nyckelbiotoper som inte kvalificerar för ersättning via biotopskydd
måste tas bort ur Skogsstyrelsens register för att inte fortfarande förhindra avverkning på grund av marknadens certifiering.
LRF Dalarna yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för införande av obligatoriskt samrådsförfarande med markägaren före inventering och/eller registrering av nyckelbiotoper,

att

verka för att varje registrering av nyckelbiotoper skall föregås av ett
formellt överklagningsbart myndighetsbeslut samt

att

verka för att nyckelbiotoper som inte kvalificerar för ersättning via
biotopskydd måste tas bort ur Skogsstyrelsens register.
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Styrelsens yttrande nr 11

Motion Dalarna nr 2

Samrådsförfarande vid registrering av nyckelbiotoper
Inkomna motioner
LRF Dalarna har i en motion yrkat att LRF ska arbeta för ett obligatoriskt samrådsförfarande med markägaren i samband med registrering av nyckelbiotoper, att registrering av nyckelbiotoper ska föregås av ett formellt överklagningsbart beslut samt
att nyckelbiotoper som inte kvalificerar sig för ersättning genom formellt skydd tas
bort från Skogsstyrelsens register.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen anser att nyckelbiotopsbegreppet, så som det nu används, utgör ett allvarligt äganderättsligt problem och delar därför LRF Dalarnas syn att hanteringen måste förändras.
När nyckelbiotopsbegreppet fick genomslag under 1990-talet och Skogsstyrelsen
startade nyckelbiotopsinventeringen var tanken att främst små biotoper skulle omfattas och att de endast ansågs utgöra en mycket liten andel av skogsmarksarealen. Med
dessa förutsättningar blev så småningom bevarande av nyckelbiotoper en del i miljöcertifieringen av skog. Det har senare skett en förskjutning av begreppet. Allt fler
stora nyckelbiotoper pekas ut och en betydligt större andel av skogsmarken kan nu
antas utgöra nyckelbiotop. Biotoperna blir också fler genom skogsbrukets hänsyn
och frivilliga avsättningar. Förutsättningarna är inte längre desamma som när nyckelbiotoperna togs in i certifieringen.
Den senaste tiden har nyckelbiotopsproblematiken förstärkts och tydliggjorts. Samtidigt pågår nu ett antal processer som öppnar möjligheterna för att effektivare driva
förändringar.
Som skogsägare är man idag helt rättslös i samband med nyckelbiotopsregistrering.
Man saknar möjlighet att överklaga beslutet och har heller ingen möjlighet att påverka beslutet genom synpunkter eller kompletterande information. Registrering av
nyckelbiotoper får stora konsekvenser för möjligheten att bruka skogen. Det är därför
orimligt att den som drabbas inte först ges möjlighet att yttra sig. En obligatorisk
dialog med skogsägaren skulle ge denna möjlighet att visa på lokala företeelser och
historik som talar emot eller begränsar en nyckelbiotopregistrering, samtidigt som
nyckelbiotopsklassificeringen tydligare måste motiveras av Skogsstyrelsen för
skogsägaren.
Det skulle finnas både för- och nackdelar med att nyckelbiotopsregistreringen ges en
sådan status att den kan överklagas. Det skulle ibland ge en möjlighet att till exempel
ändra avgränsningen av en nyckelbiotop, men Skogsstyrelsen äger nyckelbiotopsbegreppet och även en domstol kommer lägga stor vikt vid dess bedömning. Det är lätt
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att peka ut ett område som nyckelbiotop, men ytterst svårt att bevisa att det inte är
det, vilket gör att skogsägare sannolikt sällan skulle vinna i domstol. En mer framgångsrik väg torde vara att få till stånd en förändring av nyckelbiotopsbegreppet som
gör det mer förutsägbart och omfattar färre skogsområden.
Risken med en överklaganderätt är att begreppet ges en större juridisk tyngd som
kanske inte är önskvärd och som kan försvåra möjligheten att åstadkomma andra
förändringar. Samtidigt kommer en rätt att överklaga knappast endast att omfatta
skogsägaren. Även miljöorganisationer ges i så fall sannolikt möjlighet att överklaga
exempelvis en nyckelbiotops avgränsning. Sammantaget anser riksförbundsstyrelsen
att nackdelarna med att driva att nyckelbiotoperna ska kunna överklagas överväger
fördelarna. Istället bör LRF arbeta för andra lösningar för att begränsa nyckelbiotopsproblematiken så att den enskilda aldrig drabbas på ett orimligt sätt.
I likhet med LRF Dalarnas yrkande beslutade 2012 års riksförbundsstämma att LRF
ska arbeta för att nyckelbiotoper som inte berättigar till ersättning ska avregistreras.
Frågan är problematisk så som certifieringsbestämmelserna i FSC och PEFC ser ut
idag. Enligt bestämmelserna får certifierade organisationer inte ta emot virke från
nyckelbiotoper oavsett om de är registrerade eller inte. Det är således naturvärdet och
inte registreringen som avgör om virket går att sälja. En avregistrering av nyckelbiotoper löser därför inte problemet om inte nyckelbiotopsbegreppet samtidigt görs om.
För att inga enskilda skogsägare ska drabbas på ett orimligt sätt bör nyckelbiotopsbegreppet ses över. Staten bör prioritera om anslagen till skydd av natur så att nyckelbiotoper prioriteras i de statliga avsättningarna. Det bör ske genom biotopskydd,
naturvårdsavtal och naturreservat. LRF arbetar för att skogsområden som markägare
själva föreslår för naturvårdsavsättningar, d.v.s. genom Komet-modellen, ska prioriteras före avsättningar som initierats av myndigheterna. Om nyckelbiotoper som
skogsägaren själv föreslår, alltid prioriteras inom Komet skulle skogsägare ges en
möjlighet till ersättning. Särskilt angeläget är en sådan prioritering för de markägare
vars fastighet till stor andel utgörs av nyckelbiotop.
LRF har tillsammans med skogsägarföreningarna drivit på för en översyn av nyckelbiotopsbegreppet och hanteringen av nyckelbiotoper. Skogsstyrelsen har nu tillsatt en
grupp för att belysa problematiken med nyckelbiotoperna inför en eventuell översyn.
Samtidigt har frågan lyfts i det nationella skogsprogrammet. LRF kommer tillsammans med skogsägarföreningarna att arbeta vidare med frågan bland annat i dessa
båda fora. Riksförbundsstyrelsen ser det som särskilt angeläget att driva en översyn
som innebär att nyckelbiotopsbegreppet blir mer förutsägbart och att färre skogsområden omfattas av begreppet. Begreppet bör endast omfatta mindre områden och vara
anpassat till regionala förutsättningar. Samtidigt är det angeläget att skogsägare som
så önskar erbjuds ersättning för nyckelbiotoperna.
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Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionens yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för
införandet av ett obligatoriskt samrådsförfarande med markägaren före inventering och/eller registrering av nyckelbiotoper,

att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt arbeta för att markägare ska ges möjlighet till ersättning genom biotopskydd, naturvårdsavtal eller motsvarande för registrerade nyckelbiotoper så
att inga orimliga konsekvenser uppstår för den enskilda samt

att

avslå motionens yrkande om att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att i nuläget
arbeta för att varje registrering av nyckelbiotoper ska föregås av ett formellt
överklagningsbart myndighetsbeslut.

107

Motion Jämtland nr 1

Ersättningsmark vid naturvårdsavsättningar
Mitt-Härjedalen
Familjeskogsbruket tar idag ett mycket stort ansvar för naturvårdshänsyn i sitt
ägande och brukande av mark. Vi ser också att ett långsiktigt och aktivt familjeskogsbruk skapar en mångfald och variation i brukandet som ger goda förutsättningar för livskraftiga skogar där det finns en sund balans mellan miljömål
och produktionsmål.
Ett lokalt och aktivt ägande och brukande av skog skapar också tillväxt och
sysselsättning lokalt. Våra myndigheter behöver både i vardagen och på längre
sikt vara medvetna om miljöfördelarna med ett aktivt familjeskogsbruk och
därför också i större utsträckning arbeta för att vid intrång och naturvårdsavsättningar säkerställa att ersättningsmark kan ges.
Idag är det till största delen ersättningsmark från statliga Sveaskog som erbjuds
skogsägaren. Sveaskog äger dock inte mark överallt och för den enskilde skogägaren är det viktigt med samlokalisering av markerna för att få ett geografiskt
sammanhållet brukande. Av den anledningen så behöver också mer statligt
ägande än Sveaskog komma ifråga för ersättningsmark.
Den svenska staten är den största ägaren av skog och vår åsikt är att ett stort
ansvar för att nå miljömålen åligger den statliga förvaltningen. Ett aktivt beslut
som innebär att i första hand statens skogar och mark tas i anspråk för naturvårdshänsyn skulle minska kostnaderna för miljöarbetet och innebära att vi
snabbare når de nationella miljömålen.
LRF Jämtland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för ett förtydligande i statens uppdrag att tillhandahålla ersättningsmark till enskilda markägare när andra statliga aktörer än
Sveaskog är inblandade (exempelvis Naturvårdsverket) samt

att

påverka statliga myndigheter så att i första hand statens skogar och
mark tas i anspråk för naturvårdshänsyn och skyddande av nyckelbiotoper.
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Styrelsens yttrande nr 12

Motion nr Jämtland 1

Ersättningsmark vid naturvårdsavsättningar
Inkomna motioner
LRF Jämtland anser att staten i större omfattning ska erbjuda enskilda skogsägare
ersättningsmark i samband med naturvårdsavsättningar. Motionären anser vidare att
det i första hand bör vara statens skogar som ska användas för naturvårdsavsättningar
och skyddande av nyckelbiotoper.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar LRF Jämtlands uppfattning att enskilda bör ha bättre
möjlighet att få ersättningsmark i samband med naturvårdsintrång. Ett problem är
precis som LRF Jämtland påpekar att Sveaskogs marker bara finns i begränsade delar
av landet och därför inte utgör något alternativ för många skogsägare. Staten bör i de
fall ersättningsmark efterfrågas erbjuda sådan genom trepartsbyten eller via annan
statligt ägd mark
Ett annat problem är att enskilda skogsägare inte fått ta del av sådan ersättningsmark
som lösgjorts från Sveaskog. Det paket om 100 000 hektar av Sveaskogs mark som
för några år sedan avsattes som utbytesmark, användes nästan uteslutande till att ersätta juridiska personer som skogsbolag och andra större skogsägare. Att jordförvärvslagen försvårar nya markköp för skogsbolag bör inte vara ett skäl till att prioritera bolagen när ersättningsmark erbjuds. LRF bör arbeta för att enskilda skogsägare
som så önskar ska ha minst lika god möjlighet som bolagen att få ersättningsmark.
Riksförbundsstyrelsen anser också att en proportionellt större andel av naturvårdsavsättningarna bör ske på statlig mark. Samtidigt bör skogsägare som frivilligt är beredda att avsätta sin skog mot ersättning genom Komet-modellen (metod som bygger
på att markägare själva tar initiativ till avsättningar på sin skogsmark) prioriteras i
naturvårdsarbetet.
Riksförbundsstyrelsen har i yttrande nr 11 på sidan 105 framfört vilka behov av ändringar man ser kring hanteringen av nyckelbiotoper. Idag är det närmast omöjligt att
sälja virke från nyckelbiotoper på grund av de certifieringsbestämmelser som påverkar skogsbruket. Detta trots att inget formellt förbud att avverka nyckelbiotoperna
finns. För många skogsägare är det därför önskvärt att ersättning ges för nyckelbiotoperna genom biotopskydd, naturvårdsavtal eller motsvarande. Riksförbundsstyrelsen anser därför att de enskilda skogsägare som har nyckelbiotoper och önskar en
ersättning för dessa bör prioriteras i naturvårdsarbetet.
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Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att enskilda skogsägare i större omfattning ges möjlighet till ersättningsmark i samband med naturvårdsavsättningar samt

att

motionen i övrigt anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion Värmland nr 2

Fuska inte med intrångsersättningen!
Säffle Norra
Det är många intressen som har åsikter kring - och aspirerar på brukanderätten
av - marker som de inte äger. Miljödebatten i skogen har hårdnat och det framställs - helt felaktigt - som att skogen idag mår allt sämre. Detta är dock inte
sant.
Samtidigt finns det brister i kunskap kring ekosystemet, fotosyntesen och skogens stora betydelse för det hållbara samhället.
Vi behöver förflytta debatten till att i än högre grad handla om de stora nyttorna skogen genererar i landsbygdsföretagandet och i arbetet med ett hållbart
samhälle. Allt som idag görs av oljeprodukter kan göras av skog!
I de fall samhället ändock bestämmer att skogen behöver skyddas från brukande så måste ersättningsfrågan klargöras. Det är en oroande trend när staten
använder skyddsinstrument som inte genererar ersättning då det sätter många
små markägare i en besvärlig situation.
Nationellt behöver LRF jobba med att påverka den politiska nivån så att regleringsbrev och annat arbete försvarar skogen som en resurs att bruka.
LRF Värmland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för att tydliggöra ersättningsrätten i de fall samhället bestämmer
sig för att skog ska undantas från brukande samt

att

arbeta för att skogen ses som en resurs för det hållbara samhället och
för landsbygdens utveckling.
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Styrelsens yttrande nr 13

Motion Värmland nr 2

Fuska inte med intrångsersättningen
Inkomna motioner
Motionen lyfter skogens stora potential som resurs för en hållbar landsbygds- och
samhällsutveckling samt säkerställandet av den enskildas rätt till ersättning då det
allmänna inskränker rådigheten över fastigheten.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen anser liksom LRF Värmland att skogen både utgör nyckeln till
framtidens biobaserade samhälle och basen för en levande landsbygd i hela landet
med livskraftigt företagande baserat på såväl virke som andra värden. LRF och
skogsägarföreningarna har arbetat med att få till stånd ett nationellt skogsprogram för
Sverige och deltar nu i programråd och arbetsgrupper enligt visionen "Skogen - det
gröna guldet - ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi". Även inom den pågående Miljömålsberedningen,
som har till uppgift att ta fram en strategi för en samlad och långsiktig klimatpolitik,
arbetar LRF för att lyfta potentialen i att ersätta fossila råvaror och att öka skogstillväxten. Förutsättningarna för framgång är en övergripande politik som präglas av
helhetssyn och långsiktiga spelregler, där den enskildas ägande- och brukanderätt
utgör en positiv drivkraft.
I regeringsformen är utgångspunkten att den enskilda är fri att råda över sin fasta
egendom på önskat sätt och att ersättning ska lämnas i det fall det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad (rådighetsinskränkningar). Som LRF Värmland uppmärksammar i sin motion, brister emellertid i praktiken både lagstiftare och
lagtillämpare i sina skyldigheter att pröva förenligheten med egendomsskyddet i regeringsformen. LRF har i och med äganderättsförstärkningen 2015 anställt ytterligare fem experter och förstärkt det strategiska påverkansarbetet med att säkerställa
ägande- och brukanderätten, i vilket en tryggad ersättningsrätt är central.
Mot bakgrund av det ovan anförda är det angeläget att LRF fortsätter att arbeta enligt
motionens båda yrkanden.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt arbeta för att
tydliggöra ersättningsrätten vid rådighetsinskränkningar samt

att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt arbeta för att
skogen ses som en resurs för en hållbar samhällsutveckling i hela landet.
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Motion Värmland nr 1

Gör om och gör rätt i strandskyddet
Säffle Norra
Den nya strandskyddslagstiftningen blev inte den hävstång till utveckling på
landsbygden som många hade hoppats. De attraktiva lägen som är förutsättningen för att finansiera ett byggande på landsbygden, blev inte mer tillgängliga genom den nya lagstiftningen. Istället vittnas det om att krånglet ökat och
utvecklingsmöjligheterna begränsats.
Strandskyddsdelegationen instämmer i sitt slutbetänkande i den bilden. Delegationen hade inte uppdraget att föreslå någon ny lagstiftning, men man pekade
ändå på att de aviserade lättnaderna för landsbygden inte blev verklighet. Man
lyfter också de problem som strandskyddet kan ställa till med för framförallt
småskaligt lantbruk med låg omsättning.
Att påverka myndighetsutövningen förefaller vara svårt och det är uppenbart
att det behövs ny lagstiftning på området. LRF måste därför som stark kraft för
landsbygdens utveckling fortsätta driva dessa frågor.
LRF Värmland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för en ny strandskyddslagstiftning som gör det lättare att utveckla boende och verksamheter i strandnära lägen.
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Styrelsens yttrande nr 14

Motion Värmland nr 1

Strandskydd
Inkomna motioner
LRF Värmland pekar på problemen med den nya strandskyddslagstiftningen och
yrkar att LRF ska verka för en ny strandskyddslagstiftning som gör det lättare att
utveckla boende och verksamheter i strandnära lägen.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar helt LRF Värmlands bedömning att de nya strandskyddsbestämmelser som infördes 2009-2010 inte fått avsedd effekt och snarast gjort
det svårare att verka inom strandnära lägen på landsbygden. Eftersom även mycket
små vattendrag omfattas berörs en mycket stor del av Sveriges yta av strandskydd.
Särskilt problematiskt är det att bestämmelserna inte möjliggör en egentlig avvägning mellan enskilda och allmänna intressen vid dispens, att det är lika svårt att få
dispens i glesbygd som vid områden med högt exploateringstryck, att även små sjöar
och vattendrag liksom anlagda vatten omfattas samt att undantaget för jord- och
skogsbruk påtagligt urholkats. LRF har lyft dessa frågor bland annat i debattartiklar,
remissvar och i kontakter med beslutsfattare.
Efter påtryckningar av bland andra LRF lades under förra mandatperioden ett regeringsuppdrag att utreda lättnader i strandskyddet på Naturvårdsverket. Naturvårdsverkets redovisning tillgodosåg dock inte den dåvarande regeringens önskemål utan
möjliggjorde endast en liten men alldeles otillräcklig lättnad för små vattendrag som
gjordes i lagstiftningen 2014. Förändringen avsågs vara ett första steg i ett arbete
med lättnader i strandskyddet. Nuvarande regering har inte fortsatt det arbetet. Riksdagen har dock i ett tillkännagivande uppmanat den nuvarande regeringen att göra
strandskyddet mer ändamålsenligt i hela landet, i syfte att förbättra förutsättningarna
för byggande, boende och näringsverksamhet i strandlägen.
Riksförbundsstyrelsen ser det som angeläget att fortsatt arbeta aktivt med frågan.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt arbeta för en
ny strandskyddslagstiftning som gör det lättare att utveckla boende och verksamheter i strandnära lägen på landsbygden.
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Motion Västernorrland nr 1

LRFs påverkansarbete
Västra Medelpad
LRF anses vara en betydande påverkansorganisation, i jämförelse med andra
organisationer och i förhållande till storleken på de branscher vi företräder, når
vi också stora framgångar i vårt påverkansarbete.
De senaste årens ageranden från beslutsfattare, politiker och myndigheter gör
dock att vi behöver stanna upp och utvärdera vårt arbetssätt och vårt förhållningssätt. Regionstyrelsens målsättning är att medlemmen ska känna att LRF
gör sitt allra bästa för att göra skillnad.
Vi ser framför oss att riksförbundsstyrelsens strategiska beslut i påverkansfrågor synliggörs, en effektmätning av LRFs påverkansarbete, tydliga uppföljningar av konkreta resultat och ett stärkt kommunikationsarbete som inriktar
sig på att visa medlemmen vad LRF gör.
LRF som organisation behöver bli mycket bättre på att jobba tillsammans, alla
branscher, enheter, avdelningar, bolag och regioner. Här finns många samverkansvinster att hitta, men det handlar också om att bli bättre på att nå framgång
i påverkansarbetet.
LRF Västernorrland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

utvärdera LRFs påverkansarbete samt

att

redovisa resultatet av utvärderingen till medlemmarna på lämpligt sätt.
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Styrelsens yttrande nr 15

Motion Västernorrland nr 1

LRFs påverkansarbete
Inkomna motioner
LRF Västernorrland har inkommit med en motion om LRFs påverkansarbete med
förslag att påverkansarbetet utvärderas vad gäller effekter och resultat samt att resultatet kommuniceras på lämpligt sätt.
Styrelsens redovisning
Motionen lyfter frågan om att utveckla LRFs påverkansarbete och att organisationen
behöver bli bättre på att samverka mellan olika delar i påverkansarbetet. Riksförbundsstyrelsen håller med motionens ansats att LRFs påverkansarbete hela tiden
måste utvecklas. Det handlar om att genom egna förslag skapa så goda näringspolitiska förutsättningar som möjligt för LRFs medlemmar. Det handlar också om att
påverka förslag och att arbeta för att ändra gällande regelverk, eller ibland stoppa
föreslagna försämringar. Oavsett vilket ska LRF alltid ligga i framkant vad gäller
arbetssätt och inflytande i det näringspolitiska påverkansarbetet. Det kräver att vi
samarbetar i hela organisationen och utnyttjar hela LRFs samlade kompetens.
Ett effektivt näringspolitiskt arbete förutsätter att LRFs förslag är tydliga och väl
motiverade. Vi behöver ha god koll på omvärlden så att påverkansarbetet kan starta
tidigt i politiska processer. LRF måste vara trovärdigt i relation till de vi vill påverka.
LRFs näringspolitiska arbete är som starkast när vi arbetar samordnat; från gårdsplan
via lokalavdelning, kommungrupp, region, branscher, riksförbund och Bryssel.
LRF genomför regelbundet en undersökning bland politiker och beslutsfattare i syfte
att ta reda på hur de ser på LRF som påverkansorganisation (LRF - Politiker och beslutsfattare 2016, Ipsos). Slutsatserna från årets undersökning är att de tillfrågade
anser att LRF är en välkänd organisation med ett gott anseende. Förtroendet baseras
bland annat på att LRF har en stor näringspolitisk expertis och att LRF är en organisation som fyller en viktig funktion i samhället. Det är en bra grund för att nå framgång i näringspolitiskt påverkansarbete. Utgångspunkten för de frågor LRF driver
ska alltid vara de behov som finns hos medlemmarna i deras företag.
För att LRF ska nå framgång krävs att politiker och beslutsfattare, oavsett om det är
en kommunpolitiker eller minister, är väl insatta i det gröna näringslivets utmaningar
och möjligheter. Det är ett grundläggande arbete som alltid måste pågå för att skapa
förutsättningar för att kunna påverka i de enskilda sakfrågorna. LRF är och ska vara
en stark och inflytelserik påverkansorganisation. Det kräver också att vi hela tiden
utvecklar arbetssätt och argument. Varje större påverkansinsats ska målsättas tydligt
och följas upp efter genomförandet. Som motionen tydliggör är det viktigt att LRF
kan visa vilka resultat som uppnåtts. Det görs fortlöpande i våra kommunikationskanaler såsom medlemstidningen, lrf.se, medlemsbrev, sociala medier, på medlems-
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möten med flera. I den årliga verksamhetsberättelsen sammanfattas vilka näringspolitiska resultat som uppnåtts under föregående år. Riksförbundsstyrelsen delar
motionärens åsikt att uppnådda resultat bör kunna kommuniceras än tydligare. Det
är också en viktig del i den nya kommunikationsstrategi som beslutades i december
2015 och nu genomförs; att medlemskommunikationen blir bättre och mer målgruppsanpassad.
Ett annat arbete som påbörjats under 2016 för att stärka LRFs påverkansarbete är det
så kallade kommungruppslyftet som syftar till att skapa än bättre förutsättningar för
kommungrupperna att påverka kommunala beslut av betydelse för det gröna näringslivet.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Vi behöver en ny medlemstidning!
Kumla-Tärna och Faringe-Bladåker
Våra nuvarande medlemstidningar, Land Lantbruk och Skogsland, omsluts av
Land. Land är ett magasin många medlemmar inte uppfattar som en medlemstidning för lant- och skogsbrukare, utan snarast något sorts livsstilsmagasin för
hälsa och livsnjutning. Innehållsförvirringen blir än mer påtaglig när vår Land
försöker prångla ut lotter med ett helt omslag och i sitt eget namn, Landlotten.
Oklart vart överskottet går; Mjölken? Riks? LRF Media? Någon annan?
För att ytterligare spä på den bisarra situationen kan det redaktionella materialet i Land gå helt på tvärs med Land Lantbruk och Skogsland. Detta pågår år
efter år trots ständiga motioner i frågan.
LRF Mälardalen delar medlemmarnas förvirring kring budskapet samt ifrågasätter varför man skall betala för en dyr tidning man inte vill ha. Landpaketet är
dessutom en påfallande dyr och stor del av medlemsavgiften.
LRF Mälardalen vill se över och förändra erbjudandet om Land i medlemskapet. LRF arbetar med strategier för bland annat medlemsutveckling som sträcker
sig till 2030. De perspektiven bör vi även ha när det gäller våra tidningar och
den snabba förändringen i mediebranschen. LRF ska definitivt ha en medlemstidning, men den bör renodlas och ha en tydlig avsändare så risken för missförstånd hos medlemmarna minimeras. Vår medlemstidning skall spegla organisationens hjärta!
Att ge ut ett medlemsblad månadsvis är en möjlig utveckling. Det bör sändas ut
nationellt, men med avsatt utrymme för varje region samt LRF Ungdomen.
Sådan medlemsinformation behöver inte komma varje vecka. Snabb och dagsaktuell information sker ju digitalt redan idag och hur den ser ut 2030 törs nog
ingen gissa idag. Men tio dagars pressläggningstid är nog passé då.
Att en så stor del av dagens medlemskap bygger på Landpaketet, både vad gäller kostnad som argument, är inte en lämplig framtida lösning. Kanalerna för
medlemsinformationen bör ses över och här det är naturligt att den nyligen
antagna kommunikationsstrategin, vilken årligen skall utvärderas av riksförbundsstyrelsen, styr detta.
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LRF Mälardalen anser att en utredning gällande frikoppling av Landpaketet
från medlemskapet samt att hitta alternativ medlemskommunikation bör inledas 2016. Utredningen bör ske i öppen process där resultatet stäms av i regionala rådet i december 2016. Dessutom bör ett underlag till beslut finnas på plats
till riksförbundsstämman 2017.
LRF Mälardalen har respekt för att Landpaketet uppskattas av många medlemmar. För många är tidningen det kanske viktigaste i medlemskapet. LRF
skall givetvis vårda även dessa medlemmar och andra prenumeranter. Men
LRF Mälardalen vill att Landpaketet skall leva på kommersiell grund, styrd av
efterfrågan. Den uppgiften är redaktionens, med sina journalister och övriga
medarbetare, ingen annans.
Riksförbundsstyrelsen antar årligen en ägarvilja för LRF Media. LRF Mälardalen förutsätter att hela verksamheten genomsyras av LRFs mål att förbättra
tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft på gårdsnivå.
LRF Mälardalen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

utreda en ny medlemstidning samt

att

Landpaketet frikopplas från medlemsavgiften.
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Styrelsens yttrande nr 16

Motion Mälardalen nr 3

LRFs medlemstidning - Landpaketet
Inkomna motioner
LRF Mälardalen skriver i sin motion om Landpaketet, det vill säga tidningen Land
och Land Lantbruk med Skogsland, att innehållet och budskapen om landsbygd och
lantbruk förvirrar läsaren då det som skrivs i Land och Land Lantbruk ofta är motsägelsefullt. Vidare vill motionären att LRF ska utreda möjligheter till alternativ medlemskommunikation och en ny medlemstidning som står på kommersiell grund, styrd
av efterfrågan samt att Landpaketet frikopplas från medlemsavgiften.
Styrelsens redovisning
Landpaketet är enligt styrelsens uppfattning en av LRFs viktigaste kanaler för kommunikation med medlemmarna. LRF Media är ett vinstdrivande företag vars uppdrag
kan sammanfattas i att skapa medlemsnytta och generera intäkter till LRF. Att LRF
Media levererar kvalitet och trovärdighet ökar LRF Medias möjlighet att generera
intäkter till LRF att använda i sin verksamhet.
Regelbundenheten i Landpaketet utgör ett kitt mellan medlemmarna då alla delar
samma kunskapsgrund. Varje vecka får de via Gröna sidorna och traditionell nyhetsbevakning information och kunskap om vad som händer i LRF över hela landet.
Land Lantbruk ger värdefull omvärldsbevakning och skildrar också på veckobasis de
förutsättningar som påverkar det gröna näringslivets konkurrenskraft.
Tidningen Land, som har både medlemmar och allmänhet som målgrupp, ska vara en
mötesplats för producenter och konsumenter. I denna "familjedel" berättar konsumenter om livet utanför storstäderna varvat med traditionellt veckotidningsmaterial.
Den idé som 1971 ledde fram till Landpaketet saknar motstycke i medievärlden. I en
tidning ryms två målgrupper och i tidningen möts två världar som ger utrymme för
att kunskapen om och respekten för varandra ökar.
Land går till medlemmar och utöver detta har tidningen även cirka 40 000 prenumeranter som inte är LRF-medlemmar. Att kombinera det samhällsengagerade innehållet med material av mer lättsam karaktär har varit Lands framgångsformel och det
har bidragit till Lands breda genomslag för landsbygdsfrågor utanför medlemskåren.
Landpaketet utvärderas löpande för att innehållet ska locka läsare och fortsätta vara
en god affär för LRF samtidigt som bilden av det gröna näringslivet och landsbygdens attraktionskraft ska stärkas.
Det är inte okomplicerat att i samma tidningspaket vända sig till två olika målgrupper. Det finns risk för kulturkrockar, exempelvis att producenterna inte känner igen
sig i konsumentdelen.
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Det pågår ett arbete på LRF Media för att överbrygga och undvika onödiga konfliktytor i enlighet med den ägarvilja som riksförbundsstyrelsen beslutade i december
2015. Detta arbete sker inte minst i den gemensamma arbetsgruppen för Land Plus,
där representanter för LEAB och LRF Media söker lösningar på hur Landpaketet kan
utvecklas digitalt.
Land Lantbruk med Skogsland är LRFs medlemstidning och Sveriges största tidning
för jord- och skogsbrukare. Tidningen har, utöver LRF-medlemmarna, cirka 6 500
prenumeranter som inte är LRF-medlemmar och enligt Orvestos mätningar läses den
av över 200 000 personer varje vecka.
Land Lantbruk med Skogsland bidrar därför till medlemsnyttan på flera sätt, dels
genom att vara ett verktyg i den enskilda medlemmens omvärldsbevakning, men
också att vara en viktig länk mellan medlemmen och LRF-organisationen. Genom att
den hör till de mest uppskattade medlemsförmånerna är den också ett verktyg i LRFs
medlemskommunikation och medlemsrekrytering – och med sin stora räckvidd ett
viktigt verktyg i LRFs påverkansarbete för att tydligt positionera det gröna näringslivets ståndpunkter. Medlemsnyttan finns också beskriven i Ägarviljan:
"Landpaketet ska vara efterfrågat av LRFs medlemmar som individer och företagare. Genom en kompetent och väl balanserad journalistik där omvärldsfrågor, medlems- och organisationsfrågor, företagarfrågor och de näringspolitiska frågor LRF
driver belyses blir Land Lantbruk ett viktigt hjälpmedel för LRFs medlemmar. På
ledarplats i Land Lantbruk ska LRFs värdegrund, åsiktsriktning och grundläggande
hållning speglas". (Ägarvilja för LRF Media 2016)
I Nöjd Medlem ställs frågor kring medlemmarnas syn på såväl Land som Land Lantbruk och Skogsland. Nöjdheten har över åren legat mycket högt.
Det är dock angeläget att ta in Landpaketet i en ny tid med nya förutsättningar. Läsare och annonsörer lämnar printtidningarna och söker sig till nya digitala plattformar. Landpaketet måste också digitaliseras och anpassas för att vara fortsatt intressant och viktigt för våra medlemmar. Sedan i slutet av förra året har LRF Media haft
riksförbundsstyrelsens uppdrag, via Ägarviljan, att skapa landsbygdens och det gröna
näringslivets mediehus med fokus på att producera, utveckla och sälja mediaprodukter – såväl print som digitalt. Det är riksförbundsstyrelsens uppfattning att i en tid när
mediebevakningen av landsbygden dramatiskt minskar ska LRF fortsätta med det
självpåtagna uppdrag vi har att via våra tidningar och sajter vara en röst för landsbygdens människor och också klart markera att vi står på deras sida.
I en tid då många frågor i samhället diskuteras och hanteras utifrån ett storstadsperspektiv och mediebranschen är i stor förändring och har stora lönsamhetsutmaningar,
är det viktigt för LRF att LRF Media fokuserar på det gröna näringslivet och landsbygden för att skapa bästa förutsättningar för medlemsnytta och lönsamhet.
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LRF Media har i likhet med andra förlag drabbats av försämrad lönsamhet på en
marknad som genomgår en dramatisk strukturomvandling. Förlaget har därför beslutat att ändra inriktning. Man har sålt 14 populärpresstidningar och nu är den primära
målgruppen människor som lever på landsbygden och i landsorten samt de som
verkar i det gröna näringslivet. Produkterna ska också vara relevanta för politiker,
opinionsbildare och strategiska omvärldsaktörer.
Utifrån en samlad bedömning och med den nya inriktning för LRF Media som är
fastlagd i ägarviljan bedömer styrelsen inte att det är aktuellt att nu utreda om LRF
ska ha en ny medlemstidning. Under 2016 har LRF Media fortsatt fokus på publicistiskt innehåll, med kostnadseffektivitet och digitalisering som är avgörande framgångsfaktorer. LRF Media AB ska i år ge minst nollresultat.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå yrkandet att utreda en ny medlemstidning samt

att

avslå yrkandet att frikoppla Landpaketet från medlemsavgiften.

122

Motion Sydost nr 1

Den anonyma riksförbundsstyrelsen
Västra Norrvidinge
Västra Norrvidinge LRF-avdelning skriver i sin motion att man som medlem
reagerar på att ledamöterna i riksförbundsstyrelsen är anonyma. De syns inte i
media och man ser inga uttalanden från dem. Avdelningen ifrågasätter om riksförbundsstyrelsen inte litar på sina ledamöter och därför inte vågar låta dem
uttala sig.
Regionstyrelsen i LRF Sydost har fått samma signaler från flera håll, och diskussionerna på regionstämman visade tydligt att detta är en fråga som engagerar medlemmarna. Våra medlemmar vill ”lära känna” de olika ledamöterna i
riksförbundsstyrelsen, vilka deras ansvarsområden är och höra deras egna berättelser om hur de arbetar med sina ansvarsområden. Exempelvis krönikor i
Land där de olika styrelseledamöterna berättar både om sitt uppdrag och om
sitt eget företagande skulle sannolikt ha ett mycket högt läsvärde för våra medlemmar.
LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

hela riksförbundsstyrelsen blir mera synliga och hörs och syns betydligt mer i debatten, både på regional- och riksnivå.
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Styrelsens yttrande nr 17

Motion Sydost nr 1

Den anonyma riksförbundsstyrelsen
Inkomna motioner
LRF Sydost yrkar i sin motion att riksförbundsstyrelsen blir mer synlig i den mediala
debatten, såväl på regional som nationell nivå.
Styrelsens redovisning
Styrelsen bejakar att frågan lyfts och tycker det är positivt att motionärerna önskar se
mer av enskilda ledamöter. Det är också varje ledamots mening och ansats i sitt uppdrag att både verka och synas på ett tydligt sätt, såväl internt gentemot medlemmarna
som externt mot andra målgrupper. Alla medlemmar som vill kan dessutom, inom
ramen för sin lokalavdelning eller andra grupperingar, bjuda in och föra samtal med
riksförbundsstyrelsens ledamöter.
När det gäller just synligheten på den mediala arenan anser styrelsen det vara viktigt
för alla att förstå förutsättningarna och villkoren som råder där. Att synas i media på
redaktionell plats, eller i så kallade förtjänade kanaler, är inget som går att beställa
eller betala sig till. Det är något vederbörande förtjänar genom att vara relevant, nyhetsmässig – och dessutom handlar det inte sällan om timing.
LRF syns flitigt i media, cirka 1 100 pressklipp/införanden/omnämnanden per månad. Det är styrelsens mening att det är en mycket hög siffra, givet den hårda konkurrenssituation som råder. Många är de både större och mindre samhällsaktörer som
slåss om utrymmet. Till syvende och sist är det objektiva journalister, reportrar och
redaktörer som fäller avgörandet vad som är en nyhet och inte.
I LRFs kommunikationsstrategi anges tydligt riktningen för LRFs kommunikationsarbete. Där återfinns bland annat sunda principer för talespersoner på nationell,
regional och lokal nivå. Där står till exempel att det är förbundsordföranden som är
LRFs yttersta frontfigur och talesperson gentemot riksmedia. Liknande skrivningar
återfinns i styrelsens arbetsordning.
Enligt samma princip är det respektive regionordförande som är företrädare regionalt. Helt enkelt därför att den mediala logiken förutsätter och förväntar sig en stark
ledare, en tydlig talesperson. LRF kan inte som en så stor aktör fronta med för många
olika personer, då sätter vi inget tydligt avtryck eller blir ihågkomna hos läsarna/tittarna/lyssnarna.
Medieklimatet hårdnar, allt fler trängs om allt mindre utrymme, nyheterna ska fram
snabbare och vara enklare, spetsigare. Redaktionerna jagar klick, annonsörerna vill
ha valuta för sina investerade pengar. Det här skapar en situation där det resonerande
samtalet, introduktion av nya personer, mycket specifika och smala ämnen, får stryka
på foten till förmån för klickmonster och sensationer. Man kan tycka vad man vill
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om detta, men det är något som en intresseorganisation som LRF måste förhålla sig
till. Och agera utifrån.
Dock anser styrelsen att det finns möjligheter för varje enskild ledamot i riksförbundsstyrelsen att utifrån sin egen plattform föra ut sina tankar, idéer och budskap
genom fler kanaler än endast riksmedia. Till exempel genom att arbeta för att bättre
synas i sina respektive regionala och lokala medier. ”Bygdens son/dotter” smäller
ofta högt på den mediala agendan. Denna, och andra så kallade nyhetskrokar, används flitigt redan idag som ett sätt att nå igenom det mediala bruset. För att detta ska
vara möjligt krävs ett samspel och en ömsesidig förståelse från både förbundsstyrelseledamöter och företrädare för regionerna. Styrelsen vill verkligen ta tillfället och
uppmana regionala företrädare att agera proaktivt genom att initiera utspel och liknande som ett sätt att öka synligheten för såväl dem själva som ledamöter av riksförbundsstyrelsen.
Det finns fler kommunikationskanaler än enbart media. Dessa är viktiga att använda
sig av för att bredda bilden av LRF - till exempel nyhetsbrev och lrf.se för den interna kommunikationen som når medlemmarna. Sociala medier förtjänar ett särskilt
omnämnande. Sociala medier är ett exempel på en digital mötesplats där interaktion
mellan medlemmar och förtroendevalda på alla nivåer kan ske på ett enkelt och effektivt sätt. Dessutom rimmar det väl med LRFs koncerngemensamma uppdrag om
att inom organisationen nyttja möjligheterna med digitaliseringen, till exempel med
videokonferenser, bland annat för att utveckla folkrörelsen. Rätt använda är därför
nätverk som Facebook, Twitter och Instagram avgörande verktyg för att lyfta fram
och sprida LRFs budskap och talespersoner. Det vilar ett ansvar på alla LRFföreträdare som är aktiva i dessa forum.
Det har tidigare framförts önskemål om att öka styrelseledamöternas synlighet internt
i organisationen. Styrelsen anser dem vara kloka och därför har ett arbete i den riktningen påbörjats. Det handlar till exempel om det så kallade Tillsammans-arbetet,
där ledamöter från riksförbundsstyrelsen finns tillgängliga för regionala möten med
kommungrupper och lokalavdelningar. Detta är ett pågående arbete där effekterna av
förklarliga skäl inte kunnat utvärderas ännu, men som även det syftar till att stärka
den interna kommunikationen och där förbundsstyrelseledamöterna har en drivande
roll.
Sammanfattningsvis menar styrelsen att det pågår ett aktivt arbete på flera nivåer för
att öka såväl hela LRFs som enskilda företrädares synlighet i media och andra kommunikationskanaler. Med utgångspunkt i kommunikationsstrategin skapas förutsättningar för offensiva budskap och ökad synlighet.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Ökad förståelse för LRF-koncernens verksamhet
Reftele
Det är viktigt att vi, i olika fora, lyfter strategiska frågor som rör vår organisation. Länsförbundet i Jönköping välkomnar att vi har fått in motioner som
skapar diskussion kring inflytande, finansiering och ansvarsfördelning.
Det är vårt uppdrag som förtroendevalda att skapa förutsättningar så att alla i
folkrörelsen får möjlighet att förstå och påverka i organisationen. Det är också
vårt uppdrag som fullmäktige att analysera redovisningen, ta strategiska beslut
på stämmor och hålla dialogen levande med medlemmar. LRF Jönköping har
under året jobbat för en mer överskådlig presentation av ekonomin men flera
motioner och de diskussioner som de föranlett visar att vi inte nått ända fram.
LRF-koncernen är komplicerad till sin struktur. Det är viktigt att vi skapar förutsättningar för ökad insyn och förståelse hur de tre delar som finansierar verksamheten – intäkter från medlemsavgifter, dotterbolagens avkastning och kapitalförvaltningen – samspelar och styrs.
Dotterbolagen är en viktig del av koncernens omsättning och de drivs för att
leverera medlemsnytta till LRFs medlemmar samt generera avkastning och
därmed bidra till förverkligandet av LRFs vision. Detta skapar intresse att följa
prognoser och lönsamhetskrav, vilket framkom i flera motioner till vår stämma.
Det operativa arbetet för att sköta dotterbolagen är ingen stämmofråga. Riksförbundsstyrelsen måste ha medlemmarnas förtroende att leda detta arbete och
den tilliten skapas genom transparens kring bolagens syfte, utveckling och resultatkrav.
Grundläggande information kring syfte, ägarvilja och vinstförväntningar liksom enkla överskådliga bilder som beskriver utveckling och prognoser behöver
utvecklas och komplettera den årliga koncernredovisningen. För att ge medlemmarna en bra bild över verksamheten och skapa förutsättningar till framåtsyftande diskussioner på det lokala medlemsmötet lika väl som på region- och
riksförbundsstämman behöver koncernens bokslut vara färdigt innan regionstämmors handlingar sänds ut.
LRF Jönköping länsförbund yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt
riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för att fullmäktige på regionstämmor får en tydligare bild av
LRF-koncernens verksamhet och resultat.
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Styrelsens yttrande nr 18

Motion Jönköping nr 3

Ökad förståelse för LRF-koncernens verksamhet
Inkomna motioner
Från LRF Jönköping har inkommit en motion som yrkar att fullmäktige på regionstämmorna får en tydligare bild av koncernens verksamhet och resultat.
Motionen framhåller vikten av att få ökad kunskap om hur LRFs verksamhet med
dotterbolag utvecklas och hur LRFs verksamhet finansieras genom de tre olika pelarna med medlemsavgifter, dotterbolagens avkastning och kapitalförvaltning.
Vidare framförs från motionären att i syfte att få en god bild av verksamheten och
därigenom kunna ha framåtsyftande diskussioner såväl på det lokala medlemsmötet
som på region- och riksförbundsstämman behöver koncernens bokslut vara färdigt
innan regionstämmornas handlingar skickas ut.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens syn att det är av vikt att på bästa möjliga och utförliga
sätt beskriva LRF-koncernens mångfacetterade verksamhet och hur ekonomin ser ut i
dess olika delar för förtroendevalda och medlemmar. Detta är inte minst viktigt utifrån perspektivet hur den operativa verksamheten svarar upp mot LRFs strategiska
mål och vision. Genom att skapa insikt och kunskap stärks LRFs attraktionskraft hos
såväl nuvarande som potentiella förtroendevalda och medlemmar.
Mycket riktigt som motionären skriver utgörs en del av LRFs verksamhet av dotterbolagen, som har till uppdrag att leverera medlemsnytta till LRFs medlemmar samt
generera avkastning och därmed bidra till förverkligandet av LRFs vision.
Uppföljning och rapportering av dotterbolagsverksamheten har utvecklats både vad
gäller innehåll och periodicitet under senare år bland annat med beaktande av den
snabbföränderliga värld vi befinner oss i. Riksförbundsstyrelsen får månatligen återkoppling om LRFs verksamhet i sin helhet samt en årlig fördjupning av dotterbolagsverksamheten i form av dotterbolagsdagarna som beskriver bolagens verksamhet
idag men framförallt kommande tillväxtinitiativ. Likaså sker en årlig genomgång av
dotterbolagsverksamheten med regionordföranden i form av dotterbolagsinformation
på regionala rådet.
Ett nytt inslag innevarande år är att dotterbolagsverksamheten ges ökat utrymme för
mer detaljerad information i verksamhetsberättelsen samt i den verksamhetsbilaga
som fanns med i Land Lantbruk vecka 16.
Vad gäller koncernens bokslut är ordningen att det föreläggs och fastställs på riksförbundsstämman. Att kunna ge bokslutsinformation innan regionstämmorna är en
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god ide. För att åstadkomma detta är det flera olika samverkande faktorer som måste
infrias. Det finns nu ett uppdrag att se över möjligheterna för att kunna leverera bokslutsinformation inför regionstämmorna 2017. Till detta skulle också förslagsvis ett
underlag i komprimerad form finnas tillhanda som beskriver det gångna verksamhetsåret samt inriktning framåt för LRF-koncernen.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att fullmäktige på regionstämmorna får en tydligare bild av koncernens verksamhet
och resultat.
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Motion Jönköping nr 4

Forum för ideologisk debatt
Villstad
LRF har historiskt varit den sammanhållande länken mellan landsbygdens folkrörelser och våra lantbrukskooperativa föreningar. Med den samhällsutveckling
som vi haft de senaste årtionden har den ideologiska debatten tystnat inom
både LRF och våra ekonomiska föreningar. Detta har också riksförbundet
uppmärksammat och startat ett projekt över tre år med namnet Kooperativ
utveckling. Det är ett mycket bra initiativ som behöver kommuniceras ut i
hela organisationen och även inom våra organisationsmedlemmar.
Projektplanen har flera ambitiösa mål men den vänder sig i huvudsak till redan
frälsta det vill säga förtroendevalda och medarbetare på riksnivå. Det vi saknar
är en satsning på medlemsnivå. Engagerade medlemmar behöver få möjlighet
till kunskapsutbyte och utmaningar för att lyfta debatten och bidra till att stärka
landsbygdens företagare. Det goda samtalet kräver utrymme och stabilitet.
Eftersom samarbetsfrågorna och dess ideologi inte prioriterats inom organisationen på många år är det nu dags för en medlemsnära satsning på debatt och
upplysning om moderna samarbetsformer både inom folkrörelsen och inom de
organisationer som är medlemmar i LRF.
LRF Jönköping länsförbund yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt
riksförbundsstyrelsen
att

skapa förutsättningar för att få igång en långsiktig ideologisk debatt i
hela folkrörelsen.
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Styrelsens yttrande nr 19

Motion Jönköping nr 4

Forum för ideologisk debatt
Inkomna motioner
I en motion från LRF Jönköping framhålls vikten av en ideologisk debatt om kooperation och samarbeten, inom både LRF och LRFs organisationsmedlemmar. LRF
Jönköping välkomnar satsningen Kooperativ utveckling som nu görs, men önskar att
satsningen även görs på medlemsnivån. I motionen yrkas att det ska skapas förutsättningar för att få i gång en långsiktig ideologisk debatt om dessa frågor i hela folkrörelsen.
Styrelsens redovisning
Precis som LRF Jönköping beskriver i sin motion har det under många år saknats en
gemensam ideologisk dialog och debatt om kooperation och utveckling, inom LRF
och de ekonomiska föreningarna. Detta är också anledningen till att LRF nu, på önskemål av organisationsmedlemmarna, startat satsningen ”Kooperativ utveckling”,
som också LRF Jönköping lyfter fram som ett mycket bra initiativ. Även LRFs
kooperativa organisationsmedlemmar har välkomnat denna satsning, som alltså har
ett stort stöd i hela organisationen. Det finns nu en tydlig agenda för kooperativ utveckling, med basen i satsningen på kooperativ utveckling och den nya kooperativa
samrådsgruppen som riksförbundsstyrelsen avser att inrätta.
Den kooperativa satsningen utformas och genomförs i hög grad tillsammans med
LRFs kooperativa organisationsmedlemmar. Satsningen omfattar många olika delar
och initiativ, vilka kan sammanfattas inom tre huvudsakliga verksamhetsområden:
Attraktiv organisation; Opinionsbildning och påverkansarbete samt Idéutveckling
och kunskapsbyggande.
Attraktiv organisation handlar om att utveckla de kooperativa organisationerna för
nästa generation förtroendevalda och engagerade. Insatser som görs inom detta område omfattar bland annat att genomföra en gemensam grundutbildning om kooperation som idé och företagsform för nya förtroendevalda i de kooperativa företagen,
gemensamma högnivåutbildningar för den allra högsta ledningen av både förtroendevalda och anställda samt en möjlighet för alla LRFs organisationsmedlemmar att få
delta i LRFs Jämställdhetsakademi.
Opinionsbildning och påverkansarbete handlar om att beslutsfattare, opinionsbildare
och allmänheten generellt har dålig kunskap om, och ibland också en negativ bild av,
kooperationer. Detta är ett problem för alla kooperativa företag då det på längre sikt
kan påverka förutsättningarna för att verka som kooperativt företag; konsumenters
och potentiella medlemmars syn på företaget samt även befintliga medlemmars bild
av medlemsnyttan. Det finns därför stora behov av gemensamt påverkansarbete om
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kooperation som företagsform och idé – och i denna fråga samarbetar LRF med initiativet ”Svensk Kooperation” där också konsumentkooperationen ingår. Det digitala
spåret är viktigt i detta arbete, där sidan Svensk Kooperation är ett nav, men också
mer traditionella opinionsbildningsinsatser såsom riksdagsseminarier, rapporter och
offentliga seminarier. En särskild inriktning, som ses som extra viktig, görs med påverkansarbete gentemot högskolor och universitet.
Inom området Idéutveckling och kunskapsbyggande handlar mycket om just det som
LRF Jönköping trycker på i sin motion – att skapa olika forum för idédebatt och utveckling. Här kan nämnas bland annat det årligt återkommande Kooperativa forumet,
som samlar den allra högsta nivån av förtroendevalda hos de kooperativa organisationsmedlemmarna och LRF med syfte att utbyta erfarenheter och föra en gemensam
dialog om utvecklingsfrågor. Vidare genomförs inom satsningen också så kallade
kooperativa verkstäder, som innebär handfast idé- och verksamhetsutveckling och
därmed är väldigt praktiska och operativa till sin natur. En kooperativ verkstad fokuserar på ett specifikt tema med koppling till kooperation – några faktiska exempel är
digital demokrati, föreningskod och hållbarhetsfrågor. En annan insats inom detta
område som är på gång är digitala insatser för internt kunskapsbyggande, exempelvis
till medlemmar och medarbetare inom kooperativa företag. Det kommer att tas fram
digitala material i form av bland annat filmer, som handlar om kooperation som företagsform och kooperation i samhället.
Riksförbundsstyrelsen bejakar det intresse som visas även av LRF som folkrörelse
för de kooperativa frågorna, vilket manifesteras i motionen från LRF Jönköping.
Riksförbundsstyrelsen ser således positivt på att göra en breddning av satsningen
Kooperativ utveckling till att omfatta insatser som ger förutsättningar för en ideologisk debatt om kooperation även på lokal medlemsnivå. Riksförbundsstyrelsen avser
att skapa förutsättningar för detta genom att exempelvis ta fram material och koncept
för dialoger, skapa opinion i frågan och utbilda om kooperation. Det är sedan upp till
varje lokalavdelning, region och organisationsmedlem att ta del av detta och delta i
den kooperativa utvecklingen – vilket riksförbundsstyrelsen hoppas att så många som
möjligt gör.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att skapa förutsättningar
för att få igång en långsiktig ideologisk debatt i hela folkrörelsen om kooperativ utveckling.
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Motion Sydost nr 3

Analys organisationsmedlemmar
Järeda-Virserum
Järeda-Virserums LRF-avdelning vill se en oberoende analys av hur utländskt
ägande påverkar våra organisationsmedlemmar. LRF är en svensk organisation,
för svenska landsbygdsföretagare. Organisationsmedlemmarna är en väsentlig
del av LRF-organisationen. När enskilda organisationsmedlemmar växer så att
i praktiken majoriteten av ägarna inte längre är svenska bönder, hur påverkar
det LRF?
Regionstyrelsen i LRF Sydost ser många skäl till att förtydliga förutsättningarna för ett intresse- eller organisationsmedlemskap i LRF. Inte minst diskussionen kring LRF Sydosts eget samarbete med enskilda ICA Maxi butiker ställer den frågan på sin spets. Det finns anledning att vara tydligare vilka former
av organisationer och företag som kan vara intressemedlemmar eller organisationsmedlemmar, särskilt på regional nivå.
Regionstyrelsen ser två delar i denna fråga. Dels att se över förutsättningarna
för olika typer av organisationer och företag som ska kunna vara intresse- eller
organisationsmedlemmar och dels frågan om en från LRF helt oberoende analys av hur utländskt ägande kan påverka organisationsmedlemmar i deras roll
som just organisationsmedlemmar i LRF.
LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

uppdra åt en från LRF och dess organisationsmedlemmar oberoende
person/organisation att göra en analys av hur utländskt ägande påverkar
organisationsmedlemmar samt

att

förtydliga förutsättningarna för organisationer med olika ägarförhållanden att vara intresse- eller organisationsmedlemmar i LRF.
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Styrelsens yttrande nr 20

Motion Sydost nr 3

Organisations- och intressemedlemskap i LRF
Inkomna motioner
LRF Sydost har skrivit en motion som kretsar kring organisations- och intressemedlemskap i LRF. Regionen vill se en oberoende analys av hur utländskt ägande påverkar LRFs organisationsmedlemmar just i deras roll som organisationsmedlemmar.
Vidare vill regionen se ett förtydligande när det gäller förutsättningarna för organisationer med olika ägarförhållanden att vara intresse- och organisationsmedlemmar i
LRF.
Styrelsens redovisning
Vid sidan av nästan 150 000 individmedlemmar har LRF idag 26 organisationsmedlemmar, 20 nationella intressemedlemmar och sju regionala intressemedlemmar.
Som en del i arbetet med utveckling av branschsamverkan i LRF har riksförbundsstyrelsen övervägt en sammanslagning av organisationsmedlemskapet och det
nationella intressemedlemskapet, men landat i att dessa båda medlemskap ska
finnas kvar var för sig.
Samtidigt har arbetet visat att det finns ett behov av tydligare kriterier för dessa båda
medlemskap. Riksförbundsstyrelsen har därför gett VD i uppdrag att utreda frågan
och ta fram underlag för beslut i styrelsen om sådana kriterier. Kriterierna skulle i sin
tur också göra det tydligt i vilken grupp befintliga medlemmar lämpligtvis hör
hemma och i vilken grupp nya medlemmar ska placeras. Riksförbundsstyrelsen öppnar med andra ord både för att ta in nya organisationsmedlemmar, som uppfyller de
fastställda kriterierna baserade på nuvarande stadgar, och för att några av nuvarande
organisationsmedlemmar, med hänsyn tagen till nuvarande stadgar och medlemmens
insatskapital och serviceavgift, bättre hör hemma som intressemedlemmar.
Vidare har riksförbundsstyrelsen noterat diskussionerna kring samarbete mellan LRF
Sydost och ett antal ICA Maxi-handlare i regionen. Riksförbundsstyrelsen gläder sig
över det positiva samarbete som diskussionerna har mynnat ut i, men konstaterar
samtidigt på samma sätt som LRF Sydost att diskussionerna visat att det finns anledning att se över kriterierna även för regionalt intressemedlemskap. Detta ingår därför
i det utredningsuppdrag som lämnats till VD.
När det gäller yrkandet från LRF Sydost kring en analys av hur utländskt ägande
påverkar LRFs organisationsmedlemmar just i deras roll som organisationsmedlemmar har riksförbundsstyrelsen svårt att se vad denna analys skulle syfta till. LRFs
organisationsmedlemmar fattar, liksom LRFs individmedlemmar, sina beslut självständigt från LRF. Redan idag vet vi att ett helt eller delvis utländskt ägt företag i
vissa frågor kan komma till andra slutsatser än en svensk intresseorganisation som
LRF.

133

Fokus för LRFs arbete är fortsatt den enskilda medlemmen/företagaren i Sverige
och riksförbundsstyrelsen ser inte att en förändrad ägarbild för några av LRFs
organisationsmedlemmar riskerar att förändra detta faktum.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionens första yrkande att uppdra åt en från LRF och dess organisationsmedlemmar oberoende person/organisation att göra en analys av hur
utländskt ägande påverkar organisationsmedlemmar samt

att

bifalla motionens andra yrkande och ge riksförbundsstyrelsen i uppdrag att
förtydliga förutsättningarna för organisationer med olika ägarförhållanden
att vara organisations- respektive intressemedlemmar i LRF.
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Motion Västra Götaland nr 9

Vårda LRFs princip att majoriteten avgör
Regionstyrelsen
En av LRFs styrkor är att organisationen är en folkrörelse som är uppbyggd
utifrån ett grundläggande demokratiskt synsätt där majoritetsuppfattningen
bland medlemmarna ska avgöra hur organisationen agerar i olika frågor.
I samspelet mellan regionförbunden och riksförbundet är det dock enbart vid
ett tillfälle varje år som medlemsmajoritetsprincipen tillåts råda och det är vid
riksförbundsstämman. Så som LRF utvecklats och måste fungera i nutid sker
alltmer av utvecklingen av organisationen som sådan, såväl som av LRFs ställningstaganden i olika sakfrågor mellan riksförbundsstämmorna. En genomgående brist i hur LRF arbetar mellan stämmorna är dock att medlemsmajoritetsprincipen åsidosätts, oftast till förmån för en modell där inflytandet oftast står i
relation till antalet regionförbund som biträder den ena eller andra utvecklingen. Kritik i detta hänseende kan bland annat ofta riktas mot hur regionala rådet
används, vid hantering av interna remisser med mera. LRF Västra Götalands
uppfattning är att det då inte sällan förbises hur många medlemmar som biträder den ena eller andra uppfattningen, avgörandena görs istället utifrån hur
många regionförbund som gör det.
Eftersom LRFs regioner utvecklats mycket olika de senaste årtiondet växer
denna frågeställning i vikt och LRF Västra Götalands uppfattning är att det nu
är tid att reformera det arbete som sker mellan stämmorna så att det säkerställs
att medlemsmajoritetsprincipen fortsätter att vara rättesnöret i LRF.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

genomföra förändringar av LRFs arbete mellan riksförbundsstämmorna
som säkerställer att medlemsmajoritetsprincipen fortsätter att vara rättesnöret i LRF.
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Styrelsens yttrande nr 21

Motion Västra Götaland nr 9

Medlemsmajoritetsprincipen
Inkomna motioner
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman ska uppdra åt riksförbundsstyrelsen att genomföra förändringar av LRFs arbete mellan riksförbundsstämmorna
som säkerställer att medlemsmajoritetsprincipen fortsätter att vara rättesnöret i LRF.
Bland annat omnämns hur regionala rådet används.
Styrelsens redovisning
LRF Västra Götaland uppehåller sig i sin motion kring beslutsfattandet på central
nivå i LRF mellan riksförbundsstämmorna. Högsta beslutande organ mellan stämmorna är riksförbundsstyrelsen, vald av riksförbundsstämman. För att få ett så bra
underlag som möjligt för sina beslut använder sig riksförbundsstyrelsen av olika fora;
till exempel regionala och kooperativa råd, deltagande på möten runt om i landet,
samtal med enskilda medlemmar och den nya Facebook-gruppen ”Vi är LRF”; den
digitala mötesplatsen för individmedlemmar i LRF.
Deltagandet i merparten av dessa fora är baserat på den enskilda medlemmens vilja
och engagemang, oavsett var i landet hon eller han finns. Alla medlemmar som vill
kan, inom ramen för sin lokalavdelning eller andra grupperingar, bjuda in och föra
samtal med riksförbundsstyrelsens ledamöter. Alla medlemmar som vill kan ringa en
styrelseledamot eller skriva ett inlägg på ”Vi är LRF”. Riksförbundsstyrelsen välkomnar alla regioner att uppmuntra sina medlemmar att ta dessa och andra möjligheter att påverka LRF och ge inspel till styrelsens arbete och beslutsfattande mellan
riksförbundsstämmorna.
LRF Västra Götaland tar i sin motion särskilt upp det regionala rådet. LRFs stadgar
anger att riksförbundsstyrelsen regelbundet och i lämpliga former ska ha överläggningar med region- och organisationsmedlemmarna i för dem angelägna frågor. Riksförbundsstyrelsen har valt att ha överläggningarna med regionmedlemmarna i form
av regionala rådet dit regionernas ordförande bjuds in att delta. Regionordförandena
företräder olika många medlemmar. Hade regionala rådet varit ett forum där beslut
fattas hade nuvarande ordning varit orimlig, men regionala rådet fattar inga beslut.
Riksförbundsstyrelsen delar inte heller motionärens bild att hänsyn tas till hur många
ordföranden som står bakom vissa uppfattningar, snarare än hur många medlemmar
dessa ordföranden företräder. Överhuvudtaget är regionala rådet sällan ett forum för
matematiska övningar.
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Riksförbundsstyrelsen ser istället rådet som ett viktigt forum för att få in synpunkter
och skapa samsyn – och i möjligaste mån skapa en grund för beslut i riksförbundsstyrelsen som hela organisationen kan stå bakom, inte bara ett visst antal regioner
med ett visst antal medlemmar. Riksförbundsstyrelsen värnar så långt som möjligt
konsensusprincipen. I detta arbete ser riksförbundsstyrelsen LRF Västra Götalands
ordförande som en lika viktig företrädare för sina medlemmar som andra regionordföranden är för sina.
Vid sidan av regionala rådet vill riksförbundsstyrelsen på olika sätt involvera hela
regionstyrelserna, inte bara regionordförandena, i LRFs arbete centralt. Syftet är både
att öka regionstyrelseledamöternas möjlighet att påverka vad LRF gör och tycker och
att göra dem till tydligare ambassadörer gentemot medlemmarna för all den medlemsnytta som LRF skapar. Ett arbete med denna inriktning är inlett, efter en första
avstämning på regionala rådet den 5 april.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Rösträtt LRF Ungdomen
LRF Ungdomen
LRF Ungdomen fungerar idag som en stadgelös ”arbetsgrupp” inom LRF och
saknar till skillnad från LRFs regioner och organisationsmedlemmar rösträtt på
riksförbundsstämman. För närvarande har LRF Ungdomen enbart rätt att
skicka in motioner och skrivelser till riksförbundsstämman samt att LRF Ungdomens representanter har yttranderätt och yrkanderätt. LRF Ungdomen har
däremot ingen rösträtt på stämman.
Vid en första anblick så kan det te sig rimligt och helt i sin ordning. Men tittar
man lite närmare på saken finner man att LRF Ungdomens formellt ”oklara”
position inom LRF inte direkt förhindrar rösträtt vid den del av riksförbundsstämman som behandlar Lantbrukarnas Riksförbund (ideell förening).
Då riksförbundsstämman är en sammanslagning av stämmorna för Lantbrukarnas Riksförbund u p a (ekonomisk förening) och Lantbrukarnas Riksförbund
(ideell förening) blir det lätt lite rörigt vad som egentligen gäller och vilken
stämma som behandlar en viss typ av frågor. Den rent formellt största skillnaden på stämmorna är att den ena föreningen är en ekonomisk förening medan
den andra är en ideell förening.
En ekonomisk förening har Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar att förhålla sig till, medan en ideell förening överhuvudtaget inte är reglerad i svensk
lagstiftning.
Trots flertalet försök i riksdagen att lagstifta om ideella föreningar har alla
sådana förslag fallit.
I praktiken innebär det att stadgarna i en ideell förening inte måste följa samma
form som de i en ekonomisk förening. Stadgarna i en ideell förening brukar
följa vad man kallar en god föreningssed och föreningspraxis som i flera fall
kan likna de som gäller för en ekonomisk förening men inte nödvändigtvis. En
ideell förening är alltså mer fri att anta de former som passar bäst för föreningen och dess medlemmar.
För LRFs del innebär det att det egentligen inte finns några hinder att göra
stadgeförändringar i den ideella föreningen som möjliggör rösträtt för LRF
Ungdomen.
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Ska ungdomen vara med och föra LRF in i framtiden måste ungdomen också
ges möjlighet att vara med och bestämma. LRF Ungdomen vill, kan och törs
föra LRF framåt.
LRF Ungdomen anser att det nu efter 26 år inom organisationen är dags att få
det erkännandet som LRF Ungdomen faktiskt har gjort sig förtjänt av och tilldelas fullmäktigestatus på stämman för Lantbrukarnas Riksförbund (ideell förening).
LRF Ungdomen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

till riksförbundsstämman 2017 ta fram ändringsförslag i Lantbrukarnas Riksförbunds (ideell förening) stadgar som möjliggör att
LRF Ungdomens tre representanter får fullmäktigestatus med rösträtt i
frågor härrörande Lantbrukarnas Riksförbund (ideell förening).
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Styrelsens yttrande nr 22

Motion LRF Ungdomen nr 2

Rösträtt LRF Ungdomen
Inkomna motioner
LRF Ungdomen vill att deras tre representanter på riksförbundsstämman ska få fullmäktigestatus med rösträtt i frågor som rör Lantbrukarnas Riksförbund ideell förening. LRF Ungdomen vill därför att stämman ger riksförbundsstyrelsen i uppdrag att
till 2017 års stämma ta fram ändringsförslag i stadgarna för Lantbrukarnas Riksförbund ideell förening så att detta möjliggörs.
Styrelsens redovisning
Lantbrukarnas Riksförbund ideell förening, som LRF Ungdomens motion handlar
om, har tre typer av medlemmar:
• Individmedlemmar, närmare 150 000 stycken.
• Organisationsmedlemmar, som i de flesta fall är en del av lantbrukskooperationen,
26 stycken.
• Intressemedlemmar, som är juridiska personer som tillkommit som medlemmar i
LRF på senare tid, 20 stycken nationella och sju stycken regionala.
LRFs individmedlemmar, i alla åldrar, företräds på riksförbundsstämman av 105
fullmäktige utsedda av LRFs regionstämmor. LRFs organisationsmedlemmar företräds på riksförbundsstämman av 45 fullmäktige fördelade efter beslut på riksförbundsstämman året före. LRFs intressemedlemmar har inte fullmäktige på riksförbundsstämman, men de nationella intressemedlemmarna har rätt att skicka varsin
representant med närvaro- och yttranderätt på stämman.
LRF Ungdomens målgrupp är LRFs individmedlemmar i åldrarna 16 till och med 35
år. Dessa är redan företrädda av fullmäktige från LRFs regioner på riksförbundsstämman. Det finns med andra ord inga utstående medlemmar att företräda för eventuella fullmäktige från LRF Ungdomen och det finns ingen logik i att vissa individmedlemmar skulle vara dubbelt företrädda. Riksförbundsstyrelsen förutsätter istället
att LRFs regioner väljer fullmäktige till riksförbundsstämman som förmår att företräda LRFs individmedlemmar i alla åldrar - även 16 till och med 35 år. Om LRF
Ungdomen skulle få fullmäktige på riksförbundsstämman skulle det istället signalera
till LRFs regioner att de inte behöver skicka några fullmäktige som kan företräda
medlemmar i denna ålderskategori.
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Vid sidan av ovanstående principiella argument mot LRF Ungdomens förslag, finns
det även praktiska hänsyn att ta. Det stämmer som LRF Ungdomen skriver i sin
motion att LRFs riksförbundsstämma är två stämmor som pågår parallellt, stämman
för LRF ideell förening och stämman för LRF förening u p a. På samma sätt är den
styrelse som stämmorna väljer styrelse för dessa två föreningar. Detta arrangemang
förutsätter att stämmorna för LRF ideell förening och LRF förening u p a består av
samma fullmäktige. Annars skulle stämmorna få genomföras var för sig och styrelserna, som skulle kunna komma att bestå av olika personer eftersom stämmorna
skulle kunna välja olika personer till styrelserna, få arbeta var för sig. Denna kostsamma och opraktiska förändring av LRFs organisation och mötesplatser ska ställas
mot värdet av att tre företrädare från LRF Ungdomen får rösträtt på en av stämmorna.
Riksförbundsstyrelsen har istället valt andra vägar för att ge LRF Ungdomen inflytande över och insyn i LRFs verksamhet, vid sidan av att LRF Ungdomen faktiskt
har tre personer med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på riksförbundsstämman.
LRF Ungdomen har rätt att adjungera en ledamot till vart och ett av riksförbundsstyrelsens tre verksamhetsutskott. Detta är en unik möjlighet för LRF Ungdomen som
väl signalerar dess status. Vidare har LRF Ungdomen rätt att delta med tre personer
på möten med regionala rådet och kooperativa rådet. Detta kan jämföras med att
varje region bara har rätt att delta med en person på regionala rådet. På så sätt signaleras LRF Ungdomens status ytterligare. Vidare förs samtal om hur kontakterna mellan riksförbundsstyrelsen och LRF Ungdomens riksstyrelse kan utvecklas och riksförbundsstyrelsen vill uppmuntra LRFs regionstyrelser till motsvarande samtal
regionalt.
Med detta sagt vill riksförbundsstyrelsen välkomna LRF Ungdomen att på bästa sätt
ta vara på alla de möjligheter som ges att göra det som LRF Ungdomen vill och behöver göra; att föra LRF framåt.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionen att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att till riksförbundsstämman 2017 ta fram ändringsförslag i Lantbrukarnas Riksförbunds (ideell förening) stadgar som möjliggör att LRF Ungdomens tre representanter får fullmäktigestatus med rösträtt i frågor rörande Lantbrukarnas Riksförbund ideell
förening.
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Motion Jämtland nr 3

Unga regionala stämmofullmäktige
LRF Ungdomen
Vi ser att LRF Ungdomens roll och uppdrag i organisationen behöver tydliggöras och stärkas. Ett sådant arbete bedrivs just nu på nationell nivå inom LRF,
men den regionala organisationen behöver också ta ett större ansvar.
LRF är en folkrörelse med bredd och kraft, för att vi ska fortsätta vara dynamisk och ligga i framkant så behöver vi också fundera på återväxten. Varje
folkrörelse skapar, om inte annat så i ren självbevarelsedrift, plats för en yngre
generation. Föreningslivet är något man danas in i och handlar till stor del om
lärande och kunskap. Därför behöver man också börja i tid.
Vid riksförbundsstämman diskuteras och fattas beslut om frågor som siktar
långt in i framtiden och där behöver också de som i framtiden ska ta ansvar
finnas med. Vi ser det därför som positivt med en föryngrad fullmäktigegrupp.
Vår tanke är att ett mandat i varje region avsätts för en ung medlem.
LRF Jämtland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

ge förslag till förändring i stadgarna så att en av varje regions fullmäktige till riksförbundsstämman viks åt en LRF-medlem under 36 år.
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Styrelsens yttrande nr 23

Motion Jämtland nr 3

Unga regionala stämmofullmäktige
Inkomna motioner
LRF Jämtland vill se flera unga fullmäktige på riksförbundsstämman och yrkar att
riksförbundsstämman beslutar att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att ge förslag till
förändring av stadgarna så att ett av varje regions fullmäktige till riksförbundsstämman viks åt en LRF-medlem under 36 år.
Styrelsens redovisning
LRF Jämtland vill se unga fullmäktige på riksförbundsstämman. Det vill riksförbundsstyrelsen också. Alla medlemmar behöver vara företrädda. I Vägen mot visionen som riksförbundsstämman ställde sig bakom 2015 anges att ”en nyckel till framgång är att förtroendevalda i LRF representerar olika medlemsgrupper och har en
god spridning vad avser ålder, kön och näringsverksamhet”. Detta gäller också de
förtroendevalda som väljs till fullmäktige på riksförbundsstämman.
Riksförbundsstyrelsen delar däremot inte LRF Jämtlands tankar om vägen dit. Riksförbundsstyrelsen ser inte att en förändring av regionernas stadgar är rätt väg att gå,
av flera olika skäl. Dels har regionerna olika förutsättningar, då de beroende på antal
medlemmar i regionen har att utse allt från två till 18 fullmäktige. Dels har LRF de
senaste åren generellt sett gått från reglerade fasta mandat till att se till en helhet där
inga företrädare är inkvoterade. Riksförbundsstyrelsen ser detta som en sund utveckling. Kvotering sänder också en signal om norm. Om till exempel en ung eller en
kvinna ska garanteras plats signalerar det att normen i övrigt är att vara äldre respektive att vara man. Det är inget LRF ska signalera.
Flera regioner uppnår redan i dag det LRF Jämtland efterlyser genom att regionens
valberedning helt enkelt har som praxis att i sitt förslag till regionstämman föreslå
minst en fullmäktig under 36 år, men de senaste åren har antalet fullmäktige under 36
år på riksförbundsstämman minskat. Efter att ha varit 22, 26 respektive 22 till antalet
åren 2011, 2012 respektive 2013 var antalet bara 17 såväl 2014 som 2015. Riksförbundsstyrelsen uppmanar samtliga regionala valberedningar att reflektera över vilka
personer som föreslås vara fullmäktige på riksförbundsstämman och i vilken mån
dessa representerar olika medlemsgrupper och har en god spridning vad avser ålder,
kön och näringsverksamhet.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionen att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att ge förslag till förändring i stadgarna så att en av varje regions fullmäktige till riksförbundsstämman viks åt en LRF-medlem under 36 år.

143

Motion Jämtland nr 2

Sänkt medlemsavgift unga medlemmar
Berg-Hackås
LRFs tapp av medlemmar är allvarligt. Ännu allvarligare är medlemstappet
under 28 år. Detta innebär att medlemskåren inom LRF får en allt högre medelålder. Vill LRF vara en spänstig organisation med sikte på framtiden är
denna utveckling ohållbar.
Vi tror att en del av attraktionsproblemet ligger i den av ungdomar uppfattat
höga medlemsavgiften. Vi föreslår därför, i ett försök att locka yngre medlemmar, att serviceavgiften tas bort för medlemmar under 28 år.
LRF Jämtland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

sänka den årliga avgiften för medlemmar under 28 år från 490 kr till
260 kr.
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Motion Jönköping nr 2

Medlemsavgiften
Kärda
Under Kärda LRFs årsmöte framkom medlemmarnas stora missnöje med de
väsentligt höjda medlemsavgifterna och förändrade förmåner.
LRF – landsbygdens viktigaste opinionsbildare och språkrör! Inga politiker
kommer i någon större omfattning att kämpa för landsbygden – det är LRFs
viktigaste uppgift. Att chockhöja medlemsavgiften och samtidigt plocka bort
förmånliga försäkringar gör att attraktionskraften att vara medlem minskar väsentligt. Signalerna från våra årsmötesdeltagare är entydiga – medlemsavgifterna kommer att innebära medlemsavhopp. Minskat antal medlemmar innebär
sämre möjligheter att påverka beslutsfattare på olika nivåer. Arbetet med att
motivera förutvarande medlemmar att vara kvar i avdelningen och värva medlemmar kan bli en allt för krävande uppgift.
Nej; LRF måste stärka sin ekonomi på annat sätt än väsentligt höjda medlemsavgifter.
LRF Jönköping länsförbund yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt
riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för att medlemsavgifterna ses över och då i synnerhet avgiften
för personmedlemmar.
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Motion Mälardalen nr 1

Medlemsrekrytering och medlemsvård
Haninge
Under de senaste åren har det varit ett stort fokus på att rekrytera många nya
medlemmar till LRF. Under år 2015 var det första gången på många år vi
minskade antalet medlemmar och då minskade vi rejält. Är en av anledningarna att vi minskade så drastiskt, att vi har varit så fokuserade på att rekrytera
medlemmar att vi glömt bort att ”vårda” våra gamla medlemmar?
Det är viktigt att fråga före detta medlemmar varför de har lämnat LRF. Men vi
ska inte ”ragga” tillbaka dem, vill de komma tillbaka så ska de göra det för att
vi gör ett bra arbete. Att ”ragga” tillbaka de medlemmar som valt att går ur
LRF är dåligt utnyttjande av tid och kraft för LRFs förtroendevalda och personal.
Vi anser att om vi i LRF gör ett bra jobb så kommer vi att behålla våra medlemmar och attrahera nya.
I den nyligen antagna medlemsstrategin är målet satt till 150 000 företagsmedlemmar år 2030. LRF Mälardalen har påpekat under förankringsprocessen att
detta är ett orimligt mål. Antal medlemmar är inte alltid rätt mått. Vi anser att
procent anslutna företagare inom det gröna näringslivet eller procent ansluten
areal är ett bättre mått.
LRF Mälardalen har redan förra året tillskrivit LRFs avdelning Medlem och
Organisation, att LRF bör införa en ny typ av medlemskap som bättre kan
fånga upp många av de medlemmar vi tappar nu. Vi har valt att kalla det stödmedlemskap. I vår region finns bland annat LRFs huvudkontor och SLU
Ultuna, de har anknytning till det gröna näringslivet, men är inte nödvändigtvis
lantbrukare. Många av dessa kan tycka att vara personmedlem är dyrt och inte
alla vill ha tidningen Land, men gärna visa att man stödjer LRF. Vi anser att ett
stödmedlemskap ska finnas i LRF.
LRF behöver få en bättre balans mellan medlemsrekrytering och annan verksamhet. Allas vår tid kan användas till bättre saker som att påverka det vi behöver påverka, men det hindrar inte att vi kan fråga om medlemskap då tillfälle
ges.
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LRF Mälardalen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

prioritera ned frågan om medlemsrekrytering i kommande verksamhetsplanering samt

att

införa ett stödmedlemskap i LRF.
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Styrelsens yttrande nr 24

Motion Jämtland nr 2, Jönköping nr 2
och Mälardalen nr 1

Medlemsfrågor
Inkomna motioner
Tre motioner om medlemsrekrytering, medlemsvård och medlemsavgifter har kommit in till riksförbundsstämman. LRF Mälardalen vill att riksförbundsstyrelsen ska
prioritera ned frågan om medlemsrekrytering i kommande verksamhetsplanering och
införa ett stödmedlemskap för att fånga personer som valt att avsluta sitt medlemskap
i LRF. LRF Jönköping vill att medlemsavgifterna ska ses över, i synnerhet avgiften
för personmedlemmar. LRF Jämtland vill att den årliga avgiften för medlemmar under 28 år ska sänkas från 490 kronor till 260 kronor.
Styrelsens redovisning
Medlemsfrågorna har varit i fokus i LRF de senaste åren. Riksförbundsstämman
2012 initierade en diskussion om LRFs långsiktiga finansiering. Utifrån denna har
riksförbundsstyrelsen sett över systemet för medlemsavgifter och infört ett nytt avgiftssystem från och med 2015. LRFs nya finansieringsmodell bygger på att medlemsavgifterna framöver står för en ökad andel av intäkterna i LRFs verksamhet.
Medlemsavgifternas storlek är avgörande för att LRF fortsatt ska vara en oberoende,
stark och inflytelserik intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet.
Riksförbundsstämman 2015 fattade beslut om en uppdaterad version av dokumentet
Vägen mot visionen. I detta dokument slås det fast att det är av strategisk betydelse
att ha nöjda medlemmar och att attrahera nya medlemmar. I Vägen mot visionen
beskrivs vidare att en växande organisation är framgångsrik, både för att den är attraktiv för fler medlemmar 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.
På uppdrag av riksförbundsstämman har riksförbundsstyrelsen utvecklat tidssatta
strategiska mål i linje med visionen. Riksförbundsstyrelsen fastställde i september
2015 fyra strategiska mål för LRF fram till 2030. Ett av målen är att antalet företagarmedlemmar ska uppgå till fler än 150 000 år 2030. Tidigare medlemsmål har
handlat om det totala antalet medlemmar. Att riksförbundsstyrelsen nu har valt att
istället sätta ett mål för antalet företagarmedlemmar är i linje med att tydliggöra LRF
som en företagarorganisation för det gröna näringslivet. Vägen mot visionen formulerar just att LRF ska vara en inflytelserik och skarp företagarorganisation.
Den 31 december 2015 hade LRF 123 849 företagarmedlemmar. För att nå målet om
fler än 150 000 företagarmedlemmar år 2030, behöver cirka 6 000 företagarmedlemmar (inklusive familjemedlemmar) rekryteras per år, förutsatt att antalet som
lämnar är ungefär detsamma som det var fram till förändringen av avgiftssystemet
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2015. Det strategiska målet om fler än 150 000 företagarmedlemmar är ett ambitiöst
mål, men riksförbundsstyrelsen menar att det är fullt möjligt att nå. För att lyckas
krävs särskilda satsningar på strategiskt viktiga medlemsgrupper. Dessa medlemsgrupper är exempelvis ägare och brukare av skog samt unga och nya företagare på
landsbygden. Inte minst bland skogsägare, varav en betydande andel är utbor, finns
en stor potential att rekrytera företagarmedlemmar. Ett aktivt arbete med medlemsrekrytering är avgörande för att LRF ska nå det strategiska målet om fler än 150 000
företagarmedlemmar år 2030.

LRF Medlemstal 2016-2030, ej rekrytering
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Grafen ovan visar hur LRFs medlemsutveckling kommer att se ut fram till 2030 om
vi slutar rekrytera nya medlemmar. Siffrorna baseras på det bortfall och de avhopp
som LRF historiskt har haft årligen.
Efter att riksförbundsstyrelsen fastställt det strategiska målet tog LRFs regioner under hösten fram strategier för arbetet med medlemsutveckling i den egna regionen
och utifrån dessa har en samlad strategi för LRFs medlemsutveckling tagits fram.
Denna fastställde riksförbundsstyrelsen i februari 2016. Den samlade strategin lyfter
fram både behovet av medlemsrekrytering och behovet av organisations- och verksamhetsutveckling.
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En analys har gjorts av vilka företagarmedlemmar som valde att lämna LRF under
2015. I första hand handlar det om medlemmar som blivit medlemmar förhållandevis
nyligen (de senaste två till tre åren), medlemmar som fyllt 28 år och därmed inte
längre får en rabatterad avgift och medlemmar med liten areal. Särskilda insatser
kommer framöver att göras mot dessa målgrupper för att de ska välja att vara kvar
som medlemmar.
Parallellt med detta arbete pågår rekryteringen av nya medlemmar. Under det första
kvartalet 2016 rekryterades till exempel 868 nya medlemmar via telemarketing, att
jämföra med 213 nya medlemmar under motsvarande period 2014. Detta är ett av
många uttryck för att LRFs medlemserbjudande är fortsatt starkt – och intressant för
många människor. Telemarketing är emellertid inte lösningen på all medlemsrekrytering. Det är ett arbete vi har att göra tillsammans på lokal, regional och nationell
nivå. Riksförbundsstyrelsen vill inte att en enda person som faktiskt skulle vilja bli
medlem i LRF inte har fått frågan: Att ställa frågan är allas vårt ansvar.
Mot bakgrund av ovanstående redogörelse menar riksförbundsstyrelsen att både
medlemsrekrytering och medlemsvård alltid behöver vara högt prioriterat för LRF.
Riksförbundsstyrelsen föreslår därför att det första yrkandet i LRF Mälardalens
motion avslås.
När det gäller frågan om stödmedlemskap i LRF fick riksförbundsstyrelsen i uppdrag
av riksförbundsstämman 2015 att utreda förutsättningarna för införandet av ett stödmedlemskap. Riksförbundet har låtit genomföra den efterfrågade utredningen och
därefter uteslutit ett stödmedlemskap som innebär medlemskap i LRF, i första hand
av följande skäl:
•

Införandet av ett stödmedlemskap skulle riskera att göra LRF mindre tydligt som
företagarorganisation.

•

Införandet av ett stödmedlemskap skulle riskera att urholka befintliga medlemskap i LRF då en del av befintliga medlemmar sannolikt skulle välja att bli stödmedlemmar istället. Därigenom skulle också LRF förlora medlemsintäkter.

Riksförbundsstyrelsen är fortfarande öppen för någon form av främjandemedlemskap
i syfte att ge stöd för LRFs arbete för utveckling av det gröna näringslivet i Sverige.
Denna fråga kommer att utredas vidare, men handlar alltså inte om ett medlemskap i
LRF. Riksförbundsstyrelsen föreslår därför att även det andra yrkandet i LRF Mälardalens motion avslås.
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Riksförbundsstyrelsen delar LRF Jönköpings beskrivning av LRF som landsbygdens
viktigaste opinionsbildare och språkrör. Som riksförbundsstyrelsen redovisat ovan är
medlemsavgifterna avgörande för att finansiera LRFs verksamhet. Istället för att se
över medlemsavgifterna förespråkar riksförbundsstyrelsen att hålla fast vid den modell för medlemsavgiften som nyligen införts och fortsätta utveckla innehållet i medlemskapet. Riksförbundsstyrelsen föreslår därför att motionen från LRF Jönköping
avslås.
När det gäller LRF Jämtlands motion anser inte riksförbundsstyrelsen att den stora
utmaningen är att rekrytera medlemmar under 28 år. Däremot är det en utmaning att
få medlemmar att vara kvar när de fyllt 28 år och inte längre får en rabatterad avgift.
Att ytterligare rabattera avgiften för medlemmar under 28 år anser riksförbundsstyrelsen inte vara rätt väg att gå. Det skulle bara göra förändringen av medlemsavgiften
än större när medlemmen fyller 28 år. Riksförbundsstyrelsen föreslår därför att motionen från LRF Jämtland avslås.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionerna från LRF Mälardalen, LRF Jönköping och LRF Jämtland
om medlemsrekrytering och medlemsavgifter.
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Motion Dalarna nr 4

Höga konsultkostnader
Wessmanbygden
LRF ska verka för att LRF-medlemmar skall ha rabatt hos LRF Konsult.
Många av LRFs medlemmar, speciellt företagsmedlemmar, behöver konsulthjälp till exempel med redovisning, SAM-ansökan och avtalsskrivning. Det
mest naturliga för en LRF-medlem borde vara att vända sig till LRF Konsult,
ett bolag i LRF-koncernen.
Frågan om rabatt för LRF-medlemmar hos LRF Konsult har lyfts tidigare.
Vid riksförbundsstämman 2010 behandlades en motion med samma ärende,
som fick avslag med motiveringen att dotterbolagen skall konkurera på affärsmässiga grunder och att de som utnyttjar tjänsterna skall betala för dem.
Argumentet var också att LRF har ett avkastningskrav på LRF Konsult.
Vid LRF Dalarnas regionstämma 2015 behandlade en motion från Bjursås lokalavdelning samma fråga med förslag att LRF Samköp skulle förhandla om
medlemsförmåner också hos LRF Konsult. Svaret på den skrivelse som regionstyrelsen skickade till LRF Samköp var att det inte är genomförbart.
LRF Dalarna anser det viktigt att LRF-medlemmarna har tillgång till kompetent och kvalificerad konsulthjälp. LRF Konsult har höga ambitioner att leverera dessa tjänster. Här får man också väga in kompetens, kvalitet och säkerhet
om det blir fel.
En medlemsförmån från LRF Konsult skulle vara i linje med det koncerngemensamma målet att värva fler företagsmedlemmar och ansluter till budskapet ”Tillsammans får vi landet att växa”.
LRF Dalarna yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att LRF medlemmar skall få rabatt hos LRF Konsult.
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Styrelsens yttrande nr 25

Motion Dalarna nr 4

Höga konsultkostnader
Inkomna motioner
LRF Dalarna yrkar i sin motion att en medlemsrabatt införs hos LRF Konsult. Motionen hänvisar till att många medlemmar behöver konsulthjälp och att det ligger i
linje med det koncerngemensamma målet att medlemmar i första hand ska anlita
LRF Konsult.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att det skall vara skillnad mellan att vara medlem i LRF och att inte vara det. I den medlemsutvecklingsstrategi
som styrelsen antog i februari 2016 uttrycks detta på följande sätt: "En verksamhet
som är tydligt exklusiv med en påtaglig skillnad mellan medlemmar och ickemedlemmar är en framgångsfaktor."
Riksförbundsstyrelsen delar däremot inte uppfattningen att en generell medlemsrabatt hos LRF Konsult är rätt väg att gå. Motioner kring en generell rabatt hos LRF
Konsult har varit uppe på tidigare stämmor, senast år 2010. Då avslogs motionen
med hänvisning till att LRF Konsult skall konkurrera på affärsmässiga grunder och
att de tjänster som erbjuds i princip ska betalas av de som nyttjar dem. Detta gäller
fortfarande och LRF ger idag inga generella medlemsrabatter hos LRF Konsult. Det
är riksförbundsstyrelsens generella inställning är att LRFs dotterbolag har bäst förutsättningar till en positiv utveckling om de drivs på affärsmässiga grunder. Detta utesluter emellertid inte att LRF Konsult tar fram särskilda erbjudanden till LRFs medlemmar.
För samtliga LRFs dotterbolag gäller att riksförbundsstyrelsen årligen fastställer en
ägarvilja, i enlighet med vilken affärsverksamheten skall bedrivas. Enligt Ägarviljan
är dotterbolagens uppdrag att "leverera medlemsnytta till LRFs medlemmar samt att
generera avkastning och därmed bidra till förverkligandet av LRFs vision". Dotterbolagen har alltså ett ekonomiskt avkastningskrav på sig och vinsten återinvesteras i
LRFs verksamhet.
Enligt samma ägarvilja skall specifikt för LRF Konsult "LRF-medlemmen och kunden uppleva bättre service, tydligare affärsnytta och högre kompetens hos LRF Konsult än hos konkurrenterna." Den stora medlemsnyttan ligger alltså i att LRF Konsult
erbjuder efterfrågade konsulttjänster med bredd och kvalitet.
Generella procentuella rabatter är relativt ineffektiva och kostsamma att administrera. LRF och LRF Konsult ger rabatter och förmåner till LRFs medlemmar, men
dessa är riktade till vissa kampanjer, grupper och syften som varierar över tid beroende på vad LRF och LRF Konsult bedömer vara prioriterat.
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För närvarande finns följande erbjudanden:
-

Nya LRF-medlemmar erhåller valfri rådgivning kostnadsfritt till ett
värde av 750 kr.

-

Skattesamtalet – en kvalificerad rådgivning för 1 900 kr för LRFmedlemmar mot 2 650 kr för icke-medlemmar.

-

Arrendefrågor - 30 minuters kostnadsfri arrenderådgivning för LRFmedlemmar.

-

Försäkringsrådgivning vid större skada – första rådgivningstillfället
är kostnadsfritt för LRF-medlemmar.

-

LRF Konsult har även olika kampanjer till LRF-medlemmar såsom
Digital Skogsägare med två kostnadsfria månader och Min Fastighet
där medlemmar får gratis rådgivning inför en fastighetsförsäljning.

LRF Konsult utvecklar sitt erbjudande av paketerade tjänster som består av såväl
digitala tjänster som kvalificerad rådgivning. LRF kommer tillsammans med LRF
Konsult fortsatt att arbeta med att utveckla särskilt förmånliga och attraktiva erbjudanden för LRFs medlemmar.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra år riksförbundsstyrelsen att i
dialog med LRF Konsult fortsätta utveckla erbjudanden till LRFs medlemmar samt

att

motionen i övrigt anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion Dalarna nr 6

Barns säkerhet inom de gröna näringarna
Folkärna och Älvdalen
LRF skall verka för att öka barnens säkerhet inom de gröna näringarna.
Sverige har skrivit under barnkonventionen. Detta innebär att barn har rättigheter som vi vuxna är skyldiga att ge dem. I paragraf 6 och 31 står det att läsa
följande:
- Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling (6)
- Alla barn har rätt till lek, vila och fritid (31)
Det är en självklarhet att barn som bor på landet skall kunna leka på gården på
sin fritid utan att riskera sina liv, men varje år dör eller skadas barn allvarligt på
våra gårdar och vi måste arbeta för en nollvision gällande detta.
Arbetsmiljön i lantbruket måste bli säkrare. Efter att LRF avslutat sitt projekt
Säkert Bondförnuft, som under projekttiden fick ner dödstalen i lantbruket och
avslutades med ett historiskt 2013 utan något arbetsrelaterat dödsfall, ökar nu
dödsfallen igen. Under 2015 var det fram till mitten av oktober tio dödsfall i
lantbruket varav tre barn enligt Föreningen Säker Arbetsmiljö Sverige.
LRF Dalarna yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att LRF utvecklar ett koncept där barnfamiljer som driver
lantbruksföretag erbjuds gratis rådgivning och gårdsbesök för att upplysa om hur man kan göra barnens liv på gården så säkert som möjligt
samt

att

verka för att all kommunikation som går ut från LRF skall säkerhetsgranskas så att vi slipper få utskick som inbjuder till medlemskap där
människor till exempel klättrar på rundbalar.
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Styrelsens yttrande nr 26

Motion Dalarna nr 6

Barns säkerhet inom de gröna näringarna
Inkomna motioner
Från LRF Dalarna har inkommit en motion som yrkar att LRF ska ta fram koncept
med gratis rådgivning och gårdsbesök om barnsäkerhet samt att LRF ska säkerhetsgranska all kommunikation som går ut från organisationen så att den inte visar och
uppmuntrar farligt beteende.
Styrelsens redovisning
Det är ett angeläget ämne som tas upp i motionen från Dalarna. En gård är i de allra
flesta fall en väldigt positiv plats att växa upp på. Barnen får lära sig att ta ansvar och
att sköta mindre sysslor. Riksförbundsstyrelsen håller dock inte med motionärerna att
det är en självklarhet att barn ska kunna leka överallt på gården. Gårdarna är arbetsplatser på samma sätt - och med ungefär samma risker - som industrier och byggarbetsplatser. Dessa arbetsplatser är ofta inhägnade för att hålla obehöriga ute, till exempel barn. Att hägna in en gård kan i praktiken vara omöjligt varför man istället
måste eliminera riskerna för att barn skadas eller omkommer. Detta kan till exempel
göras genom att hägna in tomten så att små barn inte kan komma ut till gårdsområdet
utan att någon vuxen är med. Eftersom det kan vara lockande för barn att ge sig ut till
ett ”förbjudet” område, bör man bestämma vilka platser på gården de lite äldre barnen får vara på och vilka platser som bara får besökas tillsammans med en vuxen.
Man får som förälder aldrig glömma att barn är impulsiva och inte ser faror på
samma sätt som vuxna.
Motionens förslag, att LRF ska erbjuda gratis rådgivning och gårdsbesök kring barnens säkerhet, skulle innebära en höjd medlemsavgift, alternativt en omprioritering
och ökad styrning av den regionala verksamheten. LRFs regioner har stor frihet att
själva prioritera sina resurser och den region som vill satsa på efterfrågad verksamhet
har självklart möjlighet att göra detta.
Motionen nämner att projektet Säkert Bondförnuft gjorde stor skillnad både för vuxnas och barns säkerhet. Ett antal av dem som var handledare i Säkert bondförnuft
bildade efter projektslutet den ekonomiska föreningen ”Säker arbetsmiljö Sverige”,
som erbjuder liknande tjänster och utbildningar som projektet. LRF erbjuder genom
föreningen gratis telefonrådgivning om arbetsmiljöfrågor och barnsäkerhet till LRFmedlemmar. Rådgivningstelefonen är öppen vardagar 08.00-10.00. Genom föreningen kan man också boka gårdsbesök anpassat efter gårdens förutsättningar och behov,
till exempel med inriktning på barnens säkerhet. Ett gårdsbesök kostar i dagsläget
1 500 kr plus resa, vilket måste betraktas som ett överkomligt pris för att minska de
risker som alla vet finns i kombinationen barn och lantbruk.

156

För att ytterligare markera att riksförbundsstyrelsen tar detta med barnens säkerhet på
största allvar kommer alla företagarmedlemmar med familjemedlem i åldern 0-16 år,
under 2016 få filmen "För säkerhets skull" som togs fram inom kampanjen Säkert
Bondförnuft. Övriga medlemmar kan gratis beställa den populära filmen där det ges
tips och råd hur man får gården säkrare för både barn och vuxna.
När det gäller yrkandet om säkerhetsgranskning av den kommunikation som går ut
från LRF anser riksförbundsstyrelsen, precis som motionären, att det skrift- och bildspråk LRF använder inte ska uppmuntra eller konfirmera felaktiga och farliga beteenden. Däremot bör inte en säkerhetsgranskning vara ett särskilt moment utan ska
naturligtvis finnas i bakhuvudet på varje medarbetare som tar fram kommunikationsmaterial.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Utbildningsmaterial som finns i våra skolor
Årstad
LRF Halland har blivit uppmärksammat på att det utbildningsmaterial kring
svenskt lantbruk och landsbygd som idag används i undervisning i skolorna
innehåller mycket sakfel och felaktigheter. Detta är ett stort problem för förståelsen för lantbrukets situation då avståndet idag ökar mellan de som bor på
landet och de som bor i tätorter.
LRF har idag sitt utbildningsmaterial ”Bonden i skolan” som är en stor tillgång
för undervisningen. Problemet med detta är att det endast vänder sig till årskurs
F-6. Det finns inget motsvarande material för högstadie- eller gymnasienivå.
Materialet kräver marknadsföring för att nå fler pedagoger än de som har rätt
engagemang för att aktivt söka just denna information. För att materialet ska nå
bredare så krävs att det finns tillgängligt på olika webbsajter för läromedel.
LRF Halland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

utveckla materialet ”Bonden i skolan” till att även gälla äldre elever på
högstadie- och gymnasienivå samt

att

materialet finns tillgängligt även på läromedelssajter för pedagoger.
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Styrelsens yttrande nr 27

Motion Halland nr 2

Utbildningsmaterial som finns i våra skolor
Inkomna motioner
Från LRF Halland har inkommit en motion som yrkar att LRF ska utveckla det digitala läromedlet Bonden i skolan till att även rikta sig till elever och pedagoger på
högstadie- och gymnasienivå. LRF Halland yrkar vidare att LRF på nationell nivå
ska marknadsföra den digitala sajten på olika webbsajter för läromedel.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar motionärens åsikt att barn och ungdomar är en viktig
målgrupp att ha fokus på och att kunskap och förståelse för svenskt lantbruk hos barn
och ungdomar är en nyckel för att bland annat överbrygga det växande avståndet
mellan stad och land. Det stämmer att det webbaserade läromedlet Bonden i skolan,
www.bondeniskolan.se, riktar sig till årskurs F-6. Under 2015 har LRF på nationell
nivå arbetat med att undersöka hur ett undervisningsmaterial för att nå de elever som
går i årskurs 7-9 samt på gymnasiet skulle kunna se ut. Denna målgrupp kräver att ett
mer omfattande och kostnadskrävande arbete behöver göras.
Film är ett kraftfullt verktyg som blir allt viktigare och vanligare i skolvärlden. Under hösten 2015 initierade LRF centralt ett projekt med målsättning att producera
filmer som just ska användas i undervisningen på högstadiet och gymnasiet. Arbetsnamnet är "Lyssna på bonden" och under hösten producerades den första pilotfilmen.
Under våren 2016 testas detta upplägg (som består av lektionstips där film, fakta och
frågor tillsammans skapar kunskap) av några utvalda pedagoger och målsättningen är
en lansering under hösten 2016.
Riksförbundsstyrelsen delar motionärens åsikt om vikten av att öka kännedomen om
Bonden i skolan hos landets pedagoger och skolelever. I detta arbete måste alla kanaler nyttjas, inte bara så kallade läromedelssajter. Riksförbundet ser med jämna mellanrum till att Bonden i skolan finns med och lyfts på diverse forum och sajter där
pedagoger aktivt söker undervisningsmaterial, exempelvis Gratis i skolan
www.gratisiskolan.se. En kanal som fortsätter att vara viktig när lärare ska informeras och inspireras att använda nya läromedel är läromedelsmässorna, som arrangeras
över hela landet. Närvaro vid dessa mässor ute i landet brukar prioriteras av LRFs
regioner. I Bonden i skolans användarenkät från 2015 säger 90 % av pedagogerna
som är inne på sajten att de är så nöjda att de också tipsar sina kollegor om att den
finns.
Riksförbundet har även försett regionerna med material om hur man regionalt kan
arbeta vidare med att öka kännedomen. Att LRFs medlemmar själva är ambassadörer
och sprider denna kunskap är det mest effektiva. Alla känner säkert någon elev eller
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pedagog som de kan tipsa - det finns inget som slår det personliga mötet. Detsamma
gäller för lokalavdelningen och kommungruppen.
Det finns sedan länge ett stort engagemang bland våra medlemmar för att en korrekt
och fullödig bild av det gröna näringslivet ska ges i skolundervisningen på olika nivåer. Vid flera tidigare stämmor har det diskuterats hur och i vilken omfattning detta
ska ske.
Ett konkret resultat av dessa diskussioner är det pågående projektet Grön attraktionskraft, i vilket LRF samarbetar med SLA (Skogs- och Lantarbetsgivarförbundet). I
projektet riktar vi oss bland annat till den målgrupp, 13-16 år, som motionären pekar
ut som särskilt viktig.
Riksförbundsstyrelsen tycker, i likhet med motionärerna, att det finns ett stort behov
av att öka kännedomen om det gröna näringslivet som leder till att fler söker sig till
utbildningar som leder till verksamhet i det gröna näringslivet, som anställd eller
företagare. Det är också angeläget att öka kännedomen om vad man jobbar med inom
det gröna näringslivet som leder till att man efter utbildning blir verksam inom det
gröna näringslivet, också som anställd eller företagare.
Förenklat uttryckt; LRF vill bidra till att en korrekt, realistisk och attraktiv bild ges
av vilka möjligheter det gröna näringslivet har att erbjuda ungdomar. Och vi vill i
ökad utsträckning bidra till att så sker i skolorna, såväl på grund- som gymnasieskolenivå.
För att kännedomsarbetet ska bli framgångsrikt krävs ett modernt och adekvat undervisningsmaterial och ett bra samarbete med skolorna, inte minst med studie- och yrkesvägledarna. I Grön attraktionskraft är detta centrala frågor och ett syfte med arbetet i projektet är att ta fram material och fördjupa samarbetet med lärare och studieoch yrkesvägledare.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta det påbörjade arbetet med att ta fram ett undervisningsmaterial som
fungerar på högstadie- och gymnasienivå samt

att

motionen i övrigt anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

160

Motion Södermanland nr 1

Varg
Rönö, Floda, Flensorten och Trosabygden
Motionärerna lyfter problemet med vargens utbredning och det myndighetsmissbruk som anses ha förekommit i ”Mollstabergsfallet” som är en ren kränkning av djurägare. Dessutom den växande vargstammens hot mot betesdrift och
biologisk mångfald i naturbetesmarker.
Regionstyrelsen delar i huvudsak de uppfattningar som ställs i motionerna. Det
finns stora brister i nuvarande rovdjurspolitiks praktiska tillämpning och det
är bråttom att få till en förändring för att inte betesdriften och animalieproduktionen drastiskt ska minska eller upphöra. Våra naturbetesmarker hyser i
många fall lika många arter som värdefulla regnskogar. Naturbetesmarkerna
har minskat drastiskt under senare år. Enligt en rapport av SLU om status för
rödlistade arter 2015 konstateras att situationen för biologisk mångfald i jordbrukslandskapet är allvarlig. Drygt hälften av Sveriges alla rödlistade arter –
framför allt skalbaggar, fjärilar och kärlväxter – förekommer i jordbrukslandskapet och en tredjedel är beroende av detta landskap för sin överlevnad.
Dessa arter är främst bundna till örtrika gräsmarker och de hotas bland annat
av igenväxning och förändrad markanvändning. Minskningen pågår även i
nutid, under tio år fram till 2013 förlorade 18 % av de värdefulla gräsmarkerna i 14 undersökta län sina värden (Nordberg 2013).
Vi ser en kraftigt ökad efterfrågan på svenskt nöt- och lammkött, inte minst
ifrån naturbetesmarker. Lantbruksnäringen behöver uppmuntras och stöttas i
denna utveckling genom långsiktiga spelregler och bättre förutsättningar för
produktion och med större förtroende för politiker och myndigheter. Det är
orimligt att en icke hotad art som varg ska låtas äventyra denna utveckling.
LRF Södermanland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för en ändring av vargens skyddsklass i EUs art och habitatdirektiv till en lägre skyddsgrad där en förvaltning är möjlig,

att

upplysa allmänhet och opinion om förutsättningar och samband mellan
animalieproduktion, öppna landskap och vargförekomst,
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att

medverka till attitydförändring hos tjänstemän och myndigheter för att
värna, stötta och uppmuntra lantbruksföretagare snarare än att försvåra
för dem,

att

verka för minskat inflytande för de organisationer som obstruerar mot
politiskt fattade beslut och medvetet försvårar skyddsjakt, uttalar hot
och systematiskt överklagar myndighetsbeslut,

att

verka för att Naturvårdsverkets riktlinjer inte övertolkas på Länsstyrelser samt att ansvarsfördelning mellan staten och enskilda näringsidkare
är tydlig,

att

utreda förutsättningar för skyddsjakt som ostört behöver kunna bedrivas. Ifrågasätta att allemansrätten ska gälla i beteshagar under skyddsjakt,

att

kräva 100% ersättning för förebyggande åtgärder ur viltskadeanslaget
och i Landsbygdsprogrammet,

att

påverka politiker så det blir en överprövningsmodell som är förenlig
med tidigare beslutad rovdjurspolitik samt

att

LRF centralt förstärker resurser för viltfrågor i allmänhet då dessa allt
mer utgör ett hot mot ägande- och brukanderätten både vad gäller rovdjur och övrigt vilt. LRF behöver med kraft ytterligare kunna påverka
politiker, myndigheter och bedriva opinion för att begränsa viltets negativa konsekvenser på jord – och skogsbruk.
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Styrelsens yttrande nr 28

Motion Södermanland nr 1

Varg
Inkomna motioner
Motionären beskriver problemen med vargens utökade utbredning, dess påverkan på
djurhållningen och därmed dess påverkan på markanvändningen. Främst följer minskad areal naturbetesmark. Vidare beskrivs länsstyrelsernas restriktiva tillämpning av
bestämmelserna i jaktförordningen vid handläggning och beslut om skyddsjakt samt
deras övertolkning av djurskyddslagen. Slutligen berörs tillämpningen av viltskadeförordningen och Naturvårdsverkets föreskrifter om bidrag och ersättningar för viltskador. Motionen yrkar i nio att-satser att LRF ska arbeta för att allmänhet, organisationer, myndigheter och politiker underlättar rovdjursförvaltning samt att LRF ska
stärka resurser för viltfrågor i allmänhet.
Styrelsens redovisning
Svensk rovdjurspolitik har brister. Framför allt borde den nu ha varit fullt ut regionaliserad, med alla viktiga beslut fattade på länsstyrelserna och genomförda i enlighet
med besluten. I realiteten har rovdjurspolitiken inte kunnat genomföras helt enligt
riksdagsbeslutet om ”En hållbar rovdjurspolitik” 2013. Det beror till stor del på de
juridiska processer som startats av naturvårds- och rovdjursorganisationerna. Processerna förs både i EU-kommissionen och i svenska domstolar. I domstolarna har
nämnda organisationer lyckats med att få rättsordningen för överklagande av beslut
om jakt på de stora rovdjuren ändrad. Jaktbesluten får nu överklagas hos förvaltningsdomstolarna. Även om regeringen i skrivande stund föreslagit en ordning där
alla jaktbeslut får överklagas endast hos en av förvaltningsdomstolarna (i Luleå) som
första instans, kommer detta inte att avhjälpa problemet med tidsåtgången i domstolarnas prövning, när det gäller skyddsjakt. Myndigheterna har fått krav på skyndsam
handläggning av jaktbesluten, men det är oklart hur skyndsamhetskravet kommer att
tillämpas. När det gäller licensjakt på varg har regeringen föreslagit ett krav på att
länsstyrelserna måste ta beslut senast den 15 september. Det är bra därför att överprövning i domstol då i bästa fall hinner ske innan planerad jaktstart i början av januari. Däremot är det inte säkert att domstolen kommer att bedöma beslut om licensjakt som lagligt. Det senare beror till stor del på att varg inom EU är en strikt skyddad art, där jakt enbart får förekomma som strikt reglerade och begränsade undantag
från fredningen.
I motionen yrkas att LRF ska medverka till attitydförändring hos tjänstemän och
myndigheter så att de stöttar lantbruksföretagare snarare än att försvåra för dem.
Detta kan tyckas vara en självklarhet. Men det är en av LRFs svårare uppgifter. Dels
har vi de myndigheter som inte har sektorsansvar. Ingen del i deras uppdrag går ut på
att underlätta för eller att gynna någon näring. Dels har vi länsstyrelserna som har
mångdubbla uppdrag. En del av myndigheten kan obehindrat motverka en annan del,
i brist på överblick och konsekvent ledning. LRF arbetar kontinuerligt mot detta. Det
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är svårt eftersom mycket av problemen ligger i myndighetskultur och ledningsförmåga.
Styrelsen kommer att arbeta för förbättring av tillämpning av rovdjurspolitiken, det
måste dock beaktas att det är ett komplicerat arbete med både politiska och juridiska
låsningar.
En ändring av vargens skyddsklass i EUs art- och habitatdirektiv, så att förvaltning
av varg blir mer av en nationell rutinåtgärd, skulle lösa flera av problemen med jaktbesluten. EU-parlamentet har nyligen avvisat förslag om att revidera nämnda direktiv. Det finns allvarliga farhågor om att en revision av direktivet snarare skulle leda
till försämring än förbättring för jord- och skogsbruksintressena. Det senare eftersom
miljöorganisationerna inom EU har mycket starkt inflytande på beslutsprocesserna.
Förutsättningarna för att lyckas ändra vargens skyddsklass är alltså inte goda för närvarande. Styrelsen bevakar därför frågan, i syfte att hitta en effektiv väg mot förändring. En av förutsättningarna för att lyckas är att finna starka och samordnade allierade. I den meningen kan frågan vara under utveckling, eftersom flera länder i Västeuropa nu upplever de problem med varg som vi i Sverige haft sedan lång tid.
Motionens yrkanden innebär en höjning av LRFs ambitioner när det gäller viltfrågorna. Styrelsen delar motionärernas uppfattning att viltfrågorna är viktiga. VD svarar för att bemanningen är lämplig utifrån budget och riksförbundets uppdrag. Frågan
hur resurser för bland annat viltfrågor ska tillgodoses när det gäller den centrala nivån, är med andra ord en fråga för den operativa organisationen. I verksamhetsplaneringen för kommande år kommer ledningen att se över resursbehovet för viltförvaltning. Styrelsen vill uppmärksamma att nu gällande resursfördelning är resultatet av
prioriteringar gjorda av regioner och riksförbund gemensamt.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
arbeta för förbättrad rovdjursförvaltning samt

att

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

Rovdjur – kostnader och ansvar för skyddsjakt
Ovansjöbygden och Mellanljusnan
LRF Gävleborg ser hur problemen kopplade till rovdjur växer i vårt rovdjurstäta län. Djurägarna med lantbruksdjur ser inte längre fram emot att släppa
ut sin tamdjur på bete. Man våndas inför betessläpp och alla störningar och
konsekvenser som rovdjuren innebär för både djur och djurägare. Det blir
omöjligt att leva upp till beteslagen samtidigt som man skall leva upp till djurskyddslagarna, två lagar som inte fungerar ihop under betesperioden i våra
rovdjurstäta områden. Att man sedan inte lever upp mot kraven i arbetsmiljölagen om man skickar ut personal att leta djur som blivit utskrämda bland rovdjuren gör inte det hela lättare. Störningarna innebär kostnader; såväl direkta
(dödade eller skadade djur) som indirekta (djur som blir skrämda och stressade
får störningar i till exempel dräktighet och mjölkkvalitet). Närvaro av rovdjur i
närheten av betande djur skapar också ökad stress, oro och tillsynsarbete för
djurägaren.
Vem som står för kostnaderna vid skyddsjakt är inte reglerat i lagar och författningar. Följden blir att länsstyrelser fattar olika beslut, vilket leder till att
förutsättningarna blir olika mellan länen.
Skyddsjakt är besvärligt och tidskrävande, särskilt under barmarksperioden.
Det är inte rimligt att den som ansöker om skyddsjakt också skall ta kostnaderna för den beviljade skyddsjakten. Den hotbild som jägare utsätts för i samband
med skyddsjakt ökar och blir allt grövre. Tar staten ansvar för skyddsjakten så
har staten också möjlighet att på ett bra sätt även skydda den som utför skyddsjakten.
LRF Gävleborg yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

ställa krav på att staten tar ansvar och bekostar alla störningar såväl
direkta som indirekta som rovdjuren medför samt

att

ställa krav på att staten skall ta det fulla ansvaret och kostnaderna för
skyddsjakt på rovdjur.
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Motion Mälardalen nr 4

Rovdjur
Faringe-Bladåker
Rovdjur äger ett stort symbolvärde för svenska natur- och rovdjursorganisationer där bevarandet av rovdjur tycks vara en garanti för naturens fortbestånd.
Svensk rovdjursförvaltning tycks dessutom underställd överstatliga påtryckningar från EU. Den regionala myndighetsutövning som utförts med beslut om
licensjakt som följt Naturvårdsverkets (NV) riktlinjer har många gånger förhindrats av överklagandeprocesser genomförda av natur- och rovdjursorganisationer.
Sammantaget har detta inneburit att framförallt varg, lo, och björn ökat markant i Sverige utan erforderlig kompensation för de som bär kostnaden för rovdjursstammarnas tillväxt: Förutom oro och socioekonomiska kostnader för de
som lever nära de stora rovdjuren upphör också betesdrift på ängs-, skogs- och
hagmarker vilket medför ett mörkare och mer monotont skogbevuxet landskap
med väsentligt lägre artrikedom med risk för utrotning av sällsynta kulturväxter.
Styrelsen i LRF Mälardalen är av uppfattningen att LRFs samlade påverkansarbete gällande rovdjursfrågan har hög prioritet men små resurser. LRF bör
förstärkas på området i syfte att informera och föra dialog med berörda departement och myndigheter om att företagare, boende på landsbygden och vårt
kulturlandskap inte skall bära kostnaden för statens rovdjurspolitik.
LRF Mälardalen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

förstärka LRFs resurser inom området vilt och jakt,

att

vidta åtgärder som leder till att NV hanterar handläggning, beslut, samt
överklagande av skydds- och licensjakt,

att

vidta åtgärder så att regional rovdjursförvaltning följer NVs beslut,

att

vidta åtgärder som leder till att samtliga kostnader orsakade av rovdjur
bekostas av naturvårdsmedel istället för nuvarande ordning där Landsbygdsprogrammet används för att täcka rovdjurspolitikens kostnader
samt

att

vidta åtgärder som leder till att beslutad skyddsjakt utförs effektivt av
staten och bekostas av naturvårdsmedel.
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Motion Västra Götaland nr 3

Rovdjurens kostnader i jordbruket
Åmål kommungrupp
LRF har under de senaste decennierna fört en målmedveten kamp för principen
att de merkostnader rovdjuren orsakar jordbruket ska täckas av staten. Arbetet
har i stora delar varit framgångsrikt och anständiga lösningar har under en
längre tid fungerat för att kompensera för såväl stängsling och andra förebyggande insatser samt för att ersätta direkta skador. Dessutom har indirekta skador i många fall ersatts även om rättssäkerheten härvidlag inte varit tillfredsställande.
Denna princip anfalls nu från flera håll och farhågan är att vi står inför en tydlig förskjutning av ansvarsläget till jordbrukets nackdel. Naturvårdsverket har
nyligen tillgripit statsstödsreglerna som verktyg för att spara sina pengar och
lämna jordbrukarna kvar själva med notan. Samtidigt ser vi exempel där en
länsstyrelse använder djurskyddslagen i rovdjurspolitiska syften.
Det detaljerade regelverket måste få växla över tid, men principen måste bestå
och LRF måste nu tänka om och nytt och ta ett strategiskt grepp över frågan så
att den får en långsiktigt hållbar lösning.
Statens ansvar måste dessutom vidgas till att gälla en total ersättningsrätt för
hela kostnaden i de fall där staten åberopande annan lag, exempelvis djurskyddslagen, kräver att en jordbrukare ska göra förebyggande insatser.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

ta ett strategiskt grepp kring hur principen om kompensation för rovdjurens merkostnader ska säkerställas långsiktigt samt

att

en total ersättningsrätt införs för hela kostnaden i de fall där staten åberopande annan lag, exempelvis djurskyddslagen, kräver att en jordbrukare ska göra förebyggande insatser.
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Styrelsens yttrande nr 29

Motion Gävleborg nr 1, Mälardalen nr 4 och
Västra Götaland nr 3

Rovdjurens kostnader i jordbruket och kostnader för
skyddsjakt
Inkomna motioner
Motionärerna beskriver problemen med ökad rovdjursförekomst. Merarbete och
kostnader i djurhållningen ökar. Vem som betalar kostnader för skyddsjakt är inte
reglerat och följden blir därför olika beslut i olika län. Motionärerna yrkar att staten
tar ökat ansvar och står för kostnad för störningar av rovdjur och kostnad för skyddsjakt. Motionärerna menar vidare att det finns en trend att staten försöker skjuta kostnader för rovdjursskador och rovdjursförekomst från staten till djurägarna. Detta bör
motverkas genom en långsiktig strategi. I den mån djurskyddslagen åberopas för
skyldighet att vidta skadeförebyggande åtgärder ska rätt till total ersättning för åtgärderna införas. Slutligen yrkas att LRF arbetar för att Naturvårdsverket (NV) åter ska
få ansvar för bland annat överprövning av länsstyrelsernas beslut om jakt på stora
rovdjur och att alla kostnader för rovdjur bekostas med naturvårdsmedel i stället för
att Landsbygdsprogrammet som nu används till att finansiera större delen av ersättningar för rovdjursstängsel.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar uppfattningen om att problem och kostnader för rovdjurens störningar
och skador ökar. Likaså att kostnader för skyddsjakt kan bli betungande, i den mån
länsstyrelsen inte ger ersättning för arbete utfört under skyddsjakten. LRF hemställde
därför redan 2014 hos regeringen om att staten via länsstyrelserna, som tvingande
regel, ska ersätta kostnader som uppkommer vid av myndighet beslutad skyddsjakt
på stora rovdjur. Hemställan skedde bland annat mot bakgrund av att Länsstyrelsen i
Gävleborgs län det året hade vägrat ersätta höga kostnader för skyddsjakt på varg.
LRF hemställde även om utökning av viltskadeanslaget, vilket har beslutats. Regeringen har inte vidtagit några åtgärder med anledning av hemställan om ersättning för
skyddsjakt, utom att ge NV ett regeringsuppdrag om skyddsjakt på varg. I NVs svar
på uppdraget konstaterade verket att regelverket inte hindrar länsstyrelserna att ge
ersättning för skyddsjakt, men att det inte heller finns någon regel som ålägger länsstyrelserna att ge ersättning för skyddsjakt. Tillämpningen varierar därför mellan
länen. NV föreslog att vägledning från NV ska ge mer enhetlig tillämpning av bestämmelserna på länsstyrelserna. NV föreslog också att det ska finnas riktlinjer för
detta inom respektive län, helst samordnade inom respektive rovdjursförvaltningsområde. Styrelsen avser att åter ta upp krav på ersättning för skyddsjakt med regeringen.
LRFs rovdjurspolicy är tydlig med att staten ska stå för alla kostnader som rovdjuren
orsakar: ”Rovdjursförekomst som leder till skada och skaderisk kan inte anses som
normal affärsrisk. De kostnader som skador och förebyggande av skador medför,
skall fullt ut bekostas av staten. Det är inte enskilda personer och näringar som skall
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bekosta allmänhetens och statens ambitioner i förvaltningen av rovdjuren.” LRF
arbetar konsekvent i enlighet med policyn.
Motionen från LRF Västra Götaland föranleds bland annat av flera, sydliga länsstyrelsers försök att hävda att djurägare enligt djurskyddslagens bestämmelser är skyldiga att stängsla och bekosta stängsel mot rovdjur. Dessa försök har i samtliga fall
misslyckats, eftersom det inte finns något uttryckligt lagstöd för sådana krav. Däremot är det uppenbart att staten, allt eftersom antalet rovdjur ökar och därmed kostnaderna för skadeförebyggande åtgärder, inser att det inte finns statsmedel för att
skydda ens en mindre del av alla djurbesättningar i landet. Risk för en förskjutning i
ansvarsförhållandena finns därför. LRF arbetar löpande mot detta, i enlighet med
LRFs rovdjurspolicy.
Vad gäller de statsstödsregler som nämns i motionen är det inte NV som är orsak till
försämringen av villkoren för användning av viltskadeanslaget. Det är EUkommissionen som hävdar att viss del av ersättning från viltskadeanslaget utgör
olagliga statsstöd till jordbruket. LRF kommer att arbeta för att regelverket ändras till
djurägarnas fördel.
LRF kommer att motverka alla försök att flytta kostnader och ansvar för rovdjuren
från staten till djurägarna. Styrelsen anser dock inte att det behövs någon särskild
strategi för arbetet. Arbetet kommer att utföras genom ordinarie näringspolitiskt
arbete.
I en dom i Högsta förvaltningsdomstolen i fjol fastslogs att beslut om jakt på stora
rovdjur av EU-rättsliga skäl ska överprövas i domstol, inte hos NV. Regeringen har
därefter ändrat rättsordningen så att beslut om jakt på stora rovdjur får överklagas till
förvaltningsdomstolarna. Att nu ändra tillbaka rättsordningen är enligt styrelsen inte
möjligt. Däremot arbetar LRF för att överprövningen ska ske i så få instanser som
möjligt. Ett krav på skyndsamhet i handläggningen är redan infört, i enlighet med
krav från bland annat LRF.
LRF arbetar i enlighet med rovdjurspolicyn för att Landsbygdsprogrammet inte ska
användas i rovdjursförvaltningen. LRF har ännu inte fått gehör för detta. Däremot
har viltskadeanslaget ökat.
I motionen från LRF Mälardalen yrkas att LRF förstärker resurser för viltfrågor. Styrelsen delar motionärens uppfattning att viltfrågorna är viktiga. VD svarar för att
bemanningen är lämplig utifrån budget och riksförbundets uppdrag. Frågan hur resurser för bland annat viltfrågor ska tillgodoses när det gäller den centrala nivån, är
med andra ord en fråga för den operativa organisationen. I verksamhetsplaneringen
för kommande år kommer ledningen att se över resursbehovet för viltförvaltning.
Styrelsen vill uppmärksamma att nu gällande resursfördelning är resultatet av prioriteringar gjorda av regioner och riksförbund gemensamt.
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Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
fortsatt arbeta för att de kostnader som skador och förebyggande av skador
som rovdjursförekomst medför, fullt ut skall bekostas av staten med naturvårdsmedel och att fortsatt arbeta för förenklad överprövning av beslut om
jakt på stora rovdjur samt

att

motionerna i övrigt anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion Värmland nr 4

LRFs arbete i vargfrågan
Karlstadsbygden
Vi har, åtminstone principiellt, de politiska besluten på plats för en licensjakt
på varg som onekligen vore ett viktigt steg framåt för våra medlemmars intressen. Men, när politik ska bli verklighet vill det sig inte. Politiken obstrueras av
en mängd intressen och de absurda turerna kring årets inställda vargjakt i
Värmlands och Örebro län säger egentligen allt som behöver sägas, en ändring
måste till stånd.
För att få de olika samhällsinstanserna runt våra medlemmar att göra rätt måste
LRF jobba ännu hårdare och LRF behöver i första hand öka sin förmåga att
hantera vargjaktens juridiska aspekter. Förmågan och resurserna både för att ta
fram faktaunderlag, främst kring de socioekonomiska effekter vargförekomst
medför, och för att initiera och driva prövningar i domstol måste förstärkas.
LRF Värmland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

förstärka LRFs förmåga i vargfrågan kring att ta fram faktaunderlag
och att initiera och driva prövningar i domstol.
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Styrelsens yttrande nr 30

Motion Värmland nr 4

LRFs arbete i vargfrågan
Inkomna motioner
Motionären beskriver problemen med att rovdjurspolitiken inte kommer till utförande fullt ut. På grund av de systematiska överklagandena av beslut om jakt på varg,
men även i viss omfattning när det gäller jakt på övriga stora rovdjur. Motionären
menar att LRF måste öka sin förmåga att hantera vargjaktens juridiska aspekter och
att ta fram faktaunderlag samt att driva prövningar i domstol.
Styrelsens redovisning
LRF har under lång tid arbetat för bättre faktaunderlag för rovdjursförvaltningen. Del
av arbetet är utfört efter stämmobeslut under senare år. Det finns stämmouppdrag om
att initiera socioekonomiska beräkningar av hur rovdjursförekomst påverkar landsbygdsföretagen och det finns uppdrag från 2015 om att initiera forskning om rovdjurens psykosociala effekter. Det senare framför allt när det gäller effekter på djurägare. Staten har gjort försök till beräkningar av de socioekonomiska effekterna. Det
gjordes ett försök till analys på uppdrag av Vargkommittén, men det anlitade företaget misslyckades med uppdraget och inget nytt framkom i det arbetet. Regeringen
gav Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i uppdrag att redovisa ”rovdjursangrepps
påverkan på landsbygdsföretagens ekonomi”. De beräkningar som gjordes baserades
på ett alltför litet underlag, i huvudsak i form av en enkätundersökning. Enligt LRFs
uppfattning är SLUs undersökning grundad på ett undermåligt underlag och regeringsuppdraget omfattade bara effekter av rovdjursangrepp, inte rovdjursförekomst.
Regeringen gav också Naturvårdsverket (NV) i uppdrag att ”analysera och redovisa
hur socioekonomin påverkas av en vargpopulation som har gynnsam bevarandestatus i Sverige”. NVs svar baserades till del på det ovan nämnda regeringsuppdraget till
SLU. I övrigt lyckades NV göra rovdjursproblematiken till ett nationellt medelvärde
och konstaterade att ” . . ekonomisk påverkan från vargförekomst på olika verksamheter på samhällsnivå inte är så omfattande att verksamheten påtagligt försvåras.”
NVs arbete är alltså undermåligt och svarar inte på frågan hur landsbygdens folk och
näringar påverkas, i den lokala och regionala skalan. LRF har i ett öppet brev till NV
kritiserat rapporten i skarpa ordalag. När det gäller psykosociala effekter arbetar LRF
för att få fram finansiering till ett projekt som är preliminärt formulerat av forskare
vid Göteborgs universitet.
Sammantaget finns alltså fortfarande bristfälliga försök till analys när det gäller socioekonomi och en plan för forskning när det gäller psykosociala effekter av rovdjursförekomst. LRF kommer att arbeta vidare. Sannolikt krävs ett omfattande forskningsprojekt för att rättvist kunna bedöma alla socioekonomiska effekter av rovdjur
på landsbygdens företagande och livsföring, inklusive jaktutövning.
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I motionen yrkas att LRF ska öka förmåga och resurser för att initiera och driva
prövningar i domstol om jakt på varg. LRF har hittills drivit principärenden om
skyddsjakt på varg. Den inriktningen beror på att LRFs intresse i vargfrågan på kort
sikt är en skyddsjakt som fungerar i realiteten. Licensjakt på varg är en nödvändighet. Vargstammen måste regleras och koncentrationen av varg i Mellansverige ska
minska i enlighet med riksdagsbeslutet om rovdjursförvaltningen. LRF har inte talerätt i domstolsprövningar av jakt på varg. När LRF driver principärenden måste LRF
begära fullmakt av någon av de berörda medlemmarna, för att som juridiskt ombud
företräda medlemmen i ärendet. När det gäller licensjakt på varg har Svenska Jägareförbundet lagt stora resurser för att driva processerna i domstol. Jägareförbundet har
talerätt i de frågorna. Deras arbete har varit omfattande och kompetent. LRF har därför valt att koncentrera sig på skyddsjaktfrågorna.
Motionens yrkanden innebär en höjning av LRFs ambitioner när det gäller rovdjursfrågorna. Styrelsen delar motionärens uppfattning att rovdjursfrågorna är viktiga. VD
svarar för att bemanningen är lämplig utifrån budget och riksförbundets uppdrag.
Frågan hur resurser för bland annat rovdjursfrågor ska tillgodoses när det gäller den
centrala nivån, är med andra ord en fråga för den operativa organisationen. I verksamhetsplaneringen för kommande år kommer ledningen att se över resursbehovet
för viltförvaltning. Styrelsen vill uppmärksamma att nu gällande resursfördelning är
resultatet av prioriteringar gjorda av regioner och riksförbund gemensamt.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt arbeta för förbättrade analyser av hur rovdjursförekomst påverkar landsbygdens folk och näringar samt

att

motionen i övrigt anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion Gävleborg nr 3

Rovdjur – licensjakt på björnunge
Ovansjöbygden och Mellanljusnan
LRF Gävleborg ser ökande problem med störningar av rovdjur på betande djur.
Ett av problemen är björnhona med ungar. En björnhona söker en trygg vistelseplats eftersom björnhanar är ett hot mot ungar som inte är deras egna. Vistelseplatser för björnhona med ungar kan då ofta hamna i närheten av bebyggelse.
Björnhona med ungar som lever där är ofta ganska stationära och kan orsaka
stora störningar i områden med betande djur.
Möjlighet att under licensjakten jaga även björnungar skulle kunna möjliggöra
prioritering av björnjakten till områden där störningar på betande djur är ett
problem. Förhoppningen är att björnhonor som förlorar sina ungar genom jakt
flyttar till andra områden där risken för störningar på betande djur är mindre.
LRF Gävleborg yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för en förändring i jaktförordningen så att jakt på björnunge,
såväl års- som fjolårsunge, blir tillåten under licensjakt.
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Styrelsens yttrande nr 31

Motion Gävleborg nr 3

Licensjakt på björn
Inkomna motioner
Motionären beskriver problemen med ökande störningar av rovdjur på betande tamdjur. Ett av problemen är björnhonor med ungar som väljer att vistas nära bebyggelse, för att om möjligt undvika att björnhanar dödar de björnungar som inte är deras egna avkomma. I Naturvårdsverkets föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn (NFS 2010:7) finns en regel om att länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn ska föreskriva att björnhona som åtföljs av ungar samt ungar som
följer björnhona (oavsett ungarnas ålder) inte får fällas. Om regeln ändras kan björnungar fällas under licensjakt och därmed göra områden nära bebyggelse mindre attraktiva för björnhonor.
Styrelsens redovisning
Motionären yrkar på ändring i jaktförordningen. Den aktuella regeln finns alltså i
Naturvårdsverkets (NV) föreskrifter. Bakgrunden till regeln är att när licensjakten på
björn inleddes för länge sedan var björnstammen liten, honorna särskilt skyddsvärda
och NV (som då var beslutande myndighet för licensjakt) ville minska risken att förande honor sköts av misstag. Det är känt att årsungar av björn som blir moderlösa
har svårt att överleva vintern. Tanken var att om både förande hona och ungarna är
fredade, skulle det leda till att jägarna var försiktiga innan skott lossas så att de skulle
kunna vara mer säkra på att förande hona inte fälls. Det fanns också ett jaktetiskt,
men inte så uttalat skäl till att ungar inte får fällas. Årsungar av björn är små. Det
ansågs etiskt tveksamt att fälla så små björnar som har litet värde, både när det gäller
kött och skinn. Det senare kan uppfattas som säreget med tanke på att jakt på klövvilt
ofta utgår från att det är bra att i första hand fälla unga djur. Detta i strävan efter hög
medelålder bland kvarvarande djur och att jakt riktad mot unga djur medger fler
skottillfällen per jaktsäsong. Enligt styrelsens uppfattning är frågeställningen komplicerad. Licensjakt på björnungar skulle kunna medföra att björnhonor i större utsträckning undviker områden nära bebyggelse. Det är dock osäkert om björnar skulle
reagera så att man får en störningseffekt av jakt under hösten, när avsikten till stor
del är att undvika att björnhonor med ungar anländer till de områden där jakten skedde , våren efter jakten. Det finns en risk att riktad jakt efter björnhonor med små
ungar skulle minska allmänhetens acceptans för björnjakt. Till skillnad mot licensjakt
på varg uppfattar styrelsen att licensjakt på björn har ett starkt stöd eller acceptans
bland allmänheten. Styrelsen avser att ta upp frågan med NV, i samband med att aktuell föreskrift ska ses över under 2016.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
undersöka om Naturvårdsverkets föreskrifter kan ändras så att motionens
syfte uppnås, utan att acceptansen för björnjakt försämras.
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Motion Värmland nr 5

Klövviltets ekonomiska effekter
Grava-Nor-Segerstad
I dag satsas mycket stora resurser på att kartlägga klövviltsstammarnas storlek.
Betydligt mindre resurser satsas på att kartlägga vilka konsekvenser i form av
skador som dessa viltstammar orsakar och nästan inga resurser alls satsas på att
visa vad skadorna betyder ekonomiskt för markägarna.
Det måste till ett perspektivskifte i denna fråga och ett grundarbete behöver nu
göras eller initieras av LRF. Arbetet behöver både handla om att hitta vägar för
att fastställa och kommunicera de ekonomiska effekterna av den klövviltsförekomst vi har samt kring hur den nuvarande skadehanteringen kan förändras för
att förbättra jord- och skogsbrukarnas situation.
LRF Värmland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

ta fram ett fördjupat underlag för bedömning och kommunikation av de
samlade ekonomiska effekterna av vår klövviltsförekomst.
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Styrelsens yttrande nr 32

Motion Värmland nr 5

Klövviltets ekonomiska effekter
Inkomna motioner
Motionären redogör för de stora resurser som läggs på att kartlägga klövviltstammarnas storlek. Medan betydligt mindre resurser läggs på kartläggning av viltskador och
än mindre på att beräkna viltskadornas kostnader i jord- och skogsbruk. De ekonomiska effekterna bör fastställas och hanteringen av skadorna bör förändras så att
jord- och skogsbrukarnas situation förbättras.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens uppfattning om bristen på kunskap när det gäller viltskadornas omfattning och de ekonomiska följderna av dem. När det gäller viltskador i
skog har dock ett genombrott skett från och med 2015. Efter en överenskommelse
inom huvuddelen av svenskt skogsbruk betalas 13 öre per avverkad skogskubikmeter. Intäkterna går till systematiserad älgbetesinventering (ÄBIN). Under 2016 uppgår inventeringskostnaden till 7 800 000 kr. Skogsstyrelsen (SKS) ansvarar för metod och analys medan skogsbruket upphandlar fältinventeringarna, via ett avtal med
Skogforsk. Hälften av älgförvaltningsområdena inventeras årligen. Därmed får vi en
god uppfattning om omfattningen av viltskadorna i skog, som kommer att bli alltmer
precis, ju fler år inventeringarna pågår. De ekonomiska konsekvenserna av dessa
skador är dock inte beräknade på nationell nivå. LRF och skogsbruket har sedan
länge begärt att SKS ska göra en nationell beräkning av viltskadorna i skog, men
någon sådan är inte gjord. Eftersom skogsbruket är en av Sveriges basnäringar är det
lätt att inse att det produktionsbortfall på 20 % orsakat av vilt, som Skogforsk beräknat för Sveaskogs skogsinnehav, är av en storleksordning som påverkar en hel näring, som i sin tur leder till förlorade arbetstillfällen och minskad export. SKS anser
att kunskapsunderlaget inte räcker för en nationell beräkning och menar att det krävs
många år av kunskapsinsamling och analyser innan detta kan beräknas. Svårigheten
ligger delvis i de komplicerade, skogsekonomiska beräkningarna som krävs. Beräkningarna försvåras av skogens långa omloppstider. Enligt styrelsens uppfattning är
detta inte acceptabelt. Det bästa får inte vara det godas fiende. En något förenklad
beräkning måste kunna göras på de omfattande data som genereras i Riksskogstaxering, fältförsök och ÄBIN. Styrelsen kommer att fortsätta arbeta för att en nationell
beräkning av kostnaderna för skogsskador blir gjord.
Stammarna av större däggdjur och större, växtätande fåglar är sedan lång tid så stora
att de orsakar mycket kännbara förluster i jordbruk samt betydande kostnader för
samhället som följd av vilttrafikolyckorna. Hittills har det endast gjorts en nationell
beräkning av kostnader för viltskador i trafiken. För jordbrukets del finns inte några
nationella beräkningar av viltskadornas omfattning och kostnader.

177

Denna kunskapsbrist beror till stor del på statens grundsyn på viltskador. Skador orsakade av jaktbara viltarter ska i första hand regleras med jakt och att dessa viltskador inte är statens ansvar. Följden av denna syn är att staten inte heller lägger några
resurser på systematisk och rikstäckande mätning och beräkning av viltskador, så
länge de orsakas av jaktbart vilt. Detta är inte hållbart. Enligt styrelsens uppfattning
måste nationella beräkningar av skadornas omfattning i jord- och skogsbruk och dess
samhällsekonomiska följder göras. Först då kan intressekonflikterna hanteras på vetenskaplig grund och resurser som står i proportion till effekterna på samhällsekonomin kan tillföras förvaltningen.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att omfattning av och kostnader för viltskador i jord- och skogsbruk
beräknas samt att de ekonomiska effekterna av skadorna analyseras och
kommuniceras.
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Motion Gävleborg nr 2

Det nya älgförvaltningssystemet
Ovansjöbygden
Den nya älgförvaltningsmodellen, med start 1 januari 2012, bygger på en organiserad samordning av jakten över större områden i syfte att skapa balans mellan storleken på älgstammen och tillgängliga foderresurser. Bakgrunden till
förändringen var behov av större hänsyn till hur älgen rör sig i landskapet. En
viktig del av viltförvaltningen blev därför att inrätta arealmässigt större så kallade älgförvaltningsområden (ÄFO). För att förvalta områdenas älgstam organiseras en så kallad älgförvaltningsgrupp (ÄFG) inom varje område. Markägaroch jägarorganisationerna nominerar vardera tre ledamöter; en markägarrepresentant ska föreslås till ordförande. Ledamöterna utses av länsstyrelsen efter
förslag från markägarnas och jägarnas organisationer. Länsstyrelsen utser ordförande efter förslag från markägarna.
Markägarnas ledamöter ska representera såväl privat ägd skog som bolagsägd
skog med fokus på andra skogliga frågor än jakt. Markägarsidan behöver samordnas till ett gemensamt förslag till varje post på markägarsidan i ÄFG. Det är
viktigt att de som representerar den privat ägda skogen också känner att det
finns ett stöd för det engagemang som det krävs att man har i sin roll i ÄFG.
För representanterna från den bolagsägda skogen ges möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte på betald arbetstid.
En kunskapsbaserad förvaltning kräver att någon tar ansvar för att kontinuerligt
säkerställa att det finns möjlighet till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling även för den privata markägarrepresentationen i ÄFG. Det är inte minst
viktigt med tanke på att det skiftar personer i ÄFG och det är viktigt att drivkraften finns för att företräda många privata skogsägare inom ett stort älgförvaltningsområde.
LRF Gävleborg yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

ta ett samordningsansvar för de förtroendevalda markägarrepresentanter i älgförvaltningsgrupperna och ta fram utbildningsmaterial och resurser för deras kompetensutveckling.
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Motion Skåne nr 2

Äganderätt och vilt
Broby-Knislinge
En ökad klövviltstam skapar stora problem och kostnader för jord- och skogsägare. En sund utgångspunkt för jord- och skogsbruk är att man ska kunna odla
och föryngra med för platsen lämpligaste grödor och trädslag.
I jordbruket skadas både växande och lagrad gröda. Bland de grödor klövviltstammen skadar i jordbruket återfinns till exempel rotfrukter, raps, stråsäd,
klövervall och ärtor. Vildsvinen gör dessutom stor skada i vallar och betesmarker. För att skydda jordbrukets grödor och betesmarker krävs ett ökat jakttryck
och fler godkända fällor (vildsvin).
Tillgången till foder måste vara i balans med klövviltet annars fortsätter den
negativa utvecklingsspiralen för jord- och skogsägarna och den biologiska
mångfalden kommer att försämras. Det leder till att fel trädslag planteras på
marker som inte är optimala för trädslaget, vilket ger minskade intäkter för
både skogsägaren och samhället.
För att skydda tall- eller lövskogsplanteringar mot betesskador krävs stora insatser från skogsägarna, både i form av ökat merarbete men även ekonomiskt,
genom inhägnad och underhåll av densamma och för andra åtgärder i form av
viltavskräckande medel.
Jord och skog är en viktig tillgång för hela samhällsekonomin. Jordbruket och
skogen skapar arbetstillfällen i hela landet och är en bidragande faktor till vårt
välstånd. Jordbruket och skogen ger oss livsmedel och förnybar energi och är
en råvara för bygg- och pappersindustrin samt för nya produkter som kan ersätta fossila material. Åtgärder som ökar jordbruks- och skogsproduktionen är
positivt för samhällsutvecklingen och är en ”kolfälla” som minskar växthusgaserna och samhällets klimatpåverkan.
Viltstammens skador på jord- och skogsnäringen måste ses som negativt enligt
ovan synpunkter. För viltstammen leder nuvarande hantering, av klövviltet, till
dåliga slaktvikter och låga reproduktionstal för de olika arterna.
LRF Skåne yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

tillsammans med regionerna, skyndsamt, med tydligt mål, aktivt driva
arbetet framåt vad det gäller viltstammar i balans med jord- och skogsbruk, där viltskador kraftigt reduceras och att med detta höja kunskapen om värdet av produktionen, men även värdet av en anpassad viltstam.
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Styrelsens yttrande nr 33

Motion Gävleborg nr 2 och Skåne nr 2

Älgförvaltningssystemet, viltfrågorna och äganderätten
Inkomna motioner
Motionärerna redogör för det stora behovet av kontinuitet i erfarenhetsutbyte och
vidareutbildning för de förtroendevalda markägarrepresentanterna i det nya älgförvaltningssystemets älgförvaltningsgrupper. Det yrkas att LRF tar ansvar för samordning, utbildningsmaterial och kompetensutveckling av nämnda representanter.
Motionen från LRF Skåne beskriver de ökande viltskadorna i jord- och skogsbruk.
Det yrkas att kunskap tas fram och förmedlas om förlorade värden i jord- och skogsbruk, men även om värdet av viltstammar som är välmående, vilket de är när de är i
balans med sin foderresurs. Målet är att viltskadorna reduceras.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar uppfattningen att brist på erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad
minskar markägarnas möjlighet att hävda jord- och skogsbrukets intressen både i
älgförvaltningen och mer allmänt i lokal och regional viltförvaltning. Markägarna har
ofta inte varit tillräckligt engagerade i viltförvaltningen och de har därmed många
gånger blivit den svagare parten. Kunskap om viltförvaltningen har inte varit så efterfrågad, kunskapsbristen har därför inte varit tydlig. I det nya älgförvaltningssystemet
blev det tydligt i och med att markägarnas ansvar ökat och att det hanteras information som delvis är svår att analysera och att argumentera om.
Styrelsen avser därför utreda hur en satsning på kunskap och erfarenhetsutbyten
skulle kunna genomföras.
Motionernas yrkanden innebär en höjning av LRFs ambitioner när det gäller viltfrågorna. Styrelsen delar motionärernas uppfattning att viltfrågorna är viktiga. VD svarar för att bemanningen är lämplig utifrån budget och riksförbundets uppdrag. Frågan
hur resurser för bland annat viltfrågor ska tillgodoses när det gäller den centrala nivån, är med andra ord en fråga för den operativa organisationen. I verksamhetsplaneringen för kommande år kommer ledningen att se över resursbehovet för viltförvaltning. Styrelsen vill uppmärksamma att nu gällande resursfördelning är resultatet av
prioriteringar gjorda av regioner och riksförbund gemensamt.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att utreda hur en satsning på kunskap och erfarenhetsutbyten i viltförvaltningen
kan genomföras samt

att

motionerna i övrigt anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion Västra Götaland nr 6

Gässens utbredning förorsakar allt mer skador
Skövde kommungrupp
Först var det kanadagässen, sedan grågässen. Nu ökar även sädgås, bläsgås och
vitkindad gås kraftigt på många håll i landet, bland annat i Västra Götalands
län. De svarar idag för en stor och ökande del av de skador gås orsakar jordbruket samtidigt som dessa arters skyddsbehov minskar.
Tyvärr råder, som alltid i sådana här frågor, en eftersläpning i myndigheternas
agerande och exempelvis är Länsstyrelsen i Västra Götaland inte i fas med situationen och deras inställning till skyddsjakt har varit ljum.
LRF måste därför ta initiativ till att vidgade jaktmöjligheter införs på sädgås,
bläsgås och vitkindad gås. En allmän jakttid ska införas i hela i Västra Götaland. Likaså ska skyddsjakt (på enskilds initiativ) i gröda införas i hela länet
och hela året.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

ta initiativ till att såväl allmän jakt som skyddsjakt på enskilds initiativ
i gröda införs på sädgås, bläsgås och vitkindad gås.
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Styrelsens yttrande nr 34

Motion Västra Götaland nr 6

Jakt på sädgås, bläsgås och vitkindad gås
Inkomna motioner
Motionären beskriver problemen med ökande skador i jordbruket, orsakade av sädgås, bläsgås och vitkindad gås i Västra Götalands län. Det yrkas på allmän jakttid på
nämnda arter samt att skyddsjakt med stöd av 26 § jaktförordningen (1987:905) och
bilaga 4 till förordningen (jakt på enskilds initiativ) införs i hela länet.
Styrelsens redovisning
Nu gällande regler för allmän jakt och skyddsjakt enligt bilaga 4 för de tre arterna är
enligt följande:
Allmän jakt
Sädgås
Blekinge och Skåne län
Bläsgås
Skåne län

1 oktober – 31 december
1 oktober – 31 december

Skyddsjakt
Sädgås

Östergötlands och Örebro län samt Falköpings, Grästorps, Lidköpings, Mariestads,
Skara, Skövde och Töreboda kommuner i
Västra Götalands län

1 september – 31 oktober

Blekinge och Skåne län

1 januari – 15 mars
(på höstgrödor)

Sädgås

Vitkindad gås Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Kalmar, Gotlands, Blekinge
och Skåne län

21 augusti – 15 november

Det finns alltså ingen allmän jakt på vitkindad gås. Det beror på att den arten är listad
i en bilaga till EUs Fågeldirektiv som innebär strikt skydd. Allmän jakt är förbjuden.
Däremot får skyddsjakt förekomma. Efter många år av tillståndsgivning från länsstyrelserna för skyddsjakt i enskilt fall, införde regeringen ovanstående bestämmelse om
skyddsjakt i bilaga 4 i några län.
Det finns två raser av sädgås. Taigasädgås och tundrasädgås. Taigasädgås häckar i
Sverige i litet antal, i skogslandet från norra Dalarna till nordliga delar av Norrbottens län. Sädgåsen är rödlistad i Sverige, i den lägsta kategorin. De svenska sädgässen (taigasädgäss) flyttar bland annat via Västergötland. Tundrasädgäss häckar som
namnet antyder i huvudsak på den ryska tundran. Tundrasädgåsen flyttar i stort antal
genom östra Sverige, det är troligen i huvudsak dessa gäss som jagas under allmän
jakt i Blekinge och Skåne.
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Bläsgåsen häckar inte i Sverige, men flyttar i stort antal genom Sverige under hösten.
Även om de rastar i större antal i sydöstra delarna av Sverige, borde det inte vara
omöjligt att införa allmän jakt även i Västra Götalands län. Likaså borde skyddsjakt
som motsvarar skyddsjakten i Skåne län kunna införas.
Enligt styrelsens uppfattning är de biologiska och juridiska förutsättningarna för allmän jakt och skyddsjakt så olika för de tre arterna att det inte är rimligt att arbeta för
samma jakttider för alla arterna. För vitkindad gås är allmän jakt utesluten. Det krävs
ändring i EUs Fågeldirektivs bilagor. En ändring av skyddsklass i direktivet, så att
förvaltning blir mer av en nationell rutinåtgärd, skulle lösa problemen med jakttider.
EU-parlamentet har nyligen avvisat förslag om att revidera nämnda direktiv. Det
finns allvarliga farhågor om att en revision av direktivet snarare skulle leda till försämring än förbättring för jord- och skogsbruksintressena. Det senare eftersom miljöorganisationerna inom EU har mycket starkt inflytande på beslutsprocesserna. Förutsättningarna för att lyckas ändra skyddsklass för vitkindad gås är alltså inte goda.
Styrelsen bevakar därför frågan i syfte att hitta en effektiv väg mot förändring. En av
förutsättningarna för att lyckas är att finna starka och samordnade allierade. Däremot
är en utvidgning av området med skyddsjakt möjligt. Styrelsen kommer att arbeta för
att sådan skyddsjakt införs i hela Västra Götalands län.
När det gäller sädgås kompliceras utökad allmän jakt av att de svenska sädgässen,
som flyttar i en mer västlig bana, anses skyddsvärda. En allmän jakt i Västsverige
torde därför vara mycket svår att åstadkomma. En skyddsjakt i hela Västra Götalands
län under både höst och senvinter borde däremot kunna införas.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen avseende att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för
införande av allmän jakt på bläsgås i Västra Götalands län och att arbeta för
utökad skyddsjakt på sädgås, bläsgås och vitkindad gås i hela länet samt

att

avslå yrkandet om allmän jakt på vitkindad gås och sädgås i Västra Götalands län.

184

Motion Östergötland nr 2

Viltfrågor i LRF
Regionstyrelsen
LRF-avdelningarna Borensberg och Boberg inkom med en skrivelse som styrelsen valde att göra till en egen motion till regionstämman och som därefter
blev underlag till en motion till riksförbundsstämman. Skrivelsen påtalar de
ökande problem som viltet medför för ägande och brukande av jordbruksmark.
Aldrig någonsin har viltfrågor stått högre upp på mötesagendan. Tranor, gäss
kronhjortar, dovhjortar, vargar med flera står för det enskilt största hotet mot
svenskt lantbruk. Inga skatter, myndighetsbeslut eller EU-regler sätter mer
mark ur produktion varje år än vad viltet gör. Även om inte marken på vissa
håll slutar att brukas så styr viltet på många ställen vad vi odlar och hur på ett
sätt vi på flera hundra år inte har skådat.
LRF arbetar intensivt i dessa frågor och de som jobbar med detta gör ett utmärkt arbete, men behöver än mer stöd och resurser då problemen snarare ökar
än minskar. Borde LRF på ett tydligare sätt placera vilt- och jaktfrågor på
agendan? Skulle LRF kunna vara ett lika självklart val att vända sig till gällande viltförvaltning och jaktfrågor ur ett markägarperspektiv för myndigheter
och statsmakt som Svenska Jägareförbundet är idag? Kan LRF driva framtidens vilt och jaktstrategi på ett tydligt och sakligt vis ur ett markägarperspektiv? För att möta upp framtiden och många av våra medlemmars rätt måste
LRF vara en given remissinstans i alla frågor rörande skyddsjakt, viltstrategier
och framtida jaktlagstiftningar.
På förra årets riksförbundsstämma behandlades Svenska Jägareförbundets
"allmänna uppdrag". Frågan är fortfarande aktuell! Stora delar av de uppgifter
som det allmänna uppdraget för med sig sköter Svenska Jägareförbundet utmärkt, men vi ser vissa brister framför allt ur ett markägar- och brukarperspektiv. Svenska Jägareförbundet är den organisation som årligen tilldelas störst
andel ur Viltvårdsfonden - övriga mottagare är Jägarnas riksförbund, Naturvårdsverket, Polisen, länsstyrelser och SVA. LRF bör se över hur detta fördelas
och hur proportioner kopplas till levererad nytta, ett exempel är länsstyrelserna
som får minst andel och är tydligt underfinansierade för att stötta klövviltförvaltningen. Kanske kan även LRF vara en av mottagarna?
Jägarintresset tenderar på många håll att komma allt längre ifrån markägar- och
brukarperspektivet med bristande förståelse och kunskap om de negativa konsekvenser viltet orsakar i dessa näringar. Om detta fortsätter så har vi snart en
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jägarorganisation i Sverige som helt eller delvis driver en viltstrategi långt ifrån
markägares och brukares intressen.
Idag har vi åtskilliga medlemmar som stångas i älgskötselområden, viltdelegationer, viltvårdsområden och älgförvaltingsområden som behöver stöttning och
en tydlig organisation i ryggen för sitt arbete.
Idag finns policy och riktlinjer framtagna av skogsbruket för hur stort vilttryck
våra skogar klarar och vilka betesskador som kan tolereras. Det måste tas fram
något liknade för våra jordbruksmarker. Ytterligare en fråga som måste prioriteras är utfodring i stora mängder som resulterar i eskalerande viltstammar,
tålamodet börjar tryta!
Varje jägare i Sverige är skyldig att ha någon form av jaktförsäkring. (Det går
förvisso att utöka en hemförsäkring.) Vi tror att en betydande mängd av jägarförbundets medlemmar är just det på grund av jaktförsäkringen. Varför har inte
LRF den försäkringen och de medlemmarna?
LRF Östergötland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

lägga mer kraft och resurser på viltfrågor och verkar för att i en framtid
bli den mest seriösa och kunniga i vilt- och jaktfrågor ur ett markägaroch brukarperspektiv,

att

LRFs långsiktiga mål ska vara att ta del av de medel som delas ut ur
Viltvårdsfonden i de delar där LRF har en lämplig roll,

att

ta fram en tydlig handlingsplan och ståndpunkt rörande vilt och jakt i
framtiden för att nå de mål som är framtagna i LRFs policydokument
för vilt,

att

inleda arbete med att samla de jägare som idag inte är bekväma i våra
jägarorganisationer och se över möjligheten att erbjuda dessa en jaktförsäkring samt

att

LRFs samlade nysatsning på jakt och vilt, ska synliggöras, konkretiseras och redovisas för medlemmarna på lämpligt sätt senast stämman
2017.
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Styrelsens yttrande nr 35

Motion Östergötland nr 2

Viltfrågor i LRF
Inkomna motioner
Motionären redogör för de omfattande viltskadorna i jord- och skogsbruk och anser
att LRF borde avsätta mer resurser och bli en mer tydlig part i viltfrågorna från lokal
nivå till nationell nivå. Vidare föreslås att LRF på lång sikt bör ta del av medel från
Viltvårdsfonden för sådana uppdrag där LRF har en lämplig roll.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens uppfattning att viltskador är ett allvarligt och ökande
problem. Vad gäller LRFs ställning och positioner i viltfrågorna är det styrelsens
uppfattning att LRFs roll är tydlig och att LRF uppfattas som en viktig aktör i de
flesta frågor som har med vilt att göra. Det senare bekräftas av att det knappast förekommer någon remissomgång, hearing, nationellt råd eller motsvarande om viltfrågor, där LRF inte är del av arbetet. Det finns enligt styrelsens uppfattning skäl att
ytterligare öka LRFs inflytande. Viltfrågorna domineras av starka intressekonflikter
och starka intressegrupper som i vissa frågor arbetar mot LRFs intressen.
Styrelsen vill betona att LRFs uppgift i viltfrågorna i första hand är att företräda
markägandets samt jordbruks- och skogsproduktionens intressen. I det avseendet ska
LRF vara den tyngsta parten. Styrelsen anser att de mer renodlade jägarintressena
inte ska vara i fokus för LRF. Styrelsen anser att LRF inte ska sträva efter att få uppdrag från regeringen som ska utföras med medel från Viltvårdsfonden. LRFs grundinställning är att vara fristående från staten för att kunna agera helt i enlighet med
medlemmarnas intressen.
Även om LRF har många medlemmar som är jägare, är deras medlemskap inte motiverat av jaktintresset i första hand. Motionären föreslår att LRF ska erbjuda en jägarförsäkring. LRFs erbjudanden om försäkringar bygger på affärsmässiga analyser.
Styrelsen anser att det inte finns ekonomiska förutsättningar för en jägarförsäkring i
LRF, med tanke på de produkter som nu finns på marknaden.
Styrelsen anser att någon ny handlingsplan eller annat, ytterligare styrdokument för
viltfrågorna inte behövs för närvarande. LRF arbetar löpande i enlighet med de tre
relativt nya viltpolicyer vi har: rovdjurspolicy, vildsvinspolicy och älgpolicy.
Motionens yrkanden innebär en höjning av LRFs ambitioner när det gäller viltfrågorna. Styrelsen delar motionärernas uppfattning att viltfrågorna är viktiga. VD svarar för att bemanningen är lämplig utifrån budget och riksförbundets uppdrag. Frågan
hur resurser för bland annat viltfrågor ska tillgodoses när det gäller den centrala nivån, är med andra ord en fråga för den operativa organisationen. I verksamhetsplaneringen för kommande år kommer ledningen att se över resursbehovet för viltförvalt
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ning. Styrelsen vill uppmärksamma att nu gällande resursfördelning är resultatet av
prioriteringar gjorda av regioner och riksförbund gemensamt.
Vad gäller synliggörande av LRFs arbete i viltfrågorna kommer det delvis att omhändertas i LRFs digitala kanaler för information och nyheter.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens första yrkande uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att arbeta för att LRFs inflytande i viltfrågorna ökar,

att

avslå motionens andra yrkande att LRF bör ta del av medel ur Viltvårdsfonden,

att

avslå motionens tredje yrkande att ta fram en tydlig handlingsplan och
ståndpunkt rörande vilt och jakt,

att

avslå motionens fjärde yrkande att samla jägare som inte är bekväma i
jägarorganisationerna och erbjuda dessa en jaktförsäkring samt

att

motionen i övrigt anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion Västra Götaland nr 8

Ingen klor- eller syradoppad kyckling i TTIP
Essunga kommungrupp
Vid stämman med LRF Västra Götaland behandlades en motion angående
klordoppning av kyckling kopplat till det kommande frihandelsavtalet mellan
USA och EU; TTIP. Att i detta avtal tillåta handel med kyckling behandlad
med bakteriededödande kemikalier leder bland annat till att mindre nogräknade
producenter kan komma runt den bristande djurhållning där salmonella och
campylobacter får härja fritt. Det är ett hån mot allt som den svenska djurhållningen står för.
Diskussioner pågår även i EU-kommissionen om att godkänna och tillåta syradoppning, en slags klordoppning ”light”, av kycklingkött. Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (EFSA) har tidigare utrett risken med behandlingen
baserat på tillgängliga data och med hänsyn till att kycklingen skulle processas
innan konsumtion. EFSA anser att behandlingen med trinatriumfosfat, natriumklorit, klordioxid eller perättiksyra inte utgör någon säkerhetsrisk. De säger
dock att dessa metoder inte skall ersätta en god hygien i uppfödning och förädling.
Vi har en unikt låg förekomst av salmonella i livsmedelskedjan i Sverige genom förebyggande åtgärder under lång tid och ser inte behovet av att stärka
detta ytterligare. Om man skulle ersätta våra förebyggande åtgärder för biosäkerhet med kemisk sanering skulle det bland annat leda till en ökad risk för
salmonella i livsmedelskedjan, det vill säga genom grönsaker och vatten, på
grund av att vi skulle ha fler salmonellabakterier i omlopp i samhället. Vi
skulle också bli mer benägna att få infektioner i miljön och hos dem som arbetar med djur.
Kemisk sanering av bland annat kyckling är inte ett tariffärt hinder i TTIPförhandlingarna. Vi ser därför en uppenbar risk att frågan om att godkänna den
amerikanska livsmedelsstandarden glider igenom förhandlingarna, vilket gör
att den kräver ännu större uppmärksamhet och påverkan från LRF.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

agera tydligare i frågan om att kycklingkött behandlad med bakteriedödande kemikalier inte skall ingå i ett kommande frihandelsavtal mellan
EU och USA.
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Styrelsens yttrande nr 36

Motion Västra Götaland nr 8

Ingen klor- eller syradoppad kyckling i TTIP
Inkomna motioner
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstyrelsen ges i uppdrag att tydligare agera
för att kycklingkött som genomgått kemisk behandling för att minska antalet sjukdomsalstrande bakterier inte ska ingå i ett TTIP-avtal mellan EU och USA.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen tolkar yrkandet från LRF Västra Götaland som att man vill att
LRF fortsätter att arbeta för att den eventuellt ökade import som blir resultatet av
TTIP-förhandlingen lever upp till europeiska och svenska krav på djurhållning och
hygien i livsmedelskedjan.
Riksförbundsstyrelsen delar denna ståndpunkt och tar tillfället att tydliggöra hittillsvarande TTIP-position samt redogöra för LRFs arbete med frågan så här långt.
Riksförbundsstyrelsen har alltsedan förhandlingen om TTIP (Transatlantic Trade and
Investment Partnership) inleddes sommaren 2013 drivit linjen att ett väl balanserat
avtal är bra för Europas jordbruk. EU är världens största exportör av jordbruksprodukter och livsmedel. Vidare är USA EUs näst viktigaste handelspartner för dessa
produkter. EU och därmed Sverige är beroende av bra villkor för exporten för att
bibehålla en god balans mellan utbud och efterfrågan på den inhemska marknaden.
Samtidigt har jordbruket flera defensiva intressen i handelsrelationen till USA. EUs
styrka ligger i att exportera förädlade livsmedel medan USAs ligger i en relativt EU
bättre konkurrenskraft i råvaruproduktionen. Detta förhållande är något förhandlarna
måste ta hänsyn till. Styrelsen noterar att LRFs övergripande positioner i förhandlingen om TTIP finns redovisade i ett yttrande till riksförbundsstämman 2014.
Lika konsekvent har riksförbundsstyrelsen drivit frågan att regeringen och EUkommissionen måste stå upp för svenska och europeiska regler och produktionsmetoder inom animaliesektorn samt att EU i TTIP inte gör eftergifter och öppnar för
import av produkter som inte lever upp till dessa. En viktig del av denna position är
just frågan om EUs och USAs olika metoder för att säkerställa biosäkerheten för
kyckling och andra fjäderfäprodukter.
Som LRF Västra Götaland skriver har vi genom förebyggande åtgärder under en lång
tid uppnått en låg förekomst av salmonella i svenska livsmedel. Risken för att få in
salmonella i livsmedelskedjan skulle helt klart öka om de förebyggande åtgärderna
ersattes av en kemisk sanering efter slakt. Framför allt skulle kontaminering av grönsaker och vatten bli större med fler salmonellabakterier i omlopp i samhället. Olika
typer av sanering efter slakt kan aldrig ersätta en god hygien. Den låga användningen
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av antibiotika inom svensk kycklingproduktion visar att vårt sätt att hålla kyckling är
det rätta även ur ett hållbarhetsperspektiv.
EUs och USAs olika syn på antibiotika i animalieproduktionen är en annan fråga
som riksförbundsstyrelsen drivit mycket aktivt sedan förhandlingen om TTIP startade. I USA är det fortfarande tillåtet att använda antibiotika för att stimulera djurens
tillväxt. I EU är detta förbjudet sedan 2006 och i Sverige är det förbjudet sedan 1986.
LRFs budskap har varit att amerikansk export av animalieprodukter ska leva upp till
europeisk lagstiftning också när det gäller antibiotika. Från att inte alls ha varit på
dagordningen lyfts antibiotikafrågan idag fram av Sverige och EU-kommissionen
som ett område för samarbete inom ramen för TTIP.
Riksförbundsstyrelsen poängterar också vikten av att svenska intressen, i fråga om
EUs och USAs olika produktionsmetoder och kontrollsystem inom animalieproduktionen, inte får stå tillbaka för andra starka EU-intressen såsom exempelvis att få
erkännande av EUs geografiska ursprungsbeteckningar.
LRF driver frågan om förhandlingsparternas olika produktionsmetoder i alla sammanhang där förhandlingen om TTIP kommer på tal. Det handlar om debatter, seminarier och debattartiklar, men också om brev och samtal med politiker och tjänstemän både i Stockholm, Bryssel och Washington. Också i den europeiska bondeorganisationen Copa/Cogeca driver LRF frågan.
Särskilda kontakter har tagits med EU-kommissionen. Med kommissionen, som sköter EUs handelsförhandlingar, har riksförbundsstyrelsen haft både direktkontakt och
brevväxling. EUs handelskommissionär talar liksom övriga beslutsfattare om att
europeiska standarder för hälsa och miljö inte ska sänkas. Samtidigt handlar EUs och
USAs handelsförhandling om att förbättra möjligheterna till ökad handel och USA
vill se förbättrade möjligheter för jordbruksexporten, bland annat kyckling.
Kompromisser kommer att bli aktuella, som i alla förhandlingar. Ibland möts riksförbundsstyrelsen av synpunkten att problemet med klor- eller syradoppad kyckling kan
lösas genom att konsumenterna själva ges möjlighet att välja produkt efter hur den
producerats. Vidare poängteras att det finns ett mervärde att ta ut för europeiska produkter. Svaret från LRF är i dessa sammanhang otvetydigt: Så länge svenska producenter inte har ett val utan måste leva upp till vissa krav måste den svenska regeringen och EU-kommissionen säkerställa att konkurrenskraften i det europeiska jordbruket inte urholkas.
Riksförbundsstyrelsens arbete med förhandlingen om TTIP är inte avslutat ens när
bläcket på avtalet torkat. Därefter följer arbete med ett för jordbruket bra genomförande.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Konkurrenskraft
Regionstyrelsen
Många som är verksamma i näringen känner en stor frustation över de olika
produktionsvillkor som råder i den europeiska gemenskapen. De svenska lantbrukarnas situation kan liknas med ett europamästerskap i simning där de
svenska deltagarna tvingas att simma med ett antal blytyngder runt midjan.
Lika spelregler är fundamentalt i alla tävlings- (konkurrensutsatta) sammanhang.
Det är ett år sen Konkurrenskraftutredningen presenterades och den kom med
många relevanta och bra förslag. Dessvärre har inte några konkreta resultat
ännu sett dagens ljus. Medan många lantbruksföretag går på knän av skatter
och andra pålagor som saknas i länder som vi har att konkurrera med, verkar
vår regering och riksdag mest blunda för det faktum att produktionen minskar
och många företag upphör. Främst är det animalieproduktionen som ”tar stryk”
men även växtodlingen påverkas negativt i stor utsträckning.
Vi citerar ur slutbetänkandet från nämnda utredning (fokusområde: regler och
villkor):
• Grunden för samhällets styrning – den gemensamma lagstiftningen i EU
• Nationella regler och krav därutöver: väl motiverade, vila på vetenskaplig
grund och noga prövas bland annat vad gäller effekten på konkurrenskraften
• Nationella beslut om produktionsmedelsskatter bör grundas på en analys
av bland annat effekter på konkurrenskraften
Som synes är utredningen tydlig i sin analys vilka åtgärder som behöver vidtas,
men det har det knappast framkommit ett enda beslut som stärker vår konkurrenskraft trots att det brådskar.
Det finns många exempel på kostnadsdrivande svenska regler och bestämmelser såsom beteslagstiftning, övrig djurskyddslagstiftning, regler kring byggnationer, färre godkända växtskyddsmedel med mera som resulterar i den konkurrensnackdel som svenskt lantbruk får dras med. En förändring är nödvändig om
vi ska stärka och bibehålla svensk livsmedelsproduktion. Istället för lagar och
regler (utöver EU-nivå) föredras stimulanser (exempel betesersättning) och
frivilliga åttaganden som för producenterna är möjliga att ta ut ett mervärde för
av konsument på marknaden.
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Vi vet att LRF-riks jobbar med frågan och har varit delaktiga i utredningen,
men det skadar inte att lägga mer ”krut i röret” innan fler bönder tvingas lägga
ner och se en landsbygd som tynar bort.
LRF Gotland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

intensifiera jobbet och lägga all tillgänglig kraft på att få regering och
riksdag att stärka konkurrenskraften för lantbruket då det är en ödesfråga för de gröna näringarna och landsbygden.
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Motion Västra Götaland nr 1

Sveriges försvarsförmåga är ännu ett argument för en
stark svensk jordbruksnäring
Saleby lokalavdelning samt Skövde och Töreboda kommungrupper
Jord- och skogsbruket är essentiella näringar, särskilt i orostider. Livsmedelsförsörjningen är ett samhällsintresse som alltid måste tillgodoses. I frågan har
staten ett stort ansvar, men ansvaret delas även av andra aktörer exempelvis
branschen själv.
Försvarsförmågan bygger på olika delar varvid en är en stark produktionsförmåga av livsmedel.
I grund och botten vilar vår produktionsförmåga i livskraftiga och lönsamma
företag. Härvid borde statsmakterna vinnlägga sig om ett konkurrenskraftigt
svenskt jordbruk.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

få de svenska politikerna att beakta den svenska försvarsförmågan som
ett kompletterande motiv till varför de måste ge det svenska jordbruket
goda konkurrenskraftsförutsättningar.
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Styrelsens yttrande nr 37

Motion Gotland nr 2 och Västra Götaland nr 1

Konkurrenskraft och en stark svensk jordbruksnäring
Inkomna motioner
I en motion från LRF Gotland yrkas att LRF intensifierar arbetet och lägger all tillgänglig kraft på att få regering och riksdag att stärka konkurrenskraften för lantbruket då det är en ödesfråga för de gröna näringarna och landsbygden. LRF Västra
Götaland yrkar att riksförbundsstyrelsen ska få de svenska politikerna att beakta den
svenska försvarsförmågan som ett kompletterande motiv till varför de måste ge det
svenska jordbruket goda konkurrensförutsättningar.
Detta yttrande behandlar även del av motionen LRF Sydost nr 2 benämnd ”För
många sakägare”, se sidan 79. I denna yrkas att LRF ska fortsätta arbeta för en
stark svensk livsmedelsstrategi som lyfter upp vikten av primärproduktionen på
landsbygden.
Styrelsens redovisning
Konkurrenskraft är en överlevnadsfråga för jordbruket som under medlemskapet i
EU blivit alltmer uppenbar. Tyvärr har den svenska produktionens marknadsandel av
den svenska konsumtionen gått tillbaka markant sedan EU-inträdet och det är hög tid
att göra något åt saken. Den förra regeringens initiativ att tillsätta Konkurrenskraftsutredningen var därför bra. Detsamma gäller nuvarande regerings uttalande om behovet av en ökad svensk livsmedelsproduktion och deras arbete med en nationell
livsmedelsstrategi som skall resultera i en proposition i maj/juni 2016.
Riksförbundsstyrelsen är dock allvarligt oroad över den pågående utvecklingen. Regeringens arbete med livsmedelsstrategin har dragit ut på tiden och hittills är det lite
som tyder på att regeringen kommer att basera sina förslag på Konkurrenskraftsutredningens huvudförslag. Det vill säga att ett tillväxtinriktat produktionsmål ska jämställas med andra samhällsmål samt att den svenska produktionen ska ha konkurrenskraftiga villkor jämfört med andra EU-länder och i större utsträckning än idag
basera regelverk på den gemensamma EU-nivån och undvika svensk särreglering.
Det är vidare ytterligt bekymmersamt att den svenska mjölkproduktionen minskar
samtidigt som den ökar i flertalet andra EU-länder. Nedläggningen av Findus verksamhet i Skåne, som påverkar grönsaksodlingen mycket negativt, är ett annat exempel. Vidare fortsätter den svenska myndigheten på växtskyddsområdet sitt tidigare
agerande och godkänner inte preparat som kan användas i andra länder. Oklarheterna
kring tillämpningen EUs vattendirektiv är en annan källa till oro.
För balansens skull noterar riksförbundsstyrelsen att några frågor samtidigt gått åt
rätt håll. Förbättringen av återbetalningen av dieselskatten 2016 innebar en liten förstärkning av konkurrenskraften. Den nationella medfinansieringen av EUs krisstöd
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till mjölksektorn var bra men att pengar togs från Landsbygdsprogrammet var givetvis negativt. Uppräkningen av anslaget för den nationella ersättningen (Norrlandsstödet) var en annan positiv åtgärd. Jordbruksverket har även lagt fram förslag om
förenklade betesregler för nötkreatur.
Sammantaget präglas branschen emellertid fortsatt av en osäkerhet kring den politiska uppbackningen av den svenska livsmedelsproduktionen. Det är synnerligen
olyckligt och det krävs nu att regeringens proposition om den nationella livsmedelsstrategin ger rätt signaler inför framtiden för att understödja nödvändiga investeringar och satsningar.
Riksförbundsstyrelsen har under våren förtydligat opinionsarbetet kring den kommande livsmedelsstrategin och lyfter fram två huvudpunkter som styrelsen menar
måste ingå i den kommande propositionen och sedermera i riksdagens beslut som
tas under hösten.
1.

Sätt ett tydligt tillväxtmål som styr politiken mot ökad livsmedelsproduktion
och som balanserar andra samhällsmål, exempelvis miljömålen.

2.

Genomför Konkurrenskraftsutredningens förslag, exempelvis när det gäller
djur- och växtskydd.

Sammantaget anser riksförbundsstyrelsen att motionerna väl ger uttryck för inriktningen av det arbete som bör bedrivas för att stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft. Det gäller även yrkandet från LRF Västra Götaland att i ökad utsträckning
lyfta fram den svenska försörjningsberedskapen som argument för en stark svensk
livsmedelsproduktion.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till intentionerna i motionen från LRF Gotland och andra yrkandet
i motionen LRF Sydost nr 2 uppdra åt riksförbundsstyrelsen att intensifiera
arbetet med att stärka konkurrenskraften för jordbruket inom ramen för en
nationell livsmedelsstrategi samt

att

med bifall till intentionerna i motionen från LRF Västra Götaland uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att arbeta för att lyfta fram betydelsen av en konkurrenskraftig jordbruksnäring för den svenska försörjningsberedskapen.
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Motion Västra Götaland nr 4

Jordbrukets dieselbeskattning
Saleby lokalavdelning och Skövde kommungrupp
Det har klarlagts i utredning efter utredning, nu senast i Konkurrenskraftsutredningen, att den nuvarande situationen är ohållbar. Det är klarlagt att inom en
gemensam marknad måste jämförbara företagare ha jämförbar konkurrenskraft,
annars försvinner företagen från de områden där konkurrenskraften sviktar.
Diesel är en viktig produktionsresurs och beskattningen av diesel följaktligen
en avgörande fråga för det svenska jord- och skogsbrukets konkurrenskraft.
Detta är ett förhållanden som gäller inom jordbrukets alla olika sektorer och
LRF bör bibehålla sin målsättning att jord- och skogsbruket i beskattningshänseende ska ha lika villkor som gruvnäringen.
Under det senaste året har vi dock sett att LRFs argumentation för att åstadkomma bättre villkor rörande dieselbeskattningen vilat mycket hårt på situationen just i mjölkproduktionen. Detta är en farlig väg; förbättras situationen
för mjölkproduktionen riskerar det direkt att slå tillbaka i form av försämrade
villkor även om situationen för jordbruket som helhet inte förbättrats.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

använda konkurrenssituationen för hela lantbruket och ej enbart för
mjölken som skäl när LRF driver dieselskattefrågan.
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Styrelsens yttrande nr 38

Motion Västra Götaland nr 4

Jordbrukets dieselbeskattning
Inkomna motioner
I en motion från LRF Västra Götaland yrkas att LRF arbetar för att konkurrenssituationen för hela lantbruket används, inte enbart för mjölkproduktionen, som
skäl när LRF driver dieselskattefrågan.
Styrelsens redovisning
Beskattningen av diesel är en viktig och återkommande fråga på LRFs riksförbundsstämma. Som motionären påpekar är det ur konkurrenssynvinkel centralt med jämförbara villkor med andra länder inom EU. Återbetalningen för jord- och skogsbrukets arbetsmaskiner infördes 2005 efter ett långvarigt påverkansarbete från LRFs
sida. Återbetalningen låg mellan 2 kr/l och knappt 2,40 kr/l fram till 2013 då nivån
sänktes, med hänvisning till klimatfrågan, till 1,70 kr/l. 2015 sänktes återbetalningen
ytterligare till 0,90 kr/l. Samtidigt presenterades Konkurrenskraftsutredningens förslag och marknadsläget för mjölknäringen har det senaste dryga året varit synnerligen pressat. Bägge dessa faktorer hade säkerligen betydelse när regeringen föreslog en
återgång till en återbetalning om 1,70 kr/l från och med 2016. Riksförbundstyrelsen
håller alltså inte med om att LRFs argumentation kring dieselskatten i första hand
baserats på situationen för mjölkbönderna. Detta framgår även av LRFs remissyttrande över Konkurrenskraftsutredningens förslag samt över Finansdepartementets
promemoria ”Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016”.
Jämförelser med dieselskatten i andra EU-länder och med den svenska gruvnäringen
ger vid handen att nedsättningen av skatten i dessa fall ligger runt 3-3,50 kr/l i dagsläget. Därför bör återbetalningen för svenska bönder i runda drag fördubblas jämfört
med dagens 1,70 kr/l.
Riksförbundsstyrelsen vill även påminna om att föregående års riksförbundsstämma
uppmärksammade beskattningen av biodrivmedel. Villkoren för biodrivmedel måste
också vara konkurrenskraftiga för att en önskad ökad användning ska uppnås. Dagens villkor har i allt för hög grad styrts av EUs statsstödsregler, vilka i själva verket
har missgynnat förnybara bränslen.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för en kraftigt sänkt dieselskatt för jord- och skogsbruket jämförbar med
nivån i andra EU-länder och den svenska gruvnäringen.

198

Motion Gotland nr 1

Förseningen av EU-ersättningarna
VEST-Bygden och Stånga-Lye
Enligt Gotlands regionstämma är en juridisk överenskommelse mellan två parter bindande och vardera parten skall uppfylla sin del av överenskommelsen.
När det gäller betalning för leverans av en vara eller tjänst skall det ske i nära
anslutning till leverans, men så är oftast inte fallet när det gäller EUersättningarna. Många lantbrukare har i och med detta fått en kraftigt försämrad likviditet i sina företag och att ta ytterligare krediter via sin bank är ofta
inte möjligt. Statens brist på förståelse för lantbruksföretagens ekonomiska
situation är mycket oroande då den tydligt nedprioriteras av svenska regeringen
till förmån för budgetmål och överdriven EU-följsamhet. Hanteringen har dessutom visat en skrämmande brist på administrativ beredskap och förmåga på
svensk myndighetsnivå.
LRF har mycket tidigt påpekat att förseningarna av införandet av den nya programperioden för jordbrukspolitiken, CAP, skulle kunna medföra stora problem för medlemmarna som inte får ut sina EU-ersättningar i tid. I all dialog
som kontinuerligt sker med ansvarig myndighet, Jordbruksverket, samt med
Näringsdepartementet har det påpekats att förseningar inte får ske. Därför är
det mycket allvarligt att den svenska staten inte kunnat hantera implementeringen av nya regler samt få administrativa system för handläggning och utbetalningar att fungera. Det är nära till hands att benämna statens misslyckande
för avtalsbrott.
Det är ett av staten oacceptabelt misslyckande att inte kunna betala ut EUersättningarna i rimlig tid och att de administrativa systemen än en gång havererat.
LRF Gotland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

utbetalningar av EU-ersättningar alltid sker inom samma år som SAMansökan avser samt

att

även gårdar som blivit uttagna för kontroll också får sina pengar utbetalda i tid. Vid eventuella brister i samband med kontrollen, skall man
istället bli återbetalningsskyldig, motsvarande nuvarande avdrag.
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Motion Halland nr 1

Senarelagda utbetalningar av 2015 års EU-stöd
Kungsäter och Sibbarp
Utbetalning av jordbruksstöden från EU har kantats av problem i många delar
av Sverige. För kontrollgårdar i vissa län utbetalades inga stöd före årsskiftet.
För det enskilda företaget så har det inneburit problem med likviditet, ej möjliga investeringar med mera. Det skapar också för den enskilde problem i den
ekonomiska planeringen och även gjort det svårt att följa bokföringslagens
regler.
Jordbruksverkets nonchalans gentemot enskilda saknar motstycke. Att skylla
på att datasystem inte är färdiga ger väldigt konstiga signaler till Jordbruksverkets kunder, som i andra ändan får sanktioner och krav när inte datum följs för
åtgärder. Detta får inte hända igen.
LRF Halland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

ekonomisk kompensation utgår till berörda lantbrukare, till exempel
skälig dröjsmålsränta från vid ansökningstillfället angivet sista datum
samt

att

likvärdiga regler gäller vid fel och utebliven betalning för myndigheten
och lantbrukaren.
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Motion Jämtland nr 4

Utbetalning av ersättningar
Sunne-Norderö-Frösö
Inom EUs regelverk finns det sista datum för medlemsländernas utbetalningar
av de olika ersättningarna till jordbruket. Dessa slutdatum är så generöst tilltagna att inte ens det svenska Jordbruksverket har några problem med att uppfylla dessa krav. Jordbrukskommissionär Phil Hogan har dock öppnat för en
kortning av tillåten utbetalningstid. En ändring i dessa regler kommer inte att
påverka nuvarande förseningar men kan vara på plats inför nästa programperiod 2021.
För att undvika att den typ av förseningar som svenskt jordbruk drabbades av
under 2015 upprepas i samband med nästa programperiod föreslår vi att riksförbundsstyrelsen får i uppdrag att arbeta för tidigareläggande av sista utbetalningsdag och om detta ej uppfylls att dröjsmålsränta automatiskt skall utbetalas
till stödmottagaren.
LRF Jämtland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för att Sverige får fasta sista utbetalningsdatum av jordbruksstöd
och att förseningar automatiskt skall kompenseras med dröjsmålsränta.
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Motion Sydost nr 4

Förenklingsarbete och EU-stöd
Järeda-Virserum
Det talas mycket om det förenklingsarbete för lantbruket som har inletts vad
det gäller administration och kontroll. Men på gårdsnivå upplever många att
väldigt få konkreta resultat har uppnåtts. Snarare har man en känsla av att till
exempel SAM-ansökningen blivit krångligare än tidigare. Klövpengen skulle
ge en extra slant till nötproducenter men registreringen för att få de här pengarna är så komplicerad att många sannolikt inte kommer att nyttja den. Det behöver lyssnas på näringen vad det är som efterfrågas ute i verkligheten. Vad blir
konsekvenserna av regelförändringar. Hur blir det en riktig förenkling istället
för bara en förändring.
Att EU-stöden betalas ut med så lång eftersläpning i tiden innebär stora problem för många lantbrukare. Det kan inte vara rimligt att en hel yrkeskår blir
lidande för att EU inte kan komma överens om vad för regler som ska gälla.
Pengarna måste betalas ut det år som den sökande utför åtgärden stödet gäller.
Det är också viktigt att förutsättningarna och reglerna för att kunna utnyttja de
olika stöden inte ändras löpande och framför allt inte inom en programperiod
utan att det finns kontinuitet så att planering blir möjlig för de sökande.
LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

förenklingsarbetet för lantbruket vad gäller administration och kontroll
intensifieras, fortsätter att ses över och att de resultat som har nåtts
verkligen redovisas på ett sätt som kan utläsas hur det har nått ner på
gårdsnivå,

att

på riksnivå intensifiera arbetet för att EU-stöden betalas ut i rätt tid, det
vill säga det år då lantbrukaren är ålagd att göra sin åtgärd som stöden
gäller för samt

att

på riksnivå jobba starkt för att nästa programperiod för Landsbygdsprogrammets utformning blir förenklad, inte lika försenad som nu samt
att utbetalningsperioden inte heller blir lika försenad som nu.
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Motion Västra Götaland nr 2

Sena utbetalningar av EU-stöden
Söne-Örslösa och Saleby lokalavdelningar samt Ulricehamns kommungrupp
Jordbruksverkets misslyckande vad gäller utbetalningarna av 2015 års stöd är
stort och mycket är redan sagt när LRF nu samlas till stämma. Det är tyvärr
klarlagt att EUs regelverk inte är till någon hjälp eftersom det är så orimligt
generöst gentemot medlemsstaterna vad gäller krav om utbetalning. Flera andra
vägar fram är prövade och staten har bland annat värjt sig med kraft mot att
fastställa en permanent utbetalningsdag.
Kvar finns dock ojämlikheten i att den brukare som är sen med att fullgöra sina
skyldigheter sanktioneras kraftfullt samtidigt som staten griper efter den ena
ursäkten efter den andra med förhoppningen att deras tillkortakommanden
därmed ska vara förlåtna.
Nya vägar måste till för att komma framåt i denna sargade fråga. För att öka
möjligheterna att få politikens gehör föreslås att LRF bör samla sig kring ett
krav om att staten påtar sig en självvald och generell skyldighet att med statliga
medel räntekompensera för alla utbetalningar som sker efter den 31 december
det aktuella stödåret. Räntenivån vid underskott på skattekonto bör tjäna som
ledning vid fastställande av räntenivån.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

agera för att staten påtar sig en självvald och generell skyldighet att
med statliga medel räntekompensera för alla utbetalningar som sker efter den 31 december det aktuella stödåret samt

att

räntenivån vid underskott på skattekonto bör tjäna som ledning vid
fastställande av räntenivån för denna ersättning.
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Styrelsens yttrande nr 39

Motion Gotland nr 1, Halland nr 1, Jämtland nr 4,
Sydost nr 4 och Västra Götaland nr 2

Utbetalningar av EU-ersättningar och förenklingsarbete
Inkomna motioner
Motionerna från LRF Gotland, Halland, Jämtland, Sydost och Västra Götaland handlar samtliga om förseningarna av 2015 års utbetalningar av EU-ersättningar. LRF
Gotland och LRF Sydost yrkar att utbetalningar alltid sker samma år som ansökan
avser. LRF Gotland yrkar även att kontrollgårdar ska få sina pengar i tid. LRF Halland, LRF Jämtland och LRF Västra Götaland yrkar att räntekompensation utgår vid
sena utbetalningar. LRF Halland yrkar även att likvärdiga regler ska gälla för lantbrukaren och myndigheten vid fel och utebliven betalning. I motionen från LRF
Sydost tas även förenklingsfrågor upp och det yrkas att förenklingsarbetet ska intensifieras och effekterna på gårdsnivå redovisas. Vidare yrkas att LRF arbetar för förenklingar i nästa landsbygdsprogram så att bland annat förseningar kopplade till utbetalningar kan undvikas.
Styrelsens redovisning
Utbetalningar
2015 års utbetalningar av EU-ersättningar blev rejält försenade jämfört med ett normalår, då ett förskott av ersättningar i Landsbygdsprogrammet utbetalas i oktober
och gårdsstödet utbetalas i början av december. De svenska utbetalningarna har fram
till 2014 legat ganska nära den tidpunkt då de tidigast kan göras enligt EUs regelverk, nämligen i form av ett förskott för såväl gårdsstödet som landsbygdsersättningarna i mitten av oktober. Sverige har dock hittills inte utnyttjat möjligheten till en
förskottsutbetalning av gårdsstödet.
Föregående års utbetalningar blev försenade i flertalet EU-länder. Bakom detta låg
att de politiska besluten på EU-nivå kring den nya jordbrukspolitiken fattades relativt
sent. Dessutom blev politiken, bland annat genom den så kallade förgröningen i
gårdsstödet, mer komplicerad. Några medlemsländer i EU - Frankrike, Österrike och
Luxemburg - valde att frångå EUs stödregler och betalade ut gårdsstödet med nationella medel under hösten 2015 utan att regelrätta kontroller genomförts. Dessa länder
kan förvänta sig att EU-kommissionen kommer att genomföra en granskning rörande
otillåtet statsstöd men exemplen visar samtidigt att dessa länder gjorde ett aktivt val
för att inte onödigtvis försena direktstödsutbetalningarna till lantbrukarna.
I Sverige utbetalades cirka 85 procent av gårdsstödet (basstöd, förgröningsstöd, nötkreaturstöd, stöd till unga lantbrukare) före årsskiftet och en något större andel av
olika miljöersättningar utbetalades också i slutet av december. Framförallt utbetalningen av miljöersättningar var alltså märkbart försenad jämfört med en normal förskottsutbetalning i oktober. De kraftigaste förseningarna gällde dock kompensationsstödet och eko-stödet där en delutbetalning med 85 procent skedde i mars 2016, det
vill säga nästan ett halvt år senare än normalt. Slutbetalningen för dessa ersättningar
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samt vissa miljöersättningar sker först i november 2016. Slutbetalningen (15 procent)
för nötkreaturstödet sker i juni 2016.
EUs regler säger att gårdsstödet ska utbetalas senast den 30 juni efterföljande år och
ersättningarna i Landsbygdsprogrammet har för åren 2015-2017 ingen fastställd tidpunkt som medlemsländerna ska följa. Från och med 2018 gäller 30 juni som senaste
utbetalningsdatum även för ersättningarna i Landsbygdsprogrammet.
Riksförbundsstyrelsen håller med motionärerna om att 2015 års utbetalningar inte
fungerat bra. Reformeringen av EUs jordbrukspolitik är en faktor som spelat roll för
utbetalningarna och den plan för dessa som Jordbruksverket har haft. Lantbrukarna
ska inte behöva ta konsekvenserna av förändrade ersättningsregler i form av kraftigt
försenade utbetalningar. Dessa bör ske så tidigt som EUs regelverk medger varje år,
oavsett jordbrukspolitiska förändringar. LRFs påverkansarbete rörande tidiga utbetalningar har för 2015 varit intensivt samtidigt som förskjutningar till det bättre inom
ramen för Jordbruksverkets utbetalningsplan varit relativt begränsade.
Däremot kan riksförbundsstyrelsen konstatera att LRFs arbete lett till att såväl Jordbruksverket som Näringsdepartementet öppet meddelat att 2016 års utbetalningar ska
göras tidigare än någonsin. Ett förskott på 75 respektive 85 procent av gårdsstödet
respektive ersättningarna i Landsbygdsprogrammet planeras ske i oktober 2016. Rörande gårdsstödet innebär ett förskott i oktober en tidigareläggning jämfört med ett
normalår, exempelvis 2014. Det bör sägas att verkets och departementets besked
förutsätter att EU-kommissionen medger en förhöjd förskottsnivå 2016 och att kravet
på kontroller av gårdsstödet före utbetalning tas bort. Den svenska regeringen driver
dessa krav på EU-nivå.
Riksförbundsstyrelsen välkomnar självfallet de tydliga signaler som kommer från
Jordbruksverket och Näringsdepartementet om att betala ut 2016 års ersättningar
tidigare än någonsin. I fråga om att etablera ett sista datum för utbetalningarna som
ligger före EUs datumgränser har däremot inga förändringar skett. Liksom det argumenteras i flera av motionerna är det rimligt att utbetalning sker senast i slutet av det
år som EU-ansökan avser. Vidare kan konstateras att andra medlemsländer under
2015 vidtagit åtgärder som innebär ett ökat nationellt åtagande än vad EU-reglerna
uttrycker. Därför menar riksförbundsstyrelsen att det är motiverat att nationell räntekompensation sker för utbetalningar, kopplade till SAM-ansökan, som sker efter den
31 december ansökningsåret. Ränteersättningen bör utformas enligt gängse regelverk
för dröjsmålsränta och detta bör ses som en teknisk fråga som riksförbundsstämman,
men anledning av yrkandet från LRF Västra Götaland, inte bör ta ställning till.
Yrkandet från LRF Halland om lika behandling av lantbrukare och myndighet vad
avser tidsgränser med mera har riksförbundsstyrelsen förståelse för. Kravet om räntekompensation för utbetalningar efter 31 december som riksförbundsstyrelsen ställt
sig bakom tillgodoser i huvudsak detta yrkande. Yrkandet från LRF Gotland om att
kontrollgårdar inte ska missgynnas vid utbetalningar är fullt rimligt.
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Med en utbetalningsmodell från och med 2016 med förskottsbetalning även för
gårdsstödet kan utbetalning ske även till kontrollgårdar och eventuella justeringar
göras i samband med slutbetalningen. Därmed tillgodoses LRF Gotlands yrkande.
Förenklingsarbete
Enklare och bättre regelverk är viktigt för all företagsamhet, inte minst för småföretagare som inte har stora resurser att lägga på administrativt arbete. Riksförbundsstyrelsen menar att regeringskansliets arbete med regelförenklingar under ett antal mandatperioder förtjänar att framhållas. Likaså är det bra att en myndighet som Jordbruksverket tillsammans med LRF initierade Förenklingsresan som byggde på att ett
antal lantbrukare tillfrågades om vad de upplevde som onödigt krångel.
Utmaningen med förenklingsarbete är att det måste vara en ständigt pågående process och att det tar tid att arbeta in rutiner i form av konsekvensanalyser av olika regelförslag med mera. Det handlar även om en kulturfråga där man inom myndighetssfären i högre grad stödjer företagaren och inte ser vederbörande som en potentiell
lagbrytare. Vidare hamnar förenklingsarbetet lätt i skymundan när mer övergripande
jordbrukspolitiska beslut fattas på EU-nivå. Den senaste CAP-reformen har exempelvis medfört ett krångligare gårdsstöd till följd av den så kallade förgröningen och
även regelverket för kompensationsstödet har blivit mer komplext. Det kan noteras
att den nye jordbrukskommissionären Phil Hogan lyfter fram förenklingsarbetet som
viktigt inför kommande översyn av CAP. LRF stöttar denna inriktning.
Riksförbundsstyrelsen håller med LRF Sydost om att arbetet med enklare och bättre
regler fortsatt behöver prioriteras och intensifieras. Detta gäller i Sverige och, inte
minst, på EU-nivå. Jordbruksverket har nyligen lämnat en redovisning över resultatet
av Förenklingsresan och de över 100 förslag som genomförts. LRF skall göra en
sammanställning av dessa förslag och analysera hur de påverkar på gårdsnivå. Förenklingsfrågan kommer att vara en viktig komponent i arbetet med nästa översyn av
EUs jordbrukspolitik, såväl gårdsstödet som Landsbygdsprogrammet. Förenklingar
är även en stående punkt vid LRFs regelbundna avstämningar med Jordbruksverket i
jordbrukspolitiska frågor.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionerna och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att utbetalningar av EU-ersättningar sker så tidigt som EUs regelverk medger,

att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att räntekompensation utgår om
utbetalningar av EU-ersättningar sker efter 31 december ansökningsåret,

att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att frågan om enklare och bättre
regler prioriteras och intensifieras inom ramen för befintliga regelverk samt
kopplat till kommande översyn av EUs jordbrukspolitik samt

att

motionerna i övrigt anses besvarade med vad förbundsstyrelsen anfört.
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Motion Dalarna nr 5

Kompensationsstöd och nationellt stöd
Älvdalen
LRF skall verka för att områdesindelning och stödnivåer för kompensationsstöd och nationellt stöd ska baseras på verkliga skillnader i produktionsförutsättningar.
Den pågående revideringen av den geografiska områdesindelningen för kompensationsstöd och nationellt stöd har varit föremål för diskussioner och synpunkter i flera omgångar.
EU kräver att Sverige kan presentera en karta och en indelning som baseras på
verifierbara och vetenskapliga fakta. Jordbruksverket och Näringsdepartementet har jobbat intensivt med detta under ett par års tid. När väl resultatet presenteras visar det sig att indelningen stämmer dåligt med de verkliga förhållandena.
LRF har vid remisstillfällen och underhand framfört synpunkter på indelningen. LRF Dalarna har tagit ställningen att norra Sverige bör ha fem stödnivåer
för att skillnaderna dem emellan inte skall bli så stor.
Den nu föreliggande kartan för områdesindelning baseras på temperatursummor under odlingssäsongen. LRF Dalarna konstaterar att för vårt område räcker inte denna parameter för att skapa en rättvis områdesindelning. Hela årets
temperaturförhållanden påverkar odlingsförutsättningarna. Faktorer som höjd
över havet, närhet till berg och fjäll, mängden snö och tjäle samt fältstorlek,
avstånd mellan fält och fältens belägenhet har stor inverkan på odlingssäsongens längd och övriga produktionsförutsättningar.
LRF Dalarna konstaterar också att den nya konstruktionen av kompensationsstödet med koppling till djurtäthet är kontraproduktiv. Det blir för stor skillnad
i stöd beroende på om man hamnar över eller under en exakt djurtäthet. Kravet
på djurtäthet är särskilt svårt att uppnå för ekologiska producenter. Det leder
också till att betesmarker med lägre foderproduktion lämnas obrukade. LRF
Dalarna önskar att stödens koppling till djurtäthet hade mer av intervall eller
glidande skala.
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LRF Dalarna yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för att områdesindelning och stödnivåer för kompensationsstöd
och nationellt stöd baseras på verkliga skillnader i produktionsförutsättningar samt

att

arbeta för att kompensationsstödets koppling till djurtäthet ändras så att
inte skillnaden i stöd blir så stor beroende på vilken sida om djurtäthetsgränsen man hamnar.
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Styrelsens yttrande nr 40

Motion Dalarna nr 5

Kompensationsstöd och nationellt stöd
Inkomna motioner
LRF Dalarna yrkar i en motion att områdesindelning och stödnivåer för kompensationsstöd och nationellt stöd ska baseras på verkliga skillnader i produktionsförutsättningar. Vidare yrkas att kompensationsstödets koppling till djurtäthet ändras så
att inte skillnaden i stöd blir så stor beroende på vilken sida om djurtäthetsgränsen
man hamnar.
Styrelsens redovisning
Kompensationsstödet, tidigare LFA-stödet, förändrades 2015 i samband med reformeringen av EUs jordbrukspolitik. I förhandlingar mellan EU-kommissionen och
den svenska regeringen genomdrev kommissionen förändringen att jordbruksarealen
skulle bli mer styrande för stödet. Tidigare var antalet djurenheter på gården en mer
central utgångspunkt i utformningen och enligt LRFs synsätt var denna modell mer
ändamålsenlig. Nuvarande regelsystem bygger förvisso på en kombination av jordbruksmark och djurenheter, men som motionen från LRF Dalarna vittnar om medför
den stora trappstegseffekter och nödvändiggör en noggrann stödplanering för att i
möjligaste mån undvika ogynnsamma effekter (mellan olika stödklasser).
CAP-reformen på EU-nivå innebär också att medlemsländerna senast 2018 ska presentera en områdesindelning för kommissionen som bygger på statistik för några
olika kriterier som exempelvis temperatur, jordbonitet och markens sluttning. Sverige valde att redan inför 2016 ta fram underlag för en ny områdesindelning. Då indelningen för det gamla LFA-stödet och den nationella ersättningen varit densamma
togs det nya underlaget fram för båda stödsystemen. Tidigare områdesindelning
byggde i stora drag på skördestatistik samt subjektiva bedömningar av stödområdesgränser där delade församlingar ytterst utgjorde den administrativa indelningen. Dagens skördestatistik har en sämre upplösning jämfört med tidigare och valdes bort av
Jordbruksverket i arbetet med den nya indelningen. Subjektiva bedömningar kunde
heller inte användas och valet föll på temperaturdata under växtsäsongen. Efter krav
från kommissionen baserades stödområdesindelningen även på hela församlingar.
Resultatet blev fem områden i norra Sverige och sju områden i södra Sverige.
I påverkansarbetet runt områdesindelningen argumenterade LRF för att modellen
med temperatur borde kompletteras med underlag som belyser jordbruksmarkens
bonitet eller avkastning samt jordbrukets arrondering. Vidare pekade LRF på att
djurtäthetsgränserna justerades kraftigt för vissa stödområden vilket förstärkte redan
tidigare markanta trappstegseffekter i kompensationsstödet. I vissa områden med låg
djurtäthet i södra Sverige är stödet lågt eller uteblir helt vilket i kombination med
borttagen vallersättning ger kraftigt negativa effekter i många fall.
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Riksförbundsstyrelsen konstaterar att regeringen till viss del tagit till sig kritiken.
Rörande den nationella ersättningen, där mjölkproduktionen är dominerande, infördes en kompensationsmodell åren 2016-2018 för att begränsa effekterna av den nya
stödområdesindelningen. Näringsdepartementet bjöd även in bland andra LRFs
regioner och länsstyrelserna i inledningen av 2016 för att diskutera alternativa underlag för stödområdesindelningen. LRF arbetar för att Näringsdepartementet under
våren skall presentera ett kompletterande underlag till den nuvarande områdesindelningen baserat på den diskussion som förts om kompletterande dataunderlag, där
även alter-nativa temperaturmätningar ingår. En fråga i sammanhanget är även hur
underlaget för stödområdesindelningen för den nationella ersättningen kan avvika
från EUs regelverk givet att det är en ersättning som är finansierad till 100 procent
med nationella medel.
Vid sidan av områdesindelningen anser riksförbundsstyrelsen att villkoren för kompensationsstödet är viktiga att se över. Det gäller de djurtäthetsgränser som tas upp i
motionen från LRF Dalarna. LRF har sedan tidigare även uppmärksammat djurenhetsberäkningen för fårnäringen samt att hästar knutna till jordbruket bör beaktas.
Ett observandum rörande den glidande skala mellan olika ersättningsklasser som tas
upp i motionen är att sådana förändringar behöver kompletteras med förstärkt finansiering för att inte riskera sänkta nivåer i förhållande till dagens högsta ersättningar.
Även förstärkningen av stödnivån i områden med låg djurtäthet påfordrar en översyn
av budgeten för kompensationsstödet. Beträffande den nationella ersättningen skedde
en viss uppjustering av anslaget från och med 2016, vilket var positivt. LRF bedömer
att förstärkningar behövs även framgent.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionens första yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
arbeta för att områdesindelning och stödnivåer för kompensationsstöd och
nationellt stöd baseras på verkliga skillnader i produktionsförutsättningar
samt

att

med bifall till intentionerna i motionens andra yrkande uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för en skyndsam översyn av reglerna för bland
annat djurtäthet i kompensationsstödet.
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Motion Södermanland nr 2

Plantering av åkermark
Trosabygden
Motionären ifrågasätter möjligheten att plantera igen hela fastigheter och samtidigt uppbära EU-medel. Regionstyrelsen håller med motionären och anser att
så mycket mark som möjligt ska odlas med traditionella lantbruksgrödor som
bevarar kulturlandskapet. Vi ser en risk i att det kan bli en affärsmodell att
plantera igen åkermark och ändå uppbära EU-medel, vilket motverkar aktivt
lantbrukande och den utveckling av landsbygden som LRF arbetar för. Det
torde finnas en gräns när permanenta grödor är att betrakta som skog och då
bör inte gårdsstöd utgå. Skogsstyrelsens definition av skogsmark i skogsvårdslagen är:
Mark inom ett sammanhängande område där träden har en höjd av mer än fem
meter och där träd har en kronslutenhet av mer än tio procent eller har förutsättningar att nå denna höjd och kronslutenhet utan produktionshöjande åtgärder.
LRF Södermanland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för en förändring i EUs regelverk att gårdsstöd inte ska utbetalas
för grödor som är att betrakta som skog enligt skogsvårdslagens definition.
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Styrelsens yttrande nr 41

Motion Södermanland nr 2

Plantering av åkermark
Inkomna motioner
I en motion från LRF Södermanland yrkas att LRF ska arbeta för en förändring i EUs
regelverk så att gårdsstöd inte ska utbetalas för grödor som är att betrakta som skog
enligt skogsvårdslagens definition.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen anser att rätten att odla sin egen mark är en viktig äganderättslig princip och kan ses som en utgångspunkt i den fråga som motionen tar upp. Det
som motionen specifikt är inriktad på är dock om EUs gårdsstöd ska utbetalas för
grödor som är att betrakta som skog. Ett exempel där en hel fastighet planteras med
permanenta grödor tas upp i motionstexten.
Enligt regelverket för gårdsstöd är godkända permanenta grödor exempelvis salix,
poppel, hybridasp och fruktodling. De kan i praktiken även odlas på en hel fastighet
utan begränsningar, dock skall exempelvis poppel och hybridasp skördas minst vart
tjugonde år. Med hänsyn till att permanenta grödor i normalfallet är en kompletterande del av odlingen och verksamheten på en fastighet anser riksförbundsstyrelsen
att det är olämpligt att diskriminera dessa grödor jämfört med annan odling. Riksförbundsstyrelsen förstår samtidigt att fall där en hel fastighet planteras med permanenta
grödor och där hänsynstaganden till angränsande fastigheter och bostadshus inte
gjorts kan skapa irritation. Denna typ av situationer bör dock i möjligaste mån lösas
på annat sätt än via EUs jordbrukspolitik; exempelvis genom en gemensam diskussion i bygden där man informerar grannar om verksamhet och framtidsplaner.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionen att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för en förändring i EUs regelverk att gårdsstöd inte ska utbetalas för grödor som är att betrakta som skog enligt skogsvårdslagens definition.
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Motion Västernorrland nr 2

Jordbruksverkets regleringsbrev
Regionstyrelsen
Under de senaste åren har många medlemmar vid upprepade tillfällen känt
uppgivenhet gentemot Statens Jordbruksverk.
Landsbygden och våra medlemmar har inte upplevt att LRFs påverkansarbete
mot Jordbruksverket har gett tillräcklig utdelning i förhållande till det nedlagda
arbetet. LRF har flera gånger lyckats med konststycket att förmå Jordbruksverket att inte fullfölja de försämringar som först aviserats, men det räcker inte.
Regionstyrelsen anser att regeringens regleringsbrev till Jordbruksverket, där
man beskriver deras uppdrag, mål och rapporteringskrav kopplat till finansieringen, bör ses över.
LRF Västernorrland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF analyserar och därefter vid behov verkar för en förändring av
regeringens regleringsbrev till Statens Jordbruksverk.
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Styrelsens yttrande nr 42

Motion Västernorrland nr 2

Jordbruksverkets regleringsbrev
Inkomna motioner
I en motion från LRF Västernorrland yrkas att LRF analyserar och därefter vid behov
arbetar för en förändring av regeringens regleringsbrev till Statens Jordbruksverk.
Styrelsens redovisning
I motionen beskrivs att många medlemmar vid upprepade tillfällen känt uppgivenhet
gentemot Jordbruksverket (SJV). Riksförbundsstyrelsen har förståelse för detta. En
förklaring är självfallet att SJV är den centrala myndigheten för jordbruket och nästan alla jordbrukare kommer varje år i kontakt med verket i samband med SAMansökan, som för åtskilliga lantbrukare kan innebära i problem med avseende på utbetalningar, kontroller och regeltolkningar. SJV har även en viktig roll på andra områden, exempelvis rörande miljö och djurskydd.
Bland olika myndigheter tillhör SJV ett fåtal där regleringsbrevet innehåller någon
typ av främjandeperspektiv för de gröna näringarna. Motsvarande återfinns även i
Skogsstyrelsens och Livsmedelsverkets regleringsbrev, medan andra viktiga myndigheter som Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket helt saknar kopplingar till
företag och näringsliv. Riksförbundsstyrelsen ser det som ett stort problem att vissa
myndigheters regleringsbrev och instruktioner helt saknar en koppling till de näringars verksamhet som myndighetsutövningen i hög grad påverkar. Det är därför så viktigt att regeringens kommande livsmedelsstrategi innehåller ett tydligt produktionsmål som övriga samhällsmål kan vägas mot. Ett sådant förslag i livsmedelsstrategin
skulle underlätta en komplettering av olika myndigheters regleringsbrev, även Jordbruksverkets.
Riksförbundsstyrelsen noterar även att de myndigheter som har ett främjandeperspektiv i sitt regleringsbrev sorterar under Näringsdepartementet, tidigare Landsbygdsdepartementet och innan dess Jordbruksdepartementet. Departementstillhörigheten har därför stor betydelse för utformningen av regleringsbrev och det är onekligen ett dilemma för det gröna näringslivet att exempelvis Miljö- och Näringsdepartementet har olika syn på politikens koppling till de verksamheter den berör. I detta
sammanhang kan dock noteras att Skogsstyrelsens regleringsbrev lyfter fram såväl
produktion som miljö. Detta förklaras av att skogsvårdslagen innehåller såväl produktions- som miljömål. Motsvarande balans mellan produktion och miljö bör enligt
riksförbundsstyrelsen således ingå i regeringens livsmedelsstrategi.

214

När det gäller frågeställningen i motionen från LRF Västernorrland innehåller SJVs
regleringsbrev bland annat följande formuleringar:
•

Att insatserna ska bidra till goda förutsättningar för arbete, tillväxt och välfärd
i alla delar av landet. De gröna näringarna ska vara livskraftiga och bidra till
klimatomställningen och att naturresurserna används hållbart.

•

Jordbruksverket ska fortsätta förenklingsarbetet för att nå en märkbar positiv
förändring i företagens vardag, särskilt fokus ska vara på åtgärder som underlättar för företagen att göra rätt. Jordbruksverket ska även göra en verksamhetsanpassad uppföljning av arbetet. Förenklingsarbetet ska genomföras utan
att skyddet för miljön eller djurhälsan försämras.

Riksförbundsstyrelsen anser att dessa skrivningar utgör bra hållpunkter för SJVs arbete, men viktigare är att myndigheten också levererar på dessa områden. I perspektivet av 2015 med komplicerade stödansökningar och sena utbetalningar är det inte
så konstigt att nyttan av SJVs verksamhet upplevs som mindre i många lantbrukares
ögon.
Riksförbundsstyrelsen anser sammantaget att olika myndigheters regleringsbrev och
instruktioner är en nyckelfråga i den kommande nationella livsmedelsstrategin. Rörande SJVs regleringsbrev är skrivningarna ganska bra men det är för LRF viktigt att
myndighetens verksamhet också levererar den nytta för de gröna näringarna som
regleringsbrevet beskriver. Riksförbundsstyrelsen menar att ökad vikt bör läggas på
detta uppföljande arbete.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Arbetsgivaravgifterna måste sänkas
Grava-Nor-Segerstad
I Sverige skapas nio av tio jobb tack vare företagsamma personer som driver
små eller medelstora företag. Om var och en av dessa skulle kunna anställa en
person till - eller om de som ännu inte har någon anställd tar det första steget finns potential för hundratusentals nya jobb i vårt land.
Den sänkta arbetsgivaravgiften för unga har varit fördelaktig för den gröna
näringen då vi ofta anställer personal som kommer direkt från gymnasiet. Höjningen som nu har skett påverkar de berörda företagen negativt och innebär en
kostnadsökning på i genomsnitt 13 % per år för de som har medarbetare under
26 år. Detta i en bransch som redan har en låg lönsamhetsnivå och svag konkurrenskraft på marknaden.
Sverige har också under stora delar av 2000-talet haft en högre ungdomsarbetslöshet än jämförbara länder och möjligheterna till att få jobb ökar om man har
arbetslivserfarenhet. Därför är dessa första jobb så viktiga.
Jord- och skogsföretagen är därtill utpekade som en resurs när det kommer till
att sätta våra nyanlända i sysselsättning.
Vi anser det vara av största vikt att LRF arbetar för en sänkning av arbetsgivaravgiften, tillsammans med regelförenklingar och annat som underlättar för företagande och genererar investeringsvilja.
LRF Värmland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för en generell sänkning av arbetsgivaravgiften och arbeta för att
åter ge rabatt på arbetsgivaravgiften för unga.
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Motion Östergötland nr 1

Lika villkor för arbetskraft i Sverige och EU
Varv-Styra
För att svenska företag inom de gröna näringarna ska kunna bedriva en konkurrenskraftig verksamhet gentemot övriga EU så bör vi ha någorlunda likartade
förutsättningar för att verka på en fri och öppen marknad. Det har blivit mer
och mer påtagligt då våra arbetskraftskostnader är bland de högsta inom hela
EU vilket är en stor konkurrensnackdel. Se diagram nedan (Eurostats statistik).

Denna skillnad blir framför allt påtaglig för våra mer arbetsintensiva företag
såsom grönsaks- och fruktodlare som konkurrerar mot produkter från låglöneländer. Jämförs även klimatavtrycket från exempelvis ett äpple odlat i Sverige
mot ett äpple odlat i Frankrike så är miljöpåverkan i form av koldioxidutsläpp
nästan 200 % högre i det importerade äpplet där transporter står för merparten,
skillnaden blir ännu större om man jämför mot Nya Zeeland (SIK Rapport
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Nya Zeeland
Nya Zeeland

LRF måste jobba för att vi kan stärka konkurrenskraften för arbetsintensiva
produktionsgrenar. Att möjliggöra lägre ingångslöner för enklare arbetsuppgifter kan både skapa många arbetstillfällen för vår inhemska befolkning samt
även göra att nyinflyttade får en fot in i samhället och lättare integreras på den
svenska landsbygden.
Exempel på ett konkret förslag skulle kunna vara lägre ingångslöner för lågkvalificerade arbetsuppgifter och sänkta arbetsgivaravgifter för unga och nyanlända under ett antal år. Vinnare på detta skulle vara arbetslösa, nyinflyttade,
företag inom gröna näringar, miljön och samhället i stort och ingen förlorar!
LRF Östergötland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för lika arbetskraftskostnader som övriga EU inom de arbetsintensiva näringsgrenarna samt

att

verka för arbetsavtal som medger lägre ingångslöner för mindre
kvalificerade arbetsuppgifter.
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Styrelsens yttrande nr 43

Motion Värmland nr 3 och Östergötland nr 1

Arbetskraftskostnad
Inkomna motioner
Från LRF Östergötland har inkommit en motion om behovet av att stärka konkurrenskraften med fokus på arbetsintensiva produktionsgrenar. Som exempel på konkreta åtgärder lyfts lägre ingångslöner för lågkvalificerade arbetsuppgifter och sänkta
arbetsgivaravgifter för unga och nyanlända. LRF Östergötland yrkar att riksförbundsstyrelsen ska arbeta för lika arbetskraftskostnader som övriga EU inom de arbetsintensiva näringsgrenarna och för arbetsavtal som medger lägre ingångslöner för
mindre kvalificerade arbetsuppgifter.
LRF Värmland har i sin motion pekat på att det är av största vikt att LRF arbetar för
en sänkning av arbetsgivaravgiften, tillsammans med regelförenklingar och annat
som underlättar för företagande och genererar investeringsvilja. LRF Värmland yrkar
att riksförbundsstyrelsen ska arbeta för en generell sänkning av arbetsgivaravgiften
och för att åter ge rabatt på arbetsgivaravgiften för unga.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen instämmer i motionärernas krav på stärkt konkurrenskraft.
Stärkt konkurrenskraft har emellertid många dimensioner och komponenter, bland
annat regelverk, kostnader, marknadskrav, investeringar och produktivitet. Detta
yttrande fokuserar enbart på arbetskraftens kostnad.
En sammanställning av arbetskraftskostnaden i jordbruket 2012 från den europeiska
arbetsgivarorganisationen GEOPA visar att det är stor spridning på kostnaderna för
arbetskraften (se nedanstående figur). Danmark toppade med 28,34 €/timme, följt av
Sveriges 23,77 €/timme och sist i sammanställningen finns Litauen med 3,13
€/timme. Det finns dock en del osäkerheter i statistiken. Timkostnaden är inte hela
svaret på det enskilda företagets konkurrenskraft. Danmark som har högst kostnader
har detta till trots ett jordbruk med en hög internationell konkurrenskraft. För svenskt
jordbruks konkurrenskraft är det grundläggande att lagar, regler och attityder inte
onödigt hindrar den utvecklingspotential och förnyelseförmåga som finns. På kort
sikt är det pris- och kostnadsförhållanden tillsammans med produktiviteten som avgör företagens konkurrenskraft, medan det på längre sikt handlar om att öka produktiviteten, främst genom investeringar i real- och humankapitalet och genom följsamhet med förändringar i omvärlden. Arbetskraftskostnaderna är alltså en av komponenterna i ett samspel med andra förutsättningar för att driva företag som sammantaget avgör konkurrenskraften.
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Arbetskraftskostnader för fastanställda i jordbruket, Euro per timme.

Källa: Geopa-Copa/ Eurostat, 2012.
Till skillnad från andra länder i EU tillämpar Sverige inte någon lagstadgad minimilön. Det är i stället arbetsmarknadens parter – arbetsgivare och facket, inte politikerna - som gemensamt hanterar lönebildningen genom kollektivavtal. Denna modell
där ansvaret ligger på arbetsgivarorganisationer och fackföreningar har fungerat väl
under lång tid och den är starkt förankrad både i samhället och i de politiska blocken.
LRF är inte en arbetsgivarorganisation och har därför inte någon roll i lönebildningsprocessen. LRF kan därför inte påverka lönenivåerna den vägen. De handlingsalternativ som återstår är att påverka den del av lönekostnaden som är politiskt beslutad
och som påverkar lönekostnaden samt att ta del av de subventioner som arbetsgivare
erbjuds via arbetsmarknadspolitiska insatser.
Arbetsmarknadspolitiska insatser
Det är möjligt att ta del av ett stort antal arbetsmarknadspolitiska åtgärder med subventioner upp till 100 % av lönekostnaderna. Målet med insatserna är dels att underlätta för olika grupper att få fäste på arbetsmarknaden, dels att kunna kvalificera sig
för varaktiga jobb. Det gröna näringslivet har i liten utsträckning använt sådana möjligheter i företagandet. Antalet insatser är omfattande och det är inte rimligt för en
enskild arbetsgivare att överblicka alla de möjligheter som erbjuds. Centralt har LRF
tecknat ett avtal med Arbetsförmedlingen att underlätta för medlemmarna att med
hjälp av Arbetsförmedlingen lokalt få hjälp med urval och utbildning av lämplig arbetskraft och ta del av rätt subvention. Alla LRFs regioner har i början av år 2016 fått
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kontaktpersoner på Arbetsförmedlingen för att tillsammans med myndigheten
komma fram till lämpliga rutiner och insatser för intresserade medlemmar.
Socialavgifter
Socialavgift är ett samlingsbegrepp för arbetsgivaravgift och egenavgift. Socialavgiften finansierar systemet för social trygghet.
För anställda är avgiften 31,42 % från och med den 1/6 2016 och består av:
Ålderspensionsavgift
Efterlevandepensionsavgift
Sjukförsäkringsavgift
Föräldraförsäkringsavgift
Arbetsskadeavgift
Arbetsmarknadsavgift
Allmän löneavgift

10,21 %
1,17 %
4,85 %
2,60 %
0,30 %
2,64 %
9,65 %

För anställda födda 1938–1950 är arbetsgivaravgiften 16,36 % (ålderspensionsavgift
och särskild löneskatt) och för anställda födda 1937 eller tidigare 6,15 % (särskild
löneskatt).
Vad gäller socialavgifterna har flera reformer avlöst varandra som minskat respektive ökat kostnaden för olika grupper i samhället bland andra ungdomar, nyanlända,
arbetslösa och äldre. De politiska lösningarna är beroende av vilken politisk majoritet
som sitter vid makten.
Ur riksförbundsstyrelsens perspektiv är sänkta egen- och arbetsgivaravgifter en fortsatt intressant modell för att minska arbetskraftskostnaden och stärka det gröna näringslivets konkurrenskraft. Stämman 2015 beslutade om inriktningen att minska de
sociala avgifterna och detta arbete fortgår.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till intentionerna i motionen från LRF Värmland uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt arbeta för en sänkning av de sociala avgifterna
samt

att

avslå motionen från LRF Östergötland om lika arbetskraftskostnader som
övriga EU och avtal som medger lägre ingångslöner.
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Motion Dalarna nr 1

Rättshjälp i förvaltningsärenden
Orsa
LRF ska verka för att det skall gå att teckna en försäkring som ger rättshjälp i
alla typer av förvaltningsärenden.
I hem- och företagsförsäkringar finns ofta möjlighet till rättshjälp. Men denna
rättshjälp innefattar sällan eller aldrig förvaltningsmål – det vill säga när man
har en tvist med en myndighet eller staten.
När en företagare blir utsatt för utredning och granskning baserad på misstanke
om skattebrott så är det vanligt att alla företagarens konton och tillgångar spärras.
Det innebär att vederbörande inte har möjlighet att få juridisk hjälp, då få jurister är beredda att åta sig ärenden utan betalning.
Den drabbade hamnar då i en svår situation som innebär att han eller hon inte
har möjlighet att försvara sig i processen.
Det borde vara synnerligen angeläget ur rättssäkerhetssynpunkt, att en företagare eller privatperson har möjlighet att få fullgod juridisk hjälp, även när det
gäller tvister med det offentliga.
LRF Försäkring lanserar via Juridikhjälpen nu en försäkring som ger hjälp i
juridiska frågor och vissa förvaltningsärenden men omfattar inte skattetvister.
LRF Dalarna yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att få till stånd en försäkring som även omfattar rättshjälp i
skattetvister.
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Styrelsens yttrande nr 44

Motion Dalarna nr 1

Rättshjälp i förvaltningsärenden
Inkomna motioner
LRF Dalarna har i en motion lyft fram att riksförbundsstyrelsen ska arbeta för att det
skall gå att teckna en försäkring som ger rättshjälp i alla typer av förvaltningsärenden
och pekar särskilt på skatteärenden.
Styrelsens redovisning
Den försäkring om hjälp i juridiska frågor och vissa förvaltningsärenden som LRF
Försäkring nyligen lanserat - Juridikhjälpen- är avsedd att täppa till de luckor där
rättsskyddet i den vanliga lantbruks- och företagsförsäkringen inte gäller. Försäkringen består av tre delar:
1. Juridisk rådgivning. Tio timmar via telefon som rör företagande och familjerättslig
situation av juridikexperter från LRF Konsult, bland annat hjälp att reda ut vilket
handlingsutrymme man har efter ett myndighetsbeslut. Genom att kontakta en juridisk rådgivare i ett tidigt skede kan tvist längre fram undvikas eller åtminstone kan
konsekvenserna av en sådan minimeras.
2. Tvisteförsäkring. Vid tvist med en privatperson, företagare eller myndighet får
man hjälp av ett juridiskt ombud. Försäkringen täcker nödvändiga och skäliga kostnader som inte ersätts av staten, motpart eller genom annan försäkring och som kan
prövas av myndighet eller domstol i Sverige.
3. Krishantering. Tio samtalstimmar per försäkringsperiod. Försäkringen erbjuder
även samtalsstöd hos legitimerad psykolog eller terapeut vid tvister som rör djurskydd vid tillstånd, föreläggande, förbud och omhändertagande. Gäller även familjemedlemmar och anställda.
Utgångspunkten i förvaltningsärenden är att enskilda inte ska behöva anlita juridiskt
biträde eller ombud i förvaltningsprocessen. Skattetvister täcks vanligtvis av rättsskyddet i företagsförsäkringen, men villkoren kan skilja sig något åt mellan försäkringsbolagen. Det finns också en möjligt att alternativt få vissa kostnader i skatteärenden täckta av staten. Detta regleras i skatteförfarandelagen (kapitel 43) för att
den enskilda ska kunna ta tillvara sin rätt.
Utöver skatter finns andra områden som är komplicerade för den enskilda att själv
hantera. Socialförsäkringarna är ett sådant område. LRF har därför begärt att ombudsersättning införs också för socialförsäkringsärenden och menar att den som har
behov av att vända sig till försäkringssystemet i ersättningsärenden är i ett utsatt läge.
Socialförsäkringarna är komplicerade att förstå sig på och den försäkrade har, genom
sin sjukdom eller på andra sätt, begränsade möjligheter att tillvarata sin rätt.
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Sammanfattningsvis bedömer riksförbundsstyrelsen att det skydd som LRFs medlemmar nu erbjuds genom Juridikhjälpen, väl kompletterar företagsförsäkringarna
och sammantaget ger ett omfattande försäkringsskydd. Frågan kommer att följas för
att fånga upp möjligheter och behov av eventuella förändringar och förbättringar som
är viktiga för medlemmarna.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion Skåne nr 4

Tjuvar och banditer
Örsjö-Solberga
Den ökade brottsligheten mot lantbruksföretagare är ett allt större problem.
Förutom stölder av traktorer och andra maskiner så stjäls en stor mängd diesel,
växtskyddsmedel och mindre redskap. Anmäls brott så avskrivs dessa inom
kort tid och i undantagsfall åker man ut för att för att konstatera brott och för
att beslagta bevismaterial.
Som företagare har man själv ett stort ansvar att förvara sina maskiner och övrigt material på ett så säkert sätt som möjligt och att detta sker i samarbete med
sitt försäkringbolag. Men det är inte alltid så lätt utifrån hur maskinhallar är
konstruerade och att maskiner och redskap, av praktiska skäl, måste lämnas
över natten i skog och fält tills nästa dag.
För att minska risken för inbrott krävs bättre lås och andra skydd till exempel
larmanordning eller kamerautrustning med mera (till en hög kostnad för lantbrukaren). Men inte ens det hjälper alltid. Många gårdar ligger avsides och det
tar lång tid för bevakningsföretag eller polis att komma fram i tid. Smart DNA
eller andra markeringar på traktorer och redskap är ett alternativ för att minska
stölderna. Men då krävs att kontroller görs och att utrustning finns tillgänglig
för polisen, vilket inte alltid är fallet.
Förutom egna insatser måste samhället ta ett större ansvar för att beivra brott
för att minska den kriminella verksamheten på landsbygen.
Många lantbruksföretagare utsätts dessutom för bedrägerier och bluffakturor.
Vägrar man att betala en bluffaktura så hotas man av inkasso, vilket gör att en
del betalar trots att de inte har beställt några varor eller tjänster.
LRF Skåne yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

intensifiera arbetet för ökade resurser till Polisen och utökat samarbete
med till exempel polis och försäkringsbolag för att minska brottsligheten och bedrägerierna som våra medlemmar drabbas av.
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Styrelsens yttrande nr 45

Motion Skåne nr 4

Tjuvar och banditer
Inkomna motioner
LRF Skåne uppmärksammar i en motion behovet av att öka de brottsförebyggande
insatserna lokalt och att samhället behöver ta ett större ansvar för att beivra brott på
landsbygden och den kriminalitet som gårdarna utsätts för. LRF Skåne yrkar att riksförbundsstyrelsen intensifierar arbetet för ökade resurser till Polisen och utökar samarbetet med till exempel polis och försäkringsbolag för att minska brottsligheten och
bedrägerierna som medlemmarna drabbas av.
Styrelsens redovisning
En av rättsstatens främsta uppgifter är att skydda sina medborgare, vilket även innefattar att skydda medborgare och företag mot brott. Detta är också en förutsättning
för att driva företag på landsbygden. Riksförbundsstyrelsen kan konstatera att effekten av de organisationsreformer som polismyndigheterna tidigare genomfört - nu
senast 2015 i och med omformandet till en nationell myndighet - minskat antalet
polisstationer och lokalt närvarande poliser samtidigt som brotten på landsbygden
ökat. Tre av tio lantbrukare har de senaste åren utsatts för brott. Vanligast är bedrägeribrott (fakturabedrägerier och bedrägliga telefonförsäljare), dieselstölder samt
maskin- och redskapsstölder. Det handlar sammanlagt om mycket stora värden, cirka
200 miljoner kronor per år.
Mycket är känt om den kriminalitet som landsbygden utsätts för. Det handlar både
om lokalt kriminella som det behövs lokalt närvarande poliser för att motverka och
om organiserade internationella ligor som kräver ytterligare polisinsatser och internationell samverkan för att stävja. Idag är det alltför enkelt och relativt riskfritt att
föra ut stöldgods ur landet. För att motverka brott behövs en kedja av åtgärder: Från
tydlig stöldmärkning av gods, spårbarhet och snabb informationsspridning till samarbete mellan polis och ett observant civilsamhälle.
LRF har lyft brottsligheten på landsbygden med politiker, den tidigare justitieministern, polischefer, förra och nuvarande rikspolischefen, Brottsförebyggande Rådet
(BRÅ) och försäkringsbolag samt samarbetar med polisens i det brottsförebyggande
arbetet i Polisens Nationella Bedrägericentrum och Polisens Nationella Transportgrupp (om diesel- och maskinstölder). Brotten på landsbygden har fått uppmärksamhet och prioriteras högre. I den nya polisorganisationen är lokalpolischeferna nyckelpersoner som styr Polisens prioriteringar lokalt. Ett regionalt samarbete med lokalpolischeferna är därför av stort värde för Polisens bild av brottsligheten.
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Riksförbundsstyrelsen avser att fortsätta arbetet för att minska de brott som medlemmarna utsätts för.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbetet med att bekämpa de brott som drabbar LRFs medlemmar.
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Motion Jönköping nr 1

Modernisering av telekommunikationen på landsbygden
Karlstorp-Ökna
Stora delar av den svenska landsbygden är på väg att bli totalt övergiven när
det gäller telekommunikation. I snabb takt avveckas nu kopparnätet vilket innebär att även ADSL-uppkoppling omöjliggörs och allt fler hänvisas till undermåliga mobila lösningar.
Mobiltäckningen har de senaste åren förbättrats men kapaciteten på nätet när
det gäller datatrafik har snarare försämrats. Sett ur ett företagsperspektiv är
dessa lösningar inte acceptabla och de är dessutom betydligt dyrare är motsvarande fiberalternativ. Databeroendet ökar och för de allra flesta företag är de
mobila lösningar som erbjuds inte tillräckliga. Fiber är enda lösningen!
Regeringens mål är att Sverige ska ha bredband i världsklass och att alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. För att nå detta mål har Sverige valt en
modell där en stor del av arbetet läggs på ideella krafter genom bildande av
fiberföreningar.
Många av dessa har nu väntat på besked om finansiering i mer än ett år och när
besked uteblir eller ytterligare skjuts på framtiden på grund av att medel saknas
sprider sig uppgivenheten. Mer statliga medel behöver skjutas till för att möta
upp den stora drivkraft som finns. Drar utbyggnaden ut för mycket på tiden
finns risken att det ideella intresset svalnar och marknadens aktörer bygger
bredband i de mest kostnadseffektiva områdena, vilket kommer att försvåra
ytterligare för de glest bebodda trakterna att få tillgång till framtidens infrastruktur.
LRF Jönköping länsförbund yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt
riksförbundsstyrelsen
att

arbeta intensivt med att mer statliga medel avsätts för en snabb utbyggnad av fibernätet samt

att

arbeta för att nedläggning av kopparnätet inte kan tillåtas förrän likvärdiga alternativ kan erbjudas.
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Styrelsens yttrande nr 46

Motion Jönköping nr 1

Modernisering av telekommunikation på landsbygden
Inkomna motioner
Från LRF Jönköping har inkommit en motion rörande vikten av fiberbaserade bredband på Sveriges landsbygd, inte minst i skenet av att Telia Sonera monterar ned
kopparnätet på flera ställen på landsbygden. LRF Jönköping vill att LRF ska arbeta
intensivt med att mer medel avsätts för fiberbaserade bredband på landsbygden samt
att nedläggning av kopparnätet inte kan tillåtas förrän likvärdiga alternativ kan erbjudas.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att fungerande bredband är
grundläggande infrastruktur för att hela landet ska utvecklas och vara livskraftigt.
Det är nödvändigt för företagen att det finns fullgott och framtidssäkert bredband och
att det finns möjlighet att utveckla företag och privatliv efter de möjligheter dagens
och framtidens IT-infrastruktur erbjuder som till exempel virtuella vårdcentraler,
utveckling av nya marknader eller avverkningsanmälning via internet.
För att kunna ta del av dessa möjligheter som både företag och privatperson måste
det, som motionären påpekar, finnas bredband tillgängligt. Detta gäller för hela landet oavsett var man bor. Sveriges bredbandsmål säger att 90 % av hushållen ska ha
tillgång till bredband med 100 Mbit/s eller mer senast år 2020. Detta mål kommer
Sverige att klara genom utbyggnad i städerna som står för den stora delen, medan
utbyggnaden på landsbygden inte följer med i utvecklingen. LRF anser att Sverige
behöver ett specifikt bredandsmål för landsbygden och har spelat in denna ståndpunkt till den översyn av bredbandsstrategin som pågår på Näringsdepartementet.
Det finns ett stort engagemang hos landsbygdens befolkning kring utbyggnaden av
bredband och de pengar som finns avsatta i Landsbygdsprogrammet för bredbandsutbyggnad på landsbygden, är redan under våren 2016 översökta. Då handläggningen
på Jordbruksverket inte är avslutad, är det svårt att säga om alla ansökningar kommer
att godkännas, men med största sannolikhet är de pengar som är avsatta i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 redan intecknade innan utgången av år 2016. De medel
som är avsatta ska användas till områden utanför tätort (200 invånare med mindre än
200 meter mellan husen) där kommersiella krafter inte kommer att investera, enligt
Post- och Telestyrelsens marknadsanalys.
700 MHz-bandet ska auktioneras ut till marknadens aktörer under 2017, enligt Postoch Telestyrelsens plan. LRF är aktivt i arbetet med att 700 MHz-bandet ska bli tillgängligt för landsbygdsens befolkning med syfte att ge bättre mobil- och bredbandstäckning där människor vistas och verkar på landsbygden. Motionären menar att mobilt bredband inte är tillräckligt framtidssäkert och kostnadseffektivt. Det kan konstateras att tekniken utvecklas snabbt och ibland fortare än vad vi kan förutspå. Riksförbundsstyrelsen håller dock med motionären om att fiberbaserade bredband är det i
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särklass bästa alternativet för möjlighet och tillgång till dagens och framtidens tjänster och utvecklingsmöjligheter både för företag och privatpersoner. LRF förespråkar
att ökade resurser avsätts för utbyggnad av fiberbaserade bredband. Vi tycker att det
är statens ansvar att säkerställa att Sveriges hela befolkning har tillgång till fullgoda
och framtidssäkra bredband och förespråkar att nationella medel i första hand används för utbyggnad av bredband som inte byggs med kommersiella krafter. De medel som idag finns i Landsbygdsprogrammet och Regionalfondsprogrammet är bra,
men vi måste titta på flera alternativa finansieringskällor. LRF för fram dessa frågor i
de sammanhang vi har möjlighet.
Telia Sonera har en omfattande plan för att montera ned kopparnätet främst på landsbygden. Telia Sonera menar att kopparnätet är gammal och förlegad teknik, som bör
fasas ut med ny teknik, eftersom det kopparnät som finns idag är ålderstiget och det
inte är försvarbart att investera i ny kopparteknik. Detta stämmer till stora delar, men
frågan är hur snabbt Telia Sonera ska montera ned denna teknik innan ett fullgott
alternativ kan erbjudas.
Under 2016 påbörjas en ny fas i Telia Soneras övergång från koppar till framtidens
nät. Övergången kommer att beröra många företag, konsumenter och organisationer
framför allt på Sveriges landsbygder. Nu kommer även ADSL-stationer att tas bort,
till skillnad mot tidigare utfasning av kopparnätet. Detta innebär att det inte kommer
att finnas något fast ”bredband” för företag eller konsumenter att koppla upp sig mot.
Det alternativ som erbjuds är mobilt bredband, som vi vet inte är tillräckligt driftsäkert på landsbygden. Inte nog med att driftsäkerheten är låg, eller till och med obefintlig i vissa områden. Detta riskerar även att bli en mycket dyrare lösning för både
företag och privatpersoner. LRFs medlemmar driver företag med behov av säkra,
kostnadseffektiva och förutsägbara bredband. När övergången sker, innebär det stora
problem för våra medlemmar och landsbygdens befolkning och det påverkar möjligheten att driva och utveckla företag på ett effektivt sätt.
LRF kräver fortsatt att Telia Sonera väntar med den snabba nedmonteringren av
kopparnätet, till dess att likvärdiga alternativ kan erbjudas och i avvaktan på att de
pengar som finns för bredbandsutbyggnad på landsbygden (3,25 miljarder kronor i
Landsbygdsprogrammet) får full effekt. Även marknadsaktörerna är aktiva i utbygganden av bredband på landsbygden. Det är rimligt att ett statligt bolag samordnar
sina planer med övriga samhällsinvesteringar för att få en effektiv och säker användning av våra gemensamma resurser. LRF för dialog med Telia Sonera och lyfter frågan till regeringen och i våra nätverk.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen avseende att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för
att nedläggningen av kopparnätet inte kan tillåtas förrän likvärdiga alternativ
kan erbjudas samt

att

motionen i övrigt anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion Södermanland nr 4

Biobränsle i stället för sopor i värmeverken
Strängnäsbygden
Under 2014 importerades 2,3 miljoner ton sopor till Sverige för att förbrännas i
svenska värmeverk. Sopimporten, som domineras av lastbilar från Norge och
Storbritannien, har varit en mycket lönsam affär för energibolagen de senaste
tio åren och samtidigt har svårigheterna att få avsättning för skogsflis till rimligt pris varit kännbara i många bygder. Sopimporten motsvarar energivärdet i
13 miljoner m3 grönflis, eller 300 långtradarlass flis om dagen året om.
LRF Södermanland anser att sortering och återvinning är miljömässigt bättre
system än förbränning av sopor samt att det behöver skapas starkare incitament
för att värmeverken i stället ska använda mer biobränsle från skogen. Förbättrad marknad för skogsflis gynnar enskilda skogsägare, men förväntas också
medföra en positiv utveckling av den svenska arbetsmarknaden.
LRF Södermanland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för att en ökad andel biobränsle används i svenska värmeverk.
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Styrelsens yttrande nr 47

Motion Södermanland nr 4

Biobränsle i stället för sopor i värmeverken
Inkomna motioner
LRF Södermanland föreslår i sin motion att LRF ska arbeta för att en ökad andel
biobränsle används i svenska värmeverk. Idag förbränns stora mängder avfall i värmeverken istället för förnybara råvaror. LRF Södermanland anser att det behövs
starkare incitament för att värmeverken istället ska använda mer biobränsle från skogen. En sådan utveckling skulle gynna enskilda skogsägare och förväntas också medföra fler jobb och en positiv utveckling på den svenska arbetsmarknaden.
Styrelsens redovisning
Påverkansarbetet för mer förnybar energi från både skogs- och jordbruk bedrivs
ständigt på LRF och har under det senaste året förstärkts. När det gäller valet av olika
råvaror för förbränning - för att producera värme, el och kyla - har det primära målet
för LRF varit att fasa ut fossila råvaror. LRF arbetar idag också för att minimera
uppkomsten av avfall samt att återvinningen ska öka. Varje land bör ta hand om sitt
eget avfall och återvinna detta så långt det är möjligt.
Eftersom det oftast är kommuner som äger förbränningsanläggningar finns det möjlighet att påverka kommunernas val genom kontakter på kommunal nivå. Kommunerna har dock, liksom andra affärsdrivande verksamheter, ett mål om att hålla ett
konkurrenskraftigt pris på sina tjänster som omfattar både el, värme och kyla. I dagsläget får förbränningsanläggningarna betalt för att ta emot importerade sopor istället
för att elda inhemska biobränslen.
I relation till andra EU-länder har Sverige en mycket välutvecklad fjärrvärmesektor
med effektiva förbränningsanläggningar, vilket resulterat i att Sverige når klimatmålen till år 2020 i förtid. Sverige har också sedan år 2002 ett förbud mot att deponera
organiskt och brännbart avfall och har länge haft en koldioxidskatt som gett starka
incitament att fasa ut fossil energi i värmeverken.
Alla EUs medlemsländer borde göra som Sverige: Inför kraftiga styrmedel, som en
koldioxidskatt, på förbränning av fossil energi och råvara. Fler länder borde också
bygga ut fjärrvärme med kraftvärme istället för att använda kol och naturgas. Inom
ramen för arbetet med en gemensam energiunion inom EU driver både LRF och regeringen den linjen.
På EU-nivå pågår också ett arbete för omställning till en mer kretsloppsanpassad,
biobaserad och cirkulär ekonomi. EU-kommissionen lanserade under 2015 ett lagpaket som kan leda till att exporten av sopor till Sverige kan komma att upphöra
snabbt.
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Under 2016 kommer Kommissionens förslag att be-handlas i EUs ministerråd och i
EU-parlamentet. Det arbetet förväntas resultera i högre krav på avfallshantering och
återvinning inom medlemsstaterna och bör resultera i att alla medlemsstater tvingas
minska mängden avfall. LRF bistår löpande regeringen och EUs instanser med underlag i detta arbete.
En annan möjlighet för att komma åt problemet med sopeldning är att införa en skatt
på avfallsförbränning. En sådan har funnits fram till 2010, men var då begränsad till
förbränning av hushållsavfall. Denna skatt gjorde dock inte så stor skillnad enligt en
utredning. Om det istället skulle införas en skatt på osorterade sopor som förbränns i
Sverige - oavsett om de importeras eller är inhemska - skulle det bli mindre lönsamt
för värmeverk att använda dessa substrat. En fråga som då aktualiseras är att även
returträ omfattas, vilket inte är önskvärt.
Utvecklingen av förbränningsanläggningar går mot att bygga anläggningar som kan
ta emot en större variation av bränslen. En effekt av det är att man kan använda både
skogs- och åkerbränslen av kvaliteter som tidigare inte använts. Det blötare avfallet
från hushåll är en bra energiråvara tillsammans med de torrare skogs- och trädbränslena om man har ett kraftvärmeverk och behöver fukten till rökgaskondensering. Det
finns alltså anledning att överväga frågan noga innan man ställer krav på beskattning
eller reglering av tänkbara bränslen.
LRF arbetar istället aktivt med att öka möjligheterna till avsättning för skogsråvara
på annat vis. Med ett fokus på en marknadsutveckling mot en biobaserad ekonomi,
där fossila råvaror ersätts med förnybara, kan vi uppnå ett sådant resultat. Idag finns
en enighet både från industri och politik att en sådan utveckling är önskvärd och fler
storskaliga anläggningar för bioraffinering planeras. Genom att marknaderna för biodrivmedel, hållbara och högvärdiga kemikalier samt andra material utvecklas förväntas också efterfrågan på biomassa i olika former att öka. Med en högre framtida efterfrågan och förädlingsgrad på biobaserad råvara öppnas även fler marknader för restprodukter från åker och skog. Det i sin tur leder till högre avkastning och betydligt
fler jobb i hela landet och en hållbar tillväxt på riktigt.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Gräsbevuxna skyddszoner
Strängnäsbygden
Motionären finner Kemikalieinspektionens (KEMI) krav på 10 meter permanent gräsbevuxna kantzoner konstiga när generella krav redan finns på 6 meter
obesprutad kantzon mot blåmärkta vattendrag. De flesta lantbrukare har anpassat sina gräsbevuxna skyddszoner efter 6 meter mot vattendrag.
Jordbruksverket säger dessutom att det inte är möjligt att söka utbetalning för
miljöersättning för skyddszoner om etiketten på de preparat som används anger
att 10 meter gräsbevuxen skyddszon ska finnas. Anledningen uppges vara att
det inte går att söka stöd för något som är ett villkor. Dock uppfyller skyddszonen flera funktioner än att bara vara en barriär för växtskyddsmedel. I skyddszonsstödet villkoras även att zonen inte får gödslas: Ett villkor som går längre
än villkoret på etiketten och som även borde medföra att utbetalning av skyddszonstöd är förenligt även då preparat med krav på etikett används.
LRF Södermanland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för en förändring av kravet på 10 meter gräsbevuxen skyddszon
som villkor på växtskyddsetiketter till att omfatta endast 6 meter gräsbevuxen skyddszon samt

att

föra en dialog med Jordbruksverket och peka på att utbetalning av
skyddszonsstöd är förenligt med villkor om 10 meter gräsbevuxen
kantzon.
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Styrelsens yttrande nr 48

Motion Södermanland nr 3

Gräsbevuxna skyddszoner
Inkomna motioner
LRF Södermanland beskriver hur Kemikalieinspektionens (KemI) krav på tio meter
skyddszon vid användningen av vissa växtskyddsmedel är för högt och kravet istället
borde vara sex meter. Dessutom beskrivs problematiken med att då Jordbruksverket
menar att skyddszonen vid användning av dessa preparat ingår i tvärvillkoren kan
odlaren inte kan begära utbetalning av miljöersättning.
Motionären yrkar därför att LRF ska arbeta för att KemIs preparatvillkor minskas till
sex meter och att en dialog förs med Jordbruksverket för att undersöka om kravet på
att dra tillbaka utbetalning av miljöersättning kan ändras.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att situationen är frustrerande och menar liksom LRF Södermanland att det är ett problem att KemI inte har
något uppdrag att utreda vilka konsekvenser dess beslut får för produktionen. Den
stora utmaningen handlar fortsatt om att miljömål inte vägs mot konsekvenser för
produktionen. Denna fråga arbetar LRF intensivt med och LRF har vid upprepade
tillfällen uppmärksammat KemI och Jordbruksverket på att de ställer krav som motverkar varandra. Genom påverkansarbete mot berörda myndigheter, departement och
riksdagspolitiker vill LRF att regleringsbreven till både KemI och Jordbruksverket
ska ändras. En bättre dialog myndigheterna emellan är också en viktig förändring
som LRF aktivt arbetar med.
När preparatvillkoret som krävde tio meter permanent bevuxen skyddszon kom för
preparatet Proline år 2010 lade LRF ner stora resurser för att försöka påverka dessa
villkor tillsammans med flera andra aktörer. En utredning från Sveriges Lantbruksuniversitet visar också att de tio metrarna saknar vetenskapligt stöd. Trots dessa ansträngningar och massiv kritik står KemI fast vid sitt beslut. Slutsatsen från KemI är
att utan krav på bevuxna skyddszoner skulle dessa preparat inte alls kunna godkännas.
LRF centralt tog år 2011 fram en beräkning av kostnaderna för att anlägga permanenta skyddszoner utmed alla blåmarkerade vattendrag. Med en tio meters skyddszon
längs alla vattendrag tas 57 000 ha ur produktion vilket motsvarar 2,2 % av åkerarealen. Kostnaderna för detta ligger mellan 30 och 40 miljoner kronor per år. Södermanland är särskilt drabbat då 3,6 % av åkermarken berörs. Ännu finns inget generellt
skyddszonskrav men allt fler preparat omfattas och många grödor berörs, kostnaderna närmar sig därför ovanstående beräkningar.
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Riksförbundsstyrelsen ser det som prioriterat att fortsatt motverka KemIs och Jordbruksverkets dubbla budskap. Det fortsatta påverkansarbetet behöver utvecklas genom att exempelvis bygga upp ett ännu större vetenskapligt underlag som visar att en
tio meters skyddszon är överdriven.
Riksförbundsstyrelsen ser dock att den stora framgången är beroende av om LRF är
framgångsrikt i att få till en konstruktiv dialog med KemI och mellan KemI och
Jordbruksverket. Då kan det kanske finna en lösning på problemet med att ingen
miljöersättning kan utbetalas.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
arbeta för en bättre samordning av skyddszonskrav från olika myndigheter
vad gäller både bredden på zonen och att lantbrukare kan få ersättning.
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Motion Sveriges Biodlare nr 1

Neonikotinoider och andra kemikalier i landskapet
Sveriges Biodlares Riksförbund
Djur som pollinerar växter utför en viktig ekosystemtjänst. Nästan 90 procent
av alla blommande växter och 75 procent av världens vanligaste grödarter pollineras av djur, främst bin (Klein et al. 2007, Ollerton et al. 2011). Många
svenska odlade grödor, som till exempel äpplen, jordgubbar, oljeväxter, åkerbönor och klöverfrö gynnas av att bin pollinerar dem och det ekonomiska värdet av denna pollinering uppskattas till cirka 500 miljoner kronor årligen
(Jordbruksverket 2012). Räknat ur konsumentperspektiv av all mat som årligen
konsumeras är siffran för pollineringsvärdet av bin betydligt större, cirka 70
miljarder kronor årligen i Sverige.
I en aktuell litteratursammanställning som gjorts av 194 vetenskapliga publikationer omkring effekterna av neonikotinoider på det europeiska honungsbiet
(främst imidakloprid, tiametoxam och klotinianidin), lyfts den stora osäkerhet
som råder i ämnet fram. Dessa tre neonikotinoider är alla mycket giftiga för
honungsbin (akut kontakt LD50 för Apis mellifera är 0,02-0,08 μg).
Grundat på en systematisk genomgång av den vetenskapliga litteraturen dras
slutsatsen att det trots en avsevärd mängd forskning fortfarande finns betydande kunskapsluckor om hur neonikotinoider påverkar bin.
Mycket få studier har undersökt effekten av neonikotinoider på solitära bin
eller på andra sociala bin än det europeiska honungsbiet och ett par humlearter.
Som ett svenskt exempel kan nämnas att oljeväxter förutom honungsbin och
humlor också besöks av och till viss del pollineras av sandbin (Andrena),
bandbin (Halictus), smalbin (Lassioglossum) och murarbin (Osmia) (Petterson
et al. 2004). Kunskapen om hur dessa artgrupper av bin påverkas av exponering för neonikotinoider är mycket liten.
Om användning av utsäde betat med neonikotinoider åter blir aktuellt i grödor
som är attraktiva för bin och andra pollinatörer, ökar risken för stora skador på
ekosystemet. Neonikotinoider används till många grödor, inte bara de som nu
är förbjudna i EU i blommande grödor.
Bin i intensivt odlade jordbrukslandskap utsätts ofta för flera olika bekämpningsmedel, vilket skapar kombinationseffekter (Mullin et al. 2010). Effekten
av neonikotinoider på bin kan till exempel samverka med andra klasser av insektsmedel som pyretroider (Gill et al. 2012), bekämpningsmedel som används

237

mot skadegörare i bikupan (Palmer et al. 2013) eller svampmedel (Iwasa et al.
2003, Biddinger et al. 2013), men relevansen av dessa interaktioner under fältförhållanden är oklar och ifrågasatt (Schmuck et al. 2003, Thompson et al.
2014). Neonikotinoiderna kan också ha samverkanseffekter med patogener hos
bin (Alaux et al. 2010, Vidau et al. 2011, Pettis et al. 2012, Di Presco et al.
2013, Doublet et al. 2014, Fauser-Misslin et al. 2014, Retschnig et al. 2014)
men det är oklart vilken relevans detta har i fält. Både honungsbin och vilda
bin hotas av samverkande miljöfaktorer där användningen av bekämpningsmedel är en av flera faktorer (Potts et al. 2010, González-Varo et al. 2013, Vanbergen et al. 2013).
Honungsbiet är en viktig pollinatör av många grödor (Klein et al. 2007), men
vilda bin kompletterar honungsbin som pollinatörer och nyare studier indikerar
att bidraget från vilda bin till pollineringen av grödor tidigare kan ha underskattats (Breeze et al. 2011, Garibaldi et al. 2013). Beroendet av pollineringstjänster från vilda bin kan också komma att öka framöver eftersom behovet av rödpollinering växer mycket snabbare än mängden tillgängliga honungsbin (Aizen
et al. 2009, Breeze et al. 2014). Framtida studier bör därför säkerställa att användningen av neonikotinoider inte äventyrar vare sig honungsbinas eller vildbinas och humlornas pollinering.
Rester av växtskyddsmedel återfinns i grundvattnet och i ytvattnet i så stor omfattning att det påverkar hela ekosystemet. Även kemikalier som används i herbicider och fungicider, inte bara insekticider, påverkar den biologiska mångfalden och rubbar ekosystemen mycket negativt.
Mot bakgrund av ovanstående åberopar vi försiktighetsprincipen som gäller i
EU och yrkar därför att LRF starkt engagerar sig i det viktiga miljöarbetet att
minska användningen av förorenande kemikalier inom odlingen och i naturen.
Människan skapar genom intensiv odling skador, ensidigheter och onaturliga
fenomen i ekosystemet, som vi sedan försöker åtgärda med exempelvis kemiska växtskyddsmedel. De negativa effekterna och konsekvenserna av detta
belastar andra näringar och aktiviteter inom de gröna näringarna och livsmedelsproduktionen.
Sveriges Biodlares Riksförbund yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra
åt riksförbundsstyrelsen
att

aktivt verka för åtgärder som minskar användningen av neonikotinoider och andra kemiska växtskyddsmedel i all odling i Sverige.
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Styrelsens yttrande nr 49

Motion Sveriges Biodlare nr 1

Neonikotinoider och andra kemikalier i landskapet
Inkomna motioner
Sveriges Biodlare beskriver i en motion sin oro för neonikotinoider och andra kemiska växtskyddsmedels effekter på pollinerare och ekosystemet i stort. Med bakgrund i detta yrkar Sveriges Biodlare att riksförbundsstyrelsen ska arbeta för åtgärder
som minskar användningen av neonikotinoider och andra kemiska växtskyddsmedel i
all odling i Sverige.
Styrelsens redovisning
I LRFs vision står det att LRF ska arbeta för ett hållbart samhälle. Arbetet innebär
bland annat att vi ska fortsätta minska miljö- och hälsoriskerna med användningen av
växtskyddsmedel.
Övergripande om växtskyddsarbetet
I LRFs växtskyddspolicy från 2010 står det att LRF ska arbeta för en hållbar odling i
Sverige. Hållbarheten måste baseras på såväl ekologiska och ekonomiska som sociala faktorer. Denna balansgång är ibland mycket komplicerad och svåra beslut måste
ständigt fattas. Att ensidigt förbjuda användningen av kemiska växtskyddsmedel i
Sverige skulle innebära att produktionen av livsmedel och användningen av växtskyddsmedel flyttar utomlands och någon vinst för miljön uppnås inte i ett större
perspektiv. Användningen av växtskyddsmedel i Sverige är bland de lägsta i världen
eftersom vårt kalla klimat innebär att vi inte har så stora problem med skadegörare.
Att flytta produktionen från Sverige innebär alltså ingen vinst för miljön.
Växtskyddsmedel används för att skydda grödan mot ogräs, insekter och skadesvampar. När skadegörare och ogräs angriper grödor innebär detta ett hot mot livsmedelsförsörjningen. Användning av kemiska växtskyddsmedel innebär också risker
för människans hälsa och miljö. De växtskyddsmedel som används ska vara så målspecifika som möjligt. Resurser till forskning behövs för att finna fler växtskyddsmedel och alternativa metoder som inte ger rester i vatten eller andra negativa effekter på miljö och hälsa. Förebyggande åtgärder i odlingen är viktiga. Dessa används
integrerat för minsta sammanlagda miljörisk och bästa ekonomi för odlaren, med
målet hållbar produktion.
Den svenska odlingens konkurrenskraft ska stärkas. I och med att svensk jordbruksproduktion idag konkurrerar på en internationell marknad, är det enligt riksförbundsstyrelsen mening centralt att det finns växtskyddsmetoder med hög effektivitet tillgängliga inom jordbruks- och trädgårdsproduktionen. Det är också viktigt att minska
riskerna som finns kring användningen av växtskyddsmedel.
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Riksförbundsstyrelsen håller med motionären om att bin och humlor är mycket värdefulla för jordbruket och för ekosystemen i stort. Honungsbin och vilda pollinatörer
som humlor har en nyckelroll för den biologiska mångfalden i Sverige. En bra pollinering har även stor eller avgörande betydelse för skördenivån i oljeväxter, åkerböna
och klöverfrö samt i frukt- och bärodlingen.
LRF arbetar aktivt med att minska riskerna med användning av växtskyddsmedel,
Det sker bland annat genom samarbetsprojektet Säkert växtskydd där samtliga ansvariga myndigheter deltar. I Säkert växtskydd ges information om hur riskerna för både
miljö och hälsa kan minimeras.
Exemplet neonikotinoider
Neonikotinoider är en typ av kemiska växtskyddsmedel som används mot insekter.
Nikotin finns i tobaksplantan som använder sitt nikotin för att skydda sig mot växtätande insekter. Nikotin är ett starkt nervgift för människor och andra djur. Neonikotinoider är en utveckling av nikotinmolekylen. Till skillnad från andra kemiska
insektsmedel är neonikotinoiderna vattenlösliga, vilket påverkar hur de uppträder i
miljön. De systemiska egenskaperna ger bra skydd mot skadeinsekter som gnager
och suger på grödan. Nackdelen är att vissa neonikotinoider är giftiga för bin och de
kan även hamna i växternas nektar. Neonikotinoiderna är en stor grupp och bigiftigheten varierar mycket från produkt till produkt. Neonikotinoider som används som
betningsmedel är dock generellt bigiftiga.
Under 2012 gjordes en utredning av Europeiska livsmedelsmyndigheten (EFSA),
vilket ledde till att EU-kommissionen beslutade om ett tvåårigt förbud med start den
1 december 2013. Med några undantag får klotianidin, tiametoxam och imidakloprid
i fortsättningen inte användas för betning av frön till grödor som är lockande för bin
som oljeväxter, majs, solros och bomull. Den tvååriga förbudstiden har förlängts av
EU-kommissionen och en fortsatt utvärdering ska göras. Riskbedömningen ska klargöra vilka effekter neonikotinoider har och deras påverkan på miljön. Den behöver
avvaktas. Det som man på EU-nivå kommer fram till menar LRF att alla EU-länder
ska följa och att inte några nationella tolkningar ska göras.
Tills denna utvärdering är klar har flera andra, för svenska odlare viktiga konkurrentländer, som Storbritannien, Danmark och Finland utfärdat dispenser för betning av
vårraps. I Sverige har odlingen av vårraps minskat med 90 % de senaste åren. Det
finns inga effektiva alternativ till betning med neonikotinoider och odlingen har blivit för osäker och kostsam, vilket har lett till att de flesta odlarna har valt att inte alls
odla grödan. Därigenom försvinner oljeväxterna från nästan hela Mellansverige. Det
innebär både att de inte finns som en gröda för pollinerande insekter och inte heller
som en omväxlingsgröda i växtföljden. Totalt sett riskerar användningen av växtskyddsmedel därför att öka. Det är ett exempel på en målkonflikt och att det inte är
enkelt att minska användningen av växtskyddsmedel.
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LRF beslutade sig för att agera när det blev uppenbart att svensk odling slås ut medan andra länder tillämpar regelverket annorlunda. LRF valde därför att under våren
2016 söka dispens för användning av Modesto (klotianidin) för betning av vårraps
för en begränsad användning i Mellansverige. Dispensen fick avslag och det visar
tydligt hur olika länderna i EU tillämpar samma regelverk. Ett fortsatt arbete för att
Sverige ska få jämförbara villkor med övriga länder i EU och att det finns ett samlat
ansvar för ett effektivt växtskydd i Sverige är nödvändigt om det ska finnas någon
odling kvar i Sverige. Riksförbundsstyrelsen ser inte att en export av miljöpåverkan
är lösningen framåt.
Oavsett vad den pågående utvärderingen kommer fram till finns ett behov av att
utveckla befintliga växtskyddsmetoder Eftersom den svenska marknaden för växtskydd är väldigt liten behöver det finnas ett politiskt ansvar för att skapa förutsättningar för att utveckla nya växtskyddsmetoder som är så målspecifika som möjligt
och inte bara att begränsa tillgången på växtskyddsmedel. I det arbetet behöver LRF
tillsammans med branschen vara mycket aktivt.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion Sveriges Biodlare nr 2

Kommunalt avloppsslam förgiftar människan, flora och
fauna
Sveriges Biodlares Riksförbund
Världshälsoorganisationen WHO har i en uppmärksammad rapport visat att
hormonstörande miljögifter är en trolig orsak till en rad sjukdomstillstånd hos
barn, ungdomar och vuxna. Man nämner bland annat:
Bröstcancer, låg spermiekvalitet, missbildade könsorgan, för tidiga födslar,
låga födelsevikter, prostatacancer, testikelcancer, fetma, diabetes och tidigarelagd pubertet, beteendestörningar, astma, ökad infektionskänslighet, hjärtsjukdom, Alzheimer, Parkinson, tidig menopaus och åderförkalkning.
När det gäller exponeringen för dessa miljögifter, kommer de mest kraftfulla
ämnena i form av föroreningar i vår mat. Där hittar man idag bromerade flamskyddsmedel, perfluorerade ämnen, klorerade bekämpningsmedel, policykliska
aromatiska kolväten, dioxin, PCB och så vidare i en icke överblickbar ”cocktail”. De flesta av dessa är fettlösliga och svårnedbrytbara. De hamnar i navelsträngsblod och bröstmjölk.
WHO framhåller att dessa miljögifter samlas in från hela samhället, från biltvättar, industrier, avfallsupplag och så vidare och hamnar i avloppsvattnet och
koncentreras i avloppsslammet. WHO anger vidare att de efter slamspridning i
livsmedelsproduktionen avdunstar från åkrarna till atmosfären. Sedan faller de
ned på alla odlingar, på exempelvis betesmark för kor och spannmål för barnvälling. Även ekologiska odlingar drabbas. Miljögifter kan idag påvisas i de
flesta livsmedel - i både mjölkprodukter och barnmat.
Bin och andra insekter besöker blommor och har som en viktig uppgift att pollinera och garantera biologisk mångfald med sina ekosystemtjänster. Är då
marken, vattnet och växterna kontaminerade av alla miljögifter som finns i
avloppsslam och slam från biogasanläggningar där avloppsslam ingår som en
del av rötningsmaterialet, förgiftas även våra insekter och andra djur. Varje
bisamhälle förbrukar lika mycket vatten som pollen varje år, cirka 40-50 kg
pollen och 50 liter vatten.
Sveriges Biodlares Riksförbund yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra
åt riksförbundsstyrelsen
att

aktivt verka för att stoppa all slamspridning från reningsverk och biogasanläggningar där material från kommunala reningsverk ingår, på
åkermark, i skogsmark och i naturen i övrigt.
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Styrelsens yttrande nr 50

Motion Sveriges Biodlare nr 2

Avloppsslam
Inkomna motioner
Sveriges Biodlare beskriver i en motion hur spridning av avloppsslam utgör en risk
för hälsa och miljö. Motionären yrkar att LRF aktivt ska arbeta för ett stopp av spridning av avloppsslam.
Styrelsens redovisning
En viktig utgångspunkt för LRFs arbete är att lyfta svenska mervärden och skapa
förutsättningar för minskad miljöpåverkan från livsmedelsproduktionen. LRF driver
även frågan om en cirkulär ekonomi (bryta linjära flöden och istället återvinna och
återanvända) och hur vi kan närma oss en biobaserad ekonomi (ersätta fossila produkter med biobaserade produkter).
Dessa frågor kopplar tydligt till hur vi ska handskas med giftfria kretslopp som inte
äventyrar miljön, hälsan eller klimatet och som minskar vårt beroende av fossil
energi samt kritiska ämnen såsom fosfor.
Riksförbundsstyrelsen delar motionärens åsikt att en risk finns för hälsa och miljö
vid spridning av slam, dock är kopplingen till biodlingen i dagsläget okänd. Det är
därför viktigt att LRF arbetar på ett sätt där vi ställer tydliga krav på att varken miljön eller åkermarken ska förorenas. KEMI har, som ansvarig myndighet för miljömålet giftfri miljö, uttryckt att den anser att det föreligger en konflikt mellan spridning
av avloppsslam och nämnda miljömål. Studier som analyserat effekterna av spridning av avloppsslam visar att det inte går att undvika risken för ackumulering av
tungmetaller, läkemedelsrester eller mikroplast i åkermarken. En avgörande princip
för LRF i kretsloppsfrågan är "rent in - rent ut" och att kretsloppet inte leder till någon negativ påverkan för marken, grödan, djurlivet eller omkringliggande vattenmiljöer. Ansvaret för att ta fram säkra och giftfria kretslopp ska tydligt ligga på de som
förorenar avloppsvatten samt de som ansvarar för slammet.
Majoriteten av allt slam används i dag som marktäcke för olika deponier (66 %).
Inom cirka tio år kommer denna möjlighet att upphöra då deponierna kommer att
vara färdigtäckta och användning av slam som marktäcke därmed inte längre blir
möjligt. Detta skapar ett tryck på att utveckla andra metoder för att möjliggöra en
återföring av växtnäring i form av en ren och attraktiv produkt som jordbruket vill
använda och som även marknaden accepterar.
Inom EU är behovet av att hitta vägar för att återföra fosfor till åkermark en viktig
fråga, vilket har lett till att mycket teknikutveckling sker på området. Det finns exempelvis idag flera metoder för att återföra fosfor, varav flera är olika varianter av
förgasning, förbränning och torkning. Gemensamt för dessa tekniker är att de har
som mål att säkra en renare produkt som inte utsätter miljön för de risker som finns
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förknippade med avloppsslam. Att förbränna, förgasa eller torka avloppsslam kan
exempelvis vara tekniker som minskar spridningen av exempelvis organiska miljögifter som läkemedelsrester och antibiotikaresistenta bakterier. Det finns även en
utveckling inom teknik som utöver fosforåterföring även kan generera biokol som
kan bidra till ökad kolhalt i åkermarken.
Riksförbundsstyrelsen menar att det parallellt med arbetet inom EU också nationellt
krävs ett kraftfullt politiskt arbete för att skapa förutsättningar för att fortsatta investeringar kan göras i både befintliga och nya system. Ny och renare teknik behöver
finnas på plats när dagens användning av avloppsslam som marktäcke upphör. Det
finns dessutom behov av kostnadseffektiva och robusta system för enskilda avlopp
(som exempelvis LRFs kretsloppsmodell för enskilda avlopp för källsortering).
Riksförbundsstyrelsen menar vidare att vi fortsatt behöver arbeta på bred front för att
utveckla den bästa möjliga tekniken i syfte att sluta ett kretslopp mellan stad och land
samt utifrån de krav som både markägare och även marknaden ställer. Om odlaren
väljer att sprida slam rekommenderar LRF att det är slam från REVAQ-certifierade
reningsverk som kan komma ifråga för spridning på åkermark. Viktigt att poängtera
är att slampspridning ytterst är ett beslut som odlaren själv måste fatta. Odlaren är
också helt ansvarig för eventuell förorening som uppstår på grund av slamspridning.
LRF arbetar även genom andra vägar och tekniker för att uppnå en cirkulering av
näringsämnen som är renare från förorenande ämnen. I detta sammanhang kan förbränning, förgasning och torkning vara alternativ som behöver utforskas vidare.
Sammanfattningsvis ser LRF kretsloppsfrågan som en viktig och stor utmaning där
det är angeläget att ha en fortsatt utveckling genom ett öppet sinne och med fortsatt
utveckling av befintliga och nya metoder.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion Västra Götaland nr 7

Möjlighet till inackorderingsbidrag även vid frisök till
gymnasieskolan
LRF Ungdomen Sjuhärad och LRF Ungdomen Väst
Vid stämman med LRF Västra Götaland behandlades två motioner om att det
skall vara möjligt att få inackorderingsbidrag även för en andrahandsantagen
gymnasieelev vid frisök för att öka attraktionskraften för den gröna näringens
gymnasieutbildningar.
Många ungdomar som är intresserade av den gröna näringen kommer förmodligen välja andra gymnasieprogram framför naturbruksprogrammet om man
”tvingas” till en viss bestämd skola. Det kommer på sikt att leda till att rekryteringen av välutbildade medarbetare och nya företagare inom näringen försvåras. De ungdomar som väljer att gå på ett naturbruksprogram i slättbygd kommer att lära sig hur det går till där. Vart tar då kunskapsuppbyggnaden för
mångsysslandet i företagandet i den gröna näringen i skogs- och mellanbygden
vägen?
Lyckligtvis finns det skolor i skogs- och mellanbygden utanför den egna hemregionen. För att söka in till dessa skolor, som ligger utanför hemkommunen/samverkansområdet, får eleven göra ett så kallat frisök. Frisök innebär att
eleven kan bli andrahandsantagen till utbildningen, det vill säga erbjuds utbildning i mån av plats. En andrahandsantagen elev har dock inte rätt till inackorderingsbidrag (eftersom utbildningen redan finns i samverkansområdet) utan
föräldrarna får betala hela kostnaden om eleven behöver bo på internat. En elev
ska dock inte behöva veckopendla 20 mil när det räcker med fem. Elevens
bästa för näringens samlade framtid måste gå i första hand.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för att göra det möjligt för elever att söka till skolor utanför sin
hemregion via frisök och samtidigt få inackorderingsbidrag.
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Styrelsens yttrande nr 51

Motion Västra Götaland nr 7

Stöd för inackordering
Inkomna motioner
I motionen från LRF Västra Götaland uppmärksammas att det skall vara möjligt att
få stöd för inackordering även för en gymnasieelev som är antagen i andra hand.
Detta för att öka attraktionskraften för naturbruksprogrammet.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar motionärens problembeskrivning. LRF driver, genom
Naturbrukets Yrkesnämnd (NYN), frågan om att göra det enklare för elever att söka
till valfritt naturbruksgymnasium i landet. Ett effektivt sätt att lösa detta, vilket LRF
genom åren vid våra kontakter med departement och myndigheter framfört, är att
naturbruksgymnasierna ges så kallad riksrekrytering.
Till riksrekryterande gymnasieprogram får elev söka oavsett i vilken kommun man
bor. Eleven söker då gymnasieutbildningen på samma villkor som eleverna i den
kommun gymnasieutbildningen finns. Blir man antagen till gymnasieprogrammet är
hemkommunen skyldig att betala elevavgiften. CSN respektive kommunen betalar
stöd för inackordering. Vid så kallat riksintag gäller inte detta generellt.
Frisök innebär en utökad möjlighet för elever att söka gymnasieutbildning på nationellt program i annan kommun än hemkommunen/samverkansområdet, även om
utbildningen finns där. Då gäller andrahandsmottagning, vilket innebär att eleven tas
emot som sökande och erbjuds en plats om lediga platser uppstår; först ska dock
kommunens/samverkansområdets egna elever erbjudas ledig plats. Utbildningsanordnaren är dock inte tvingad att ta emot eller betala för elev som antagits i andra
hand.
Godkända gymnasiefriskolor har riksintag. Det innebär att elev kan söka skolan oavsett vilken kommun man bor i eller om kommunen man bor i redan har en motsvarande gymnasieutbildning. Det är inte alltid som inackorderingstillägg betalas ut i
sådana fall. Fristående gymnasieskola ska ta emot alla behöriga ungdomar. Elever
som studerar vid fristående gymnasieskolor kan ansöka om statligt inackorderingstillägg.
I Yrkesprogramsutredningens slutbetänkande (SOU 2015:97) föreslås att branschskolor införs som försöksverksamhet. Till dessa skolor förutsätter LRF att stöd till
inackordering blir en rättighet. LRF/NYN bevakar frågan bland annat genom att vi
ansökt om att få starta en branschskola för trädgård.
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LRF/NYN har uppvaktat Studiehjälpsutredningen och därefter avgivit yttrande över
dess betänkande - Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52). Vi tillstyrker särskilt
förslaget att rätten till inackorderingsstöd vidgas för elever på naturbruksprogrammet
genom att Skolverket föreslås besluta om vilka utbildningar som får finnas inom naturbruksprogrammets nationella inriktningar djur och skog. LRF/NYN har framfört
att förslaget även bör kompletteras med naturbruksprogrammets inriktningar lantbruk
och trädgård. Utredningen har ännu inte blivit till en proposition från regeringen.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbeta för elevens rätt att söka till naturbruksprogrammet utanför sin
hemregion utan begränsningar av rätten att få stöd för inackordering.
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Motion LRF Ungdomen nr 1

Inhemskt proteinfoder för nya affärsmöjligheter
LRF Ungdomen
Alternativa proteinfodermedel som kan ersätta sojan i djurfoder efterfrågas
ständigt. Studier visar att proteinfodermedel baserat på insekter har en hög proteinkoncentration med en tillfredsställande aminosyrasammansättning. Studier
visar även att många insektsarter, som inte innebär något hot mot den svenska
floran, har en högre proteinkoncentration jämfört med sojan.
Lantbrukare har goda förutsättningar för att själva bli producenter av detta proteinfoder, då befintliga djurstallar samt restprodukter från lantbruket kan nyttjas i framställningen.
Ny forskning där man tar hänsyn till svenska produktionsförhållanden samt
lönsamheten för detta alternativa proteinfodermedel behöver studeras närmare.
LRF Ungdomens riksstyrelse anser dock att regelverket måste tydliggöras och
öppnas upp redan nu för nya affärsmöjligheter som kan öka lönsamheten i
branschen och främja inhemsk produktion av proteinfodermedel. Riksstyrelsen
ser gärna att svenska lantbrukare ges möjligheten att vara först på tåget.
LRF Ungdomen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

initiera en dialog med berörda myndigheter i syfte att möjliggöra inhemsk produktion av insekter för framställning av djurfoder.
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Styrelsens yttrande nr 52

Motion LRF Ungdomen nr 1

Inhemskt proteinfoder för nya affärsmöjligheter
Inkomna motioner
LRF Ungdomen önskar att riksförbundsstyrelsen initierar en dialog med berörda
myndigheter i syfte att möjliggöra inhemsk produktion av insekter för framställning
av djurfoder.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att odling av insekter för fodermedel förmodligen kan ge nya affärsmöjligheter för LRFs medlemmar på sikt.
Denna odling kan bidra till en hållbar utveckling av bioekonomin både i företaget
och i det svenska samhället i stort.
Enligt en FAO-rapport från 2013 behöver vi i världen utforma innovativa sätt att
producera mat. Världsbefolkningen växer och i takt med detta det globala avfallet av
organiska material. Genom att exempelvis använda fluglarver som äter organiskt
avfall kan man få fram högklassigt gödselmedel och proteinfoder.
Det finns ett stort antal insekter som kan bidra i lantbrukets tjänst och de kan förädla
många restprodukter som till exempel matavfall, gödsel och musslor. Proteinet som
fås fram har en aminosyrakvalitet som ligger under fiskmjöl och ungefär som sojamjöl, men kan ge sämre tillväxt än soja och bedöms främst intressant för enkelmagade djur som gris och fågel samt fisk. En viss del av sojaimporten skulle alltså
kunna ersättas med ett inhemskt protein. Även palmolja skulle kunna ersättas och ge
miljövinster.
Den forskning som bedrivs i Sverige görs sedan lång tid tillbaka i huvudsak av en
grupp på Sveriges Lantbruksuniversitet. Forskningsgruppen har använt den amerikanska vapenflugan eftersom den endast äter i larvstadiet och därför minskar smittskyddsproblemen som utvecklad fluga. Det är viktigt att den fortsatta forskningen
inte enbart är inriktad på storskalig verksamhet utan även beaktar möjligheterna till
mer småskalig produktion. Samtidigt är det viktigt att säkerställa en hög fodersäkerhet när det gäller smittspridning.
I andra EU-länder forskas det också inom området, som i Nederländerna där en
mjölmask ger proteinberikade livsmedel utan att gå omvägen via foder.
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Det största hindret för utvecklingen är de europeiska regelverken, bland annat EUs
förordning för animaliska biprodukter där insekter klassas som djur. Det europeiska
livsmedelsorganet EFSA har gjort en utvärdering av frågan och den omfattar både
foder och livsmedel. Utvärderingen pekar både på hot och möjligheter för en framtida användning av insekter. Jordbruksverket har hittills följt foderfrågan utan
nationella initiativ.
Om EU-förordningen ändras finns det troligen intresserade investerare. Redan idag
söker en av Sveriges största kommuner medel till en fullskaleanläggning för proteinframställning. Även hos LRFs medlemmar kan finnas möjligheter i första hand för de
som vill satsa på storskalig produktion. Energirika biprodukter krävs, liksom värme.
LRF avser att bevaka regelfrågorna på såväl EU-nivå som svensk nivå. Uppmärksamhet måste också finnas på eventuella konsumentattityder till insekter som fodermedel.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att tillsammans med foderbranschen initiera en dialog med berörda myndigheter i
syfte att påverka det EU-gemensamma regelverket och möjliggöra en inhemsk produktion av insekter för framställning av djurfoder.

250

Ärende nr 22

Styrelsens yttranden över inkomna motioner
Nr

Yttrande

Från

Motion

1

Strategi för äganderättsarbetet

Skåne 1

Strategi för äganderättsarbetet

67

2

Ägande- och brukanderätt samt
statligt eller regionalt markGotland 3
intrång

Ägande- och brukanderätt samt
statligt eller regionalt markintrång

72

3

Lantmäteriet

Dalarna 3

Lantmäteriet

76

4

För många sakägare

Sydost 2

För många sakägare

80

5

Kostnadseffektiva kontroller

Skåne 3

Svenskt lantbruk behöver kostnadseffektiva kontroller, ökad samverkan
och minskad administrativ byråkrati

84

6

Miljötillsynsavgifter

Sydost 5

Miljötillsynsavgifter

88

7

Rättssäker myndighetsutövning

Mälardalen 2

Det är hög tid att de myndigheter som
utför kontroller inom lant- och skogsbruket slutar göra fel

93

8

Jordförvärvslagstiftningen

Västra Götaland 5

Slå vakt om familjelantbruket

97

9

Byalagsmodellen och intrångsersättning

Södermanland 5

Byalagsmodellen och intrångsersättning

100

10

Kabelanvisning

Södermanland 6

Kabelanvisning

103

11

Samrådsförfarande vid registrering av nyckelbiotoper

Dalarna 2

Samrådsförfarande vid bildandet av
nyckelbiotoper

105

12

Ersättningsmark vid naturvårdsavsättningar

Jämtland 1

Ersättningsmark vid naturvårdsavsättningar

109

13

Fuska inte med intrångsersättningen

Värmland 2

Fuska inte med intrångsersättningen!

112

14

Strandskydd

Värmland 1

Gör om och gör rätt i strandskyddet

114

15

LRFs påverkansarbete

Västernorrland 1

LRFs påverkansarbete

116

16

LRFs medlemstidning
- Landpaketet

Mälardalen 3

Vi behöver en ny medlemstidning!

120

17

Den anonyma riksförbundsstyrelsen

Sydost 1

Den anonyma riksförbundsstyrelsen

124

18

Ökad förståelse för LRFkoncernens verksamhet

Jönköping 3

Ökad förståelse för LRF-koncernens
verksamhet

127

19

Forum för ideologisk debatt

Jönköping 4

Forum för ideologisk debatt

130

20

Organisations- och intressemedlemskap i LRF

Sydost 3

Analys organisationsmedlemmar

133

21

Medlemsmajoritetsprincipen

Västra Götaland 9

Vårda LRFs princip att majoriteten
avgör

136
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Sid

Nr

Yttrande

Från

Motion

22

Rösträtt LRF Ungdomen

LRF Ungdomen 2

Rösträtt LRF Ungdomen

140

23

Unga regionala stämmofullmäktige

Jämtland 3

Unga regionala stämmofullmäktige

143

24

Medlemsfrågor

Jämtland 2, Jönköping 2,
Mälardalen 1

Sänkt medlemsavgift unga medlemmar, Medlemsavgiften, Medlemsrekrytering och medlemsvård

148

25

Höga konsultkostnader

Dalarna 4

Höga konsultkostnader

153

26

Barns säkerhet inom de
gröna näringarna

Dalarna 6

Barns säkerhet inom de gröna
näringarna

156

27

Utbildningsmaterial som
finns i våra skolor

Halland 2

Utbildningsmaterial som finns i
våra skolor

159

28

Varg

Södermanland 1

Varg

163

29

Rovdjurens kostnader i jordbruket och kostnader för
skyddsjakt

Gävleborg 1, Mälardalen 4,
Västra Götaland 3

Rovdjur – kostnader och ansvar för
skyddsjakt, Rovdjur, Rovdjurens kostnader i jordbruket

168

30

LRFs arbete i vargfrågan

Värmland 4

LRFs arbete i vargfrågan

172

31

Licensjakt på björn

Gävleborg 3

Rovdjur – licensjakt på björnunge

175

32

Klövviltets ekonomiska effekter

Värmland 5

Klövviltets ekonomiska effekter

177

33

Älgförvaltningssystemet, viltfrågorna och äganderätten

Gävleborg 2, Skåne 2

Det nya älgförvaltningssystemet,
Äganderätt och vilt

181

34

Jakt på sädgås, bläsgås och
vitkindad gås

Västra Götaland 6

Gässens utbredning förorsakar allt
mer skador

183

35

Viltfrågor i LRF

Östergötland 2

Viltfrågor i LRF

187

36

Ingen klor- eller syradoppad
kyckling i TTIP

Västra Götaland 8

Ingen klor- eller syradoppad kyckling
i TTIP

190

37

Konkurrenskraft och en stark
svensk jordbruksnäring

Gotland 2, Västra Götaland 1

Konkurrenskraft, Sveriges försvarsförmåga är ännu ett argument för en
stark svensk jordbruksnäring

195

38

Jordbrukets dieselbeskattning

Västra Götaland 4

Jordbrukets dieselbeskattning

198

39

Utbetalningar av EUersättningar och förenklingsarbete

Gotland 1, Halland 1,
Jämtland 4, Sydost 4,
Västra Götaland 2

Förseningen av EU-ersättningarna,
Senarelagda utbetalningar av 2015 års
EU-stöd, Utbetalning av ersättningar,
Förenklingsarbete och EU-stöd, Sena
utbetalningar av EU-stöden

204

40

Kompensationsstöd och
nationellt stöd

Dalarna 5

Kompensationsstöd och nationellt stöd

209

41

Plantering av åkermark

Södermanland 2

Plantering av åkermark

212

252

Sid

Nr

Yttrande

Från

Motion

42

Jordbruksverkets regleringsbrev

Västernorrland 2

Jordbruksverkets regleringsbrev

214

43

Arbetskraftskostnad

Värmland 3, Östergötland 1

Arbetsgivaravgifterna måste sänkas,
Lika villkor för arbetskraft i Sverige
och EU

219

44

Rättshjälp i förvaltningsärenden Dalarna 1

Rättshjälp i förvaltningsärenden

223

45

Tjuvar och banditer

Skåne 4

Tjuvar och banditer

226

46

Modernisering av telekommunikation på landsbygden

Jönköping 1

Modernisering av telekommunikationen på landsbygden

229

47

Biobränsle i stället för sopor
i värmeverken

Södermanland 4

Biobränsle i stället för sopor i värmeverken

232

48

Gräsbevuxna skyddszoner

Södermanland 3

Gräsbevuxna skyddszoner

235

49

Neonikotinoider och andra
kemikalier i landskapet

Sveriges Biodlare 1

Neonikotinoider och andra kemikalier
i landskapet

239

50

Avloppsslam

Sveriges Biodlare 2

Kommunalt avloppsslam förgiftar
människan, flora och fauna

243

51

Stöd för inackordering

Västra Götaland 7

Möjlighet till inackorderingsbidrag även
vid frisök till gymnasieskolan

246

52

Inhemskt proteinfoder för
nya affärsmöjligheter

LRF Ungdomen 1

Inhemskt proteinfoder för nya affärsmöjligheter

249

253

Sid

Ärende nr 22

Inkomna motioner och styrelsens yttranden
Region

Motion

Sid Yttrande

Nr

Sid

Dalarna 1

Rättshjälp i förvaltningsärenden

222 Rättshjälp i förvaltningsärenden

44

223

Dalarna 2

Samrådsförfarande vid bildandet av
nyckelbiotoper

104

Samrådsförfarande vid registrering av nyckelbiotoper

11

105

Dalarna 3

Lantmäteriet

3

76

Dalarna 4

Höga konsultkostnader

152 Höga konsultkostnader

25

153

Dalarna 5

Kompensationsstöd och nationellt stöd

207

Kompensationsstöd och
nationellt stöd

40

209

Dalarna 6

Barns säkerhet inom de gröna näringarna

155

Barns säkerhet inom de gröna
näringarna

26

156

Gotland 1

Förseningen av EU-ersättningarna

199

Utbetalningar av EU-ersättningar
och förenklingsarbete

39

204

Gotland 2

Konkurrenskraft

192

Konkurrenskraft och en stark
svensk jordbruksnäring

37

195

Gotland 3

Ägande- och brukanderätt samt statligt
eller regionalt markintrång

Gävleborg 1

75 Lantmäteriet

71

Ägande- och brukanderätt samt
statligt eller regionalt markintrång

2

72

Rovdjur – kostnader och ansvar för
skyddsjakt

165

Rovdjurens kostnader i jordbruket och kostnader för skyddsjakt

29

168

Gävleborg 2

Det nya älgförvaltningssystemet

179

Älgförvaltningssystemet,
viltfrågorna och äganderätten

33

181

Gävleborg 3

Rovdjur – licensjakt på björnunge

174 Licensjakt på björn

31

175

Halland 1

Senarelagda utbetalningar av 2015 års
EU-stöd

200

Utbetalningar av EU-ersättningar
och förenklingsarbete

39

204

Halland 2

Utbildningsmaterial som finns i våra skolor

158

Utbildningsmaterial som finns
i våra skolor

27

159

Jämtland 1

Ersättningsmark vid naturvårdsavsättningar

108

Ersättningsmark vid naturvårdsavsättningar

12

109

Jämtland 2

Sänkt medlemsavgift unga medlemmar

144 Medlemsfrågor

24

148

Jämtland 3

Unga regionala stämmofullmäktige

142

Unga regionala stämmofullmäktige

23

143

Jämtland 4

Utbetalning av ersättningar

201

Utbetalningar av EU-ersättningar
och förenklingsarbete

39

204

Jönköping 1

Modernisering av telekommunikationen
på landsbygden

228

Modernisering av telekommunikation på landsbygden

46

229

Jönköping 2

Medlemsavgiften

145 Medlemsfrågor

24

148

254

Region

Motion

Sid Yttrande

Nr

Sid

Jönköping 3

Ökad förståelse för LRF-koncernens
verksamhet

126

18

127

Jönköping 4

Forum för ideologisk debatt

129 Forum för ideologisk debatt

19

130

LRF Ungdomen 1

Inhemskt proteinfoder för nya
affärsmöjligheter

248

52

249

LRF Ungdomen 2

Rösträtt LRF Ungdomen

138 Rösträtt LRF Ungdomen

22

140

Mälardalen 1

Medlemsrekrytering och medlemsvård

Mälardalen 2

Det är hög tid att de myndigheter som
utför kontroller inom lant- och skogsbruket
slutar göra fel

146 Medlemsfrågor

24

148

7

93

Mälardalen 3

Vi behöver en ny medlemstidning!

118

LRFs medlemstidning
- Landpaketet

16

120

Mälardalen 4

Rovdjur

166

Rovdjurens kostnader i jordbruket och kostnader för skyddsjakt

29

168

Skåne 1

Strategi för äganderättsarbetet

1

67

Skåne 2

Äganderätt och vilt

33

181

Skåne 3

Svenskt lantbruk behöver kostnadseffektiva kontroller, ökad samverkan
och minskad administrativ byråkrati

5

84

Skåne 4

Tjuvar och banditer

225 Tjuvar och banditer

45

226

Sveriges Biodlare 1

Neonikotinoider och andra kemikalier
i landskapet

237

49

239

Sveriges Biodlare 2

Kommunalt avloppsslam förgiftar
människan, flora och fauna

242 Avloppsslam

50

243

Sydost 1

Den anonyma riksförbundsstyrelsen

123

17

124

Sydost 2

För många sakägare

4

80

Sydost 3

Analys organisationsmedlemmar

132

Organisations- och intressemedlemskap i LRF

20

133

Sydost 4

Förenklingsarbete och EU-stöd

202

Utbetalningar av EU-ersättningar
och förenklingsarbete

39

204

Sydost 5

Miljötillsynsavgifter

6

88

Södermanland 1

Varg

161 Varg

28

163

Södermanland 2

Plantering av åkermark

211 Plantering av åkermark

41

212

Ökad förståelse för LRFkoncernens verksamhet

Inhemskt proteinfoder för nya
affärsmöjligheter

90 Rättssäker myndighetsutövning

65 Strategi för äganderättsarbetet
180

Älgförvaltningssystemet, viltfrågorna och äganderätten

82 Kostnadseffektiva kontroller

Neonikotinoider och andra
kemikalier i landskapet

Den anonyma riksförbundsstyrelsen

79 För många sakägare

87 Miljötillsynsavgifter

255

Region

Motion

Sid Yttrande

Nr Sid

Södermanland 3

Gräsbevuxna skyddszoner

234 Gräsbevuxna skyddszoner

48

235

Södermanland 4

Biobränsle i stället för sopor i
värmeverken

231

47

232

Södermanland 5

Byalagsmodellen och intrångsersättning

9

100

Södermanland 6

Kabelanvisning

102 Kabelanvisning

10

103

Värmland 1

Gör om och gör rätt i strandskyddet

113 Strandskydd

14

114

Värmland 2

Fuska inte med intrångsersättningen!

111

13

112

Värmland 3

Arbetsgivaravgifterna måste sänkas

216 Arbetskraftskostnad

43

219

Värmland 4

LRFs arbete i vargfrågan

171 LRFs arbete i vargfrågan

30

172

Värmland 5

Klövviltets ekonomiska effekter

176 Klövviltets ekonomiska effekter

32

177

Västernorrland 1

LRFs påverkansarbete

115 LRFs påverkansarbete

15

116

Västernorrland 2

Jordbruksverkets regleringsbrev

213 Jordbruksverkets regleringsbrev

42

214

Västra Götaland 1

Sveriges försvarsförmåga är ännu ett
argument för en stark svensk jordbruksnäring

194

Konkurrenskraft och en stark
svensk jordbruksnäring

37

195

Västra Götaland 2

Sena utbetalningar av EU-stöden

203

Utbetalningar av EU-ersättningar
och förenklingsarbete

39

204

Västra Götaland 3

Rovdjurens kostnader i jordbruket

167

Rovdjurens kostnader i jordbruket och kostnader för skyddsjakt

29

168

Västra Götaland 4

Jordbrukets dieselbeskattning

197 Jordbrukets dieselbeskattning

38

198

Västra Götaland 5

Slå vakt om familjelantbruket

8

97

Västra Götaland 6

Gässens utbredning förorsakar allt
mer skador

182

34

183

Västra Götaland 7

Möjlighet till inackorderingsbidrag även
vid frisök till gymnasieskolan

245 Stöd för inackordering

51

246

Västra Götaland 8

Ingen klor- eller syradoppad kyckling
i TTIP

189

Ingen klor- eller syradoppad
kyckling i TTIP

36

190

Västra Götaland 9

Vårda LRFs princip att majoriteten avgör

135 Medlemsmajoritetsprincipen

21

136

Östergötland 1

Lika villkor för arbetskraft i Sverige och EU

217 Arbetskraftskostnad

43

219

Östergötland 2

Viltfrågor i LRF

185 Viltfrågor i LRF

35

187

99

Biobränsle i stället för sopor
i värmeverken
Byalagsmodellen och intrångsersättning

Fuska inte med intrångsersättningen

96 Jordförvärvslagstiftningen

256

Jakt på sädgås, bläsgås och
vitkindad gås

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

