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från LRFs riksförbundsstämma 2017
Februari 2018

Rött = kvar att åtgärda

Gult = vi jobbar på

Grönt = åtgärdat

Sammanställning av Erika Frost och Peter Lundberg, LRF

Rubrik
Yttrande 1
Möjliggör användning av
drönare i framtidens jordoch skogsbruk!
(LRF Ungdomen 1)
Yttrande 2
Kapitalförsörjning i ett
ägarskiftesperspektiv
(Jämtland 5, Mälardalen 1)

Yttrande 3
Det är öppet mål – vi måste
gå på offensiven
(Västra Götaland 3)

Yttrande 4
LRFs strategiska klimatoch miljöarbete
(Jönköping 1)

Stämmans beslut i ATT-Satser
att med bifall till motionens intentioner uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att arbeta för att ny teknik också
kräver reformerade regler.

att med bifall till motionernas intentioner uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbeta med kapitalförsörjning
i ett ägar- och brukarskiftesperspektiv genom bildande av ett
särskilt råd/samverkansforum med bland annat fördjupat
samarbete med LRF Konsult.

att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbetet
med minskat regelkrångel,
att intensifiera arbetet med att stötta våra politiker att
fatta kloka beslut,
att få LRF-organisationen att höras och synas mycket
mer i media i dessa frågor,
att långt mycket tydligare än hittills bemöta osakliga
angrepp i media som riktas mot livsmedelsproduktionen samt
att få LRF-organisationen att stötta oss medlemmar med mer
glöd och inspiration.
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att ta fram en långsiktig
policy för LRFs arbete med klimat-/miljöfrågor och en
biobaserad ekonomi.

Status/Kommentar
Drönare med kamera är tillåtna att använda utan tillstånd
från och med augusti 2017.

Ansvarig handläggare
Anders Johannesson
anders.johannesson@lrf.se
08-787 52 92

LRFs enhet Företagande och Analys (FoA) samverkar
kring ägarskiftes och kapitalfrågor med LRF Konsult. Det
sker via regelbundna avstämningar, samarbetet inom
Företagarakademin, där vi erbjuder konkreta verktyg för
företagaren kring ägarskiften. En trestegs utbildning kring
ägarskifte utarbetas i dagsläget i samarbete med FoA, LRF
Västerbotten och LRF Konsult. Utbildningen kommer
både adressera överlåtarens och övertagarens problembild
och verkliga fall kommer att användas för att ge perspektiv
på lyckade ägarskiften och instegsmodeller, en konkret
handlingsplan kommer slutligen arbetas fram.
Målsättningen är att utbildningen rullas ut i Västerbotten
under hösten 2018 som en pilot.
Sedan stämman har LRF arbetet med att utveckla ett mer
systematiskt sätt att arbeta med faktakoll av såväl media
som utspel från andra aktörer. Detta kommer att
kommuniceras på lrf.se. En ny kommunikationsstrategi har
beslutats. Denna är till hjälp i arbetet med att tydliggöra
våra budskap och för att komma ut i rätt kanaler.

Christian Nordenskjöld

Ett första utkast på en policy för klimat och biobaserad
ekonomi har tagits fram och behandlas nu av styrgrupp
och LRFs branch-ben. Policyn ersätter LRFs Klimatpolicy
från 2009 och Energi- och markanvändningspolicyn från
2007. Policyns mål utgår ifrån LRFs energistrategi från
2011, som beslutats av LRFs riksförbundsstämma. I den
energistrategin finns mål fram till 2020. Målen i denna
policy uppdaterar dessa mål med sikte på år 2030 och de
politisk antagna klimatmålen inom FN. Policyns syfte är
att skapa goda förutsättningar för förvaltandet av den
gröna cellen som ständigt förnyas, vilket är avgörande för
ett långsiktigt hållbart samhälle.

Elina Matsdotter
elina.matsdotter@lrf.se
08-787 51 21

Christian.Nordenskjold@lrf.se

08-787 51 45

Anders Holmestig
anders.holmestig@lrf.se
08-787 54 14

Hilda Runsten
hilda.runsten@lrf.se
08-787 54 28

Rubrik
Yttrande 5
Jordbrukets benämning i
miljöbalken.
Miljöpåverkande eller
miljöfarlig?
(Östergötland 1, Västra
Götaland 11)
Yttrande 6
Livsmedelsstrategin
(Gotland 3)

Yttrande 7
LRF måste lyfta
vegetabiliska
proteinprodukter från svenskt
jordbruk mer
(Västra Götaland 7)
Yttrande 8
Nej till genmodifierade bin
(Sveriges Biodlare 1)
Yttrande 9
European Bee Award
(Sveriges Biodlare 2)
Yttrande 10
Märkning av honung
(Sveriges Biodlare 3)

Stämmans beslut i ATT-Satser
att bifalla motionerna och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
fortsätta arbeta för att miljöbalkens begrepp och bedömning
av jordbruk ändras från ”miljöfarlig” till ”miljöpåverkande”
bland annat i samband med livsmedelsstrategins genomförande.

Status/Kommentar
Frågan om jordbrukets benämning tas fortlöpande upp i
relevanta sammanhang. För närvarande är ingen översyn
av miljöbalkens 9 kapaktuell.

att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt arbeta för att den nationella
livsmedelsstrategin utgör ett fundament i det fortsatta arbetet
med att utveckla svensk livsmedelsproduktion,
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt arbeta för att
det inom hela LRF-organisationen förs en kontinuerlig dialog
med parter inom livsmedelskedjan om åtgärder inom livsmedelsstrategin samt
att motionen i övrigt anses besvarad med vad
riksförbundsstyrelsen anfört.

Riksdagen fattade beslut om den nationella livsmedelsLars-Erik Lundkvist
strategin den 20 juni 2017. Därmed finns det ett överlars.erik.lundkvist@lrf.se
gripande mål om att öka den svenska livsmedels08-787 53 05
produktionen. Riksdagsbeslutet kommer att vara en viktig
"hävstång" för LRF i arbetet med att få till stånd olika
beslut och processer som utvecklar och stärker svensk
livsmedelsproduktion.

att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
lyfta fram de svenska vegetabiliska proteinprodukterna samt
att uppdra åt LRF Växtodling att, likt övriga delegationer, ta
fram en handlingsplan med fokus på att gynna den svenska
växtodlingens utveckling.

Ansvarig handläggare
Jan-Olof Sundby
Jan-Olof.Sundby@lrf.se
08-787 51 27

LRF har tagit fram en egen handlingsplan med 14
fokusområden för det fortsatta arbetet med livsmedelsstrategin. Syftet med handlingsplanen är att få till stånd
åtgärder och "verkstad" kring bland annat regler och
villkor, myndighetsutövning, export, marknadssamarbeten,
offentlig konsumtion, regionala strategier och forskning
och innovation. Regelbundna avstämningar sker med
LRFs regioner. En lägesrapport kring livsmedelsstrategin
uppdateras löpande på LRFs hemsida:
https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2018/02/nytt-omlivsmedelsstrategin/
Arbetet med handlingsplanen för växtodling och mer
Kjell Ivarsson
vegetabiliskt protein pågår och rapportering kommer att
kjell.ivarsson@lrf.se
ske i början av år 2018.
08-787 54 23

att motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen
anfört.

Beslutet kräver ingen åtgärd.

att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
engagera sig mer för att inspirera, utveckla och nominera
kandidater till European Bee Award under de kommande åren.
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att stödja märkningen av
honung så att ursprungsländer anges för blandad honung med
volymprocentandel och driva frågan tillsammans med Sveriges
Biodlares Riksförbund (SBR) och Biodlingsföre-tagarna (BF).

Nominering till European Bee Award ledde inte till
framgång, men försök gjordes under sommaren 2017.
Märkning av honung ska diskuteras med
riksdagsledamöter inom en månad tillsammans med
Biodlarna och Biodlingsföretagarna.

Kjell Ivarsson
kjell.ivarsson@lrf.se
08-787 54 23
Kjell Ivarsson
kjell.ivarsson@lrf.se
08-787 54 23
Kjell Ivarsson
kjell.ivarsson@lrf.se
08-787 54 23

Rubrik
Yttrande 11
Svenska mervärden åt de
som skapar dem
(Värmland 4)
Yttrande 12
Mjölk till alla barn i
förskolan (Sydost 4)

Yttrande 13
Nya former av LRFmedlemskap
(Jönköping 4)
Yttrande 14
Rabatt på tjänster via
LRF-medlemskapet
(Örebro 1)
Yttrande 15
Flytta LRF närmare
medlemmen
(Östergötland 3)

Stämmans beslut i ATT-Satser
att motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Status/Kommentar
Beslutet kräver ingen åtgärd.

Ansvarig handläggare
Jonas Carlberg
jonas.carlberg@lrf.se
08-787 53 92

att med bifall till motionens intentioner uppdra åt
Hjärta mjölk arbetar med yrkesgrupper som arbetar med Anna Blomberg
riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbeta för att alla förskolebarn och barn och mat, exempelvis lärare, förskolelärare, kostchefer anna.blomberg@lrf.se
skolbarn ska erbjudas mjölk som måltidsdryck till lunch.
och dietister. Under sommaren och hösten har Hjärta
08-787 51 53
mjölk deltagit på kommundietist dagen och kommer att
delta på skolforum och barnhälsovårdskonferens. Hjärta
mjölk har tagit fram filmmaterial om mjölk och
mjölkproduktion med skola som särskild målgrupp samt
skickar ut nyhetsbrev tre gånger per termin till
yrkesgrupperna inom skolan: https://www.mjolk.se/

att motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Hjärta mjölk har fortsatt sin verksamhet under hösten med
att lyfta och främja svensk mjölk och mjölkproduktion.
Hjärta mjölk har bland annat haft ett vinnande inlägg på
Facebook om svensk mjölkproduktion, så funkar det.
Vidare haft ett samarbete med Brödinstitutet i en kampanj
på Instagram, #mackamjölk och skickat ut ett nyhetsbrev
till 2000 prenumeranter.
Beslutet kräver ingen åtgärd.
Cecilia Gyldén
cecilia.gylden@lrf.se
08-787 54 69

att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att se över ägardirektivet till
dotterbolagen, så att medlemmen får och upplever mer direkt nytta
av medlemskapet i LRF.

Riksförbundsstyrelsen har uppdaterat ägardirektiven.
Beslut fattades vid styrelsesammanträde i juni 2017.

Cecilia Gyldén
cecilia.gylden@lrf.se
08-787 54 69

att avslå motionens yrkanden samt
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta utveckla arbetet för
att flytta LRF närmare medlemmen.

LRFs nya ordförande kommer att genomföra en resa till
samtliga regioner för att möta regionstyrelserna och
diskutera strategiska vägval i såväl organisatoriska som
vissa sakpolitiska frågor. Dessa möten är också tillfällen
för varje region att föra fram regionala frågor eller
specifika förutsättningar. Resorna är nu genomförda och
nu pågår ett efterföljande analysarbete, lett av Eva Rulf
och Anders Karlsson.

Anna Lundell
anna.lundell@lrf.se
08-787 50 41

Dessutom fortsätter det så kallade Tillsammans-arbetet,
där regioner och riksförbund genom att arbeta integrerat
skapar mer kraft i organisationen när det gäller bland
annat en satsning på kommungrupperna, på att värva
medlemmar med skogsfastigheter och på opinionsbildning.
Vecka 13 och 14 är 2018 års tillsammansveckor då vi

Rubrik

Stämmans beslut i ATT-Satser

Status/Kommentar

kraftsamlar för gemensamma påverkansaktiviteter runt om
i hela landet.
Yttrande 16
att med bifall till motionens intentioner fortsätta det pågående
Trafiken tillwww.bondeniskolan.se under 2017 slog alla
Satsning på skolkontakt arbetet med att utveckla och sprida kunskap om det digitala
tidigare rekord och landade på 120 000 unika besök, vilket
och Bonden i skolan
läromedlet Bonden i skolan och den riksomfattande satsningen
är tre gånger så mycket som under 2016 (40 000 unika
(Mälardalen 4)
Skogen i skolan.
besök). Det innebär att sajten har runt 500 unika besök per
att i övrigt anse motionen besvarad med vad riksförbundsstyrelsen skoldag. Bakom varje unikt besök döljer det sig allt som
anfört.
oftast en hel skolklass. Dessutom får vi fantastiskt mycket
positiv feedback från både lärare, elever och bönder.
Yttrande 17
att med bifall till motionernas intentioner uppdra åt riksEtt pilotmål om dröjsmålsränta kommer att startas när en
Bättre fungerande
förbundsstyrelsen att driva ett pilotmål med krav på dröjs-målsränta lantbrukare får beslutsbrev om slutbetalning för 2015 och
stödutbetalningar
vid sen utbetalning av EU-ersättningar,
2016 för vissa miljöersättningar. Detta väntas ske under
(Gotland 1, Gotland 2, att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för bättre EU-regler
våren 2018.
Östergötland 2)
kring bland annat dröjsmålsränta, förskottsbetalningar av direktstöd
och att regelverken är på plats i god tid innan nästa CAP-period
LRF har påbörjat en intern diskussion om nästa CAPträder i kraft,
reform. I kontakter med EU-kommissionen har vikten av
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att svenska
tydliga regelverk i rätt tid understrukits och förslag om
stödmyndigheters myndighetsutövning och stödhantering är effektiv dröjsmålsränta till bondens fördel har även framförts.
bland annat genom bättre in-formation på ”Mina sidor” och att
Detta arbete kommer att fortsätta.
administrationen inte finansieras via Lands-bygdsprogrammet,
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att JordbruksDen nationella livsmedelsstrategin ger LRF ytterligare
verket och länsstyrelser får i uppdrag att handlägga utbetaln-ingarna argument för en god myndighetsutövning med effektiv
effektivare och med en bättre systematik än vad som tidigare
handläggning och utbetalning av ersättningar. En
uppnåtts samt
diskussion med Jordbruksverket om utveckling av "Mina
att motionerna i övrigt anses besvarade med vad rikssidor" pågår för att bland annat skapa tydlighet i
förbundsstyrelsen anfört.
information kring stödbeslut och utbetalningar.
Yttrande 18
att med bifall till intentionerna i motionen från LRF Västra
Ett arbete med att gå igenom tvärvillkoren och föreslå
Tvärvillkor
Götaland uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att
förenklingar, t ex av antalet kontrollpunkter, har påbörjats.
(Gotland 1, Västra
tvärvillkorsreglerna förenklas och att tillämpade stödavdrag
Även frågan om proportionerliga sanktioner ses över.
Götaland 4)
förändras så att de blir proportionella mot avvikelsen samt
Samarbete sker med Näringsdepartementet och
att med bifall till intentionerna i motionen från LRF Gotland uppdra Jordbruksverket.
åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att tvärvillkorssystemet
avvecklas samt
LRF argumenterar även för att tvärvillkorssystemet på sikt
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att, utan dröjsmål,
bör avvecklas för att förenkla CAP och undvika den
fortsättningsvis verka för att tillämpliga unionsbestämmelser kring dubbelreglering som tvärvillkoren innebär på vissa
systemet med tvärvillkor tillämpas i Sverige genom att kräva en
områden.
sådan hantering gentemot myndigheterna i fråga.
När det gäller frågan om unionsbestämmelser för
tvärvillkoren har LRF haft en diskussion med
Jordbruksverket om det faktum att det är länsstyrelsen som
fattar beslut om tvärvillkorsavdrag och inte
Jordbruksverket, vilket EU-förordningen förutsätter.
Sverige har i samband med EU-revisioner inte ålagts att
ändra den svenska tillämpningen där länsstyrelsen, som tar

Ansvarig handläggare

Fortsättning yttrande 15

Pernilla Åkerström Frid
pernilla.akerstrom.frid@lrf.se

0511-34 22 44

Lars-Erik Lundkvist
lars.erik.lundkvist@lrf.se
08-787 53 05

Lars-Erik Lundkvist
lars.erik.lundkvist@lrf.se
08-787 53 05

Rubrik

Stämmans beslut i ATT-Satser

Fortsättning yttrande 18

Yttrande 19
Myndigheters
behandling
av lantbruksnäringen
(Sydost 5)
Yttrande 20
Modernisera kontakterna
med Jordbruksverket
(Värmland 3)

Status/Kommentar

Ansvarig handläggare

utbetalningsbeslutet även fattar beslut om avdrag. LRF
bedömer preliminärt att det är en fördel för lantbrukaren
att länsstyrelsen fattar beslut om såväl utbetalning som
eventuella avdrag och att det avsteg som detta innebär i
förhållande till förordningstexten bör accepteras. En
annan unionsrättslig aspekt på tvärvillkoren är om avvikelser i en kontrollrapport bör granskas av det allmänna
rättsväsendet för att fastställa om lagbrott begåtts innan
eventuella stödavdrag sker. I teorin kan detta vara en
modell som är mer korrekt juridiskt. Dock finns det inget
annat land i EU som tillämpar ett sådant system och LRF
bedömer att det inte är proportionerligt att öka den
administrativa hanteringen av tvärvillkoren genom att
involvera polis och åklagare i granskningen av kontrollrapporter för att fastställa lagbrott. I ett brev till Jordbruksverket har även EU-kommissionen konstaterat att
hanteringen av tvärvillkorsavdrag inte kräver ett
civilrättsligt förfarande.

att motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

När det gäller hantering av tvärvillkoren i Sverige har det
kommit en dom (2018-01-16) från Förvaltningsrätten i
Uppsala som säger att den administrativa tillämpningen
ligger i linje med EU-rätten. Ett överklagande från en
lantbrukare kring beslutsgången och att överträdelser av
tvärvillkor ska fastställas inom rättsväsendet avslås
tillsammans med ett andrahandsyrkande att inhämta
förhandsavgörande från EU-domstolen. Denna dom, som
kan komma att överklagas, berör således aktuell att-sats
och stämmobeslut. LRF avvaktar eventuell prövning i
högre instans och betraktar tillsvidare Förvaltningsrättens
bedömning som en rimlig tolkning av tvärvillkorens
unionsrättsliga hantering. "
Beslutet kräver ingen åtgärd.
Lars-Erik Lundkvist
lars.erik.lundkvist@lrf.se
08-787 53 05

att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta LRF diskuterar med Jordbruksverket om att införa någon Lars-Erik Lundkvist
för att Jordbruksverket skall tillhandahålla en gårds-app som gör det typ av "Gårds-app" som underlättar för lantbrukaren. SJV lars.erik.lundkvist@lrf.se
möjligt att sköta all journalföring och rapportering på ett ställe.
har bland annat utvecklat en app för hantering av
08-787 53 05
sprutjournal och har en öppen syn på åtgärder som leder
till förenklingar för företagare. Samtal med SJV fortsätter.

Rubrik
Yttrande 21
EU-ersättningar till
produktion
(Gävleborg 2)
Yttrande 22
Startstödet
(Västernorrland 1)

Yttrande 23
Otillbörlig konkurrens
på fastighetsmarknaden
(Västra Götaland 6)

Yttrande 24
Regional återföring
av fastighetsskatt
(Jämtland 4)

Yttrande 25
Privata särintressen i
myndighetsutövningen
(Västra Götaland 8)

Stämmans beslut i ATT-Satser
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att verka för att EUstöden skall gynna tillväxt och aktivt brukande i kommande CAP
samt
att motionen i övrigt anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen
anfört.
att med bifall till intentionerna i motionens första yrkande uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbeta för kortare
handläggningstider av startstödet samt
att bifalla motionens andra yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att inför nästa CAP-period arbeta för att
startstödet ska betalas ut vid ett samlat tillfälle.

Status/Kommentar
Beslutet kräver ingen åtgärd.

Ansvarig handläggare
Sofia Björnsson
sofia.bjornsson@lrf.se
08-787 54 19

Första att-satsen: det är ett långsiktigt pågående arbete där Sofia Björnsson
vi för dialog med Jordbruksverket om att korta ner
sofia.bjornsson@lrf.se
handläggningstiderna för startstödet och för andra stöd.
08-787 54 19
Frågan diskuteras bl.a. vid övervakningskommitté för
landsbygdsprogrammet och vid bilaterala möten med
Regeringskansliet respektive Jordbruksverket.

Andra att-satsen: det är också ett långsiktigt arbete där vi
försöker samarbeta med svenska myndigheter så att de
också framför önskemålet till EU-kommissionen.
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att Svenska kyrkan En mycket viktig näringspolitisk fråga på skatteområdet är
och andra tros-samfund inte skall ha otillbörlig fördel genom
att skapa politiskt liv i Skatteförenklingsutredningens
gynnsammare villkor vad gäller realisationsvinst på markförvaltning förslag. Utredningens betänkande kom 2014. Arbetet
än övriga medborgare.
bedrivs nu genom politikerkontakter och kontakter med
regeringskansliet. Ett av utredningens förslag är ett nytt
stickår vid försäljning av fastigheter. Om LRF vinner
gehör för detta är avsikten att lyfta aktuell fråga i samband
med detta lagstiftningsärende.
att bifalla motionens intentioner och uppdra åt riksförbundsAvslaget om motionens yrkande att arbeta för en återstyrelsen att i relevanta politiska processer arbeta för en regional
föring av fastighetsskatten för vatten- och vindkraften till
ekonomisk balans mellan försörjningen av naturresurser till
den regionala skattebasen gör att åtgärd ej är nödvändig.
samhället och landsbygdens utveckling samt
Däremot arbetar vi på vad gäller att arbeta för en regional
att avslå motionens yrkande att arbeta för en återföring av
ekonomisk balans mellan försörjningen av naturresurser
fastighetsskatten för vatten- och vindkraften till den regionala
till samhället och landsbygdens utveckling. Inför
skattebasen.
regeringens höstbudget bedrevs bland annat ett sådant
arbete och en ökning av Norrlandsstödet drevs igenom.
att med bifall till motionens intentioner uppdra åt
LRF har inom ramen för sitt arbete med livsmedelsriksförbundsstyrelsen att fortsätta arbetet med rättssäkerhetsfrågor, strategin särskilt prioriterat frågan om god myndighetsdels inom ramen för livsmedelsstrategin och dels genom att arbeta utövning. Se LRFs handlingsplan här. LRF sammanställer
för att myndighetsrollen utvärderas och förtydligas i syfte att
just nu ett material som kommungrupper och LRFkvalitetssäkra myndighetsutövningen samt
regioner kommer att kunna använda när frågan om god
att arbeta för att regleringsbrev och andra statens instruktioner till myndighetsutövning tas upp lokalt och regionalt och som
alla sina myndigheter skall genomsyras av en serviceanda gentemot ska kunna anpassas även till frågor som ligger utanför
medborgare och verksamhetsutövare, tillväxt och utveckling skall livsmedelsstrategin. LRF fortsätter också sitt arbete i syfte
underlättas, det skall vara lätt att göra rätt, myndighetsföreträdare
att påverka instruktioner och regleringsbrev så att de får ett
skall underlätta detta, myndighets-utövning skall underförstått
innehåll som styr mot ökad service och rättssäkerhet.
handla om att möjliggöra, inte som idag att överpröva och kväsa, då
blir myndigheter en positiv utvecklingskraft.

Urban Rydin
urban.rydin@lrfkonsult.se
040-10 52 45

Elina Matsdotter
elina.matsdotter@lrf.se
08-787 10 21
Hilda Runsten
hilda.runsten@lrf.se
08-787 54 28
Åsa Hill
asa.hill@lrf.se
08-787 50 31

Rubrik
Yttrande 26
Minerallagstiftningen
(Östergötland 6)

Stämmans beslut i ATT-Satser
att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbetet för en bred utredning av
minerallagen i syfte att stärka markägarnas rättigheter vid
prospektering och brytning av mineral samt
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att undersöka behovet av
förändringar i regleringen eller rutinerna kring processen att ta fram
arbetsplaner i syfte att öka möjligheterna till insyn för LRF och för
bygden.
Yttrande 27
att avslå motionens yrkande att LRF ska verka för att Sverige ska
Behovet av normkontroll inrätta en författningsdomstol samt
(Värmland 2)
att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta vidare inom ramen för medlemskapet i
Näringslivets regelnämnd med förbättrade konsekvensutredningar
och systematisk utvärdering av lagar och regler.

Status/Kommentar
LRF förbereder ett arbete för att ringa in de konkreta
förändringar som skulle behövas i processen att ta fram
arbetsplaner. Dessa behov kommer att läggas till LRFs
övriga synpunkter på den nuvarande minerallagstiftningen
och användas i det näringspolitiska arbetet.

Både LRF och Näringslivets Regelnämnd fortsätter arbetet
med förbättringar av både konsekvensutredningar och
regelförslag. Se bland annat referat och filmer från ett
seminarium i riksdagen den 21 septemer 2017 där NNRs
rapport "Rätt underlag för rätt beslut" presenterades:
http://www.nnr.se/nyheter/arkiv/referat-frånriksdagsseminariet-ett-starkare-regelråd-så-kan-riksdagenstyra-mot-kostnadseffektiva-regler.html
Yttrande 28
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att verka för att den enskilda
Frågan om ett ensidigt ansvar för myndigheter att stå för
Kostnadsersättning efter företagare som får rätt vid prövning av ärenden mot offentliga
kostnaderna vid överprövning, oavsett om
överklagande
myndigheter ska vara berättigad till kostnadsersättning.
myndigheternafår rätt eller inte är komplicerad, varför det
(Värmland 1)
kommer att genomföra en analys för att se hur LRF skulle
kunna arbeta med frågan.
Yttrande 29
att med bifall till motionens intentioner analysera hur en
Den första fasen i att göra en analys är påbörjad vilket
Ersättning vid
ersättningsmodell med möjlighet till årliga ersättningar kan
innebär att läsa in de tidigare statliga utredningar som tagit
markintrång (Sydost 2) motiveras och vilka effekterna av detta skulle bli för LRFs
upp frågan samt andra kommentarer och analyser. I nästa
medlemmar,
steg kommer arbetet att rikta in sig på att få en bild av mer
att analysen är klar till nästa stämma samt
i detalj vad LRFs medlemmar som engagerat sig i frågan
att motionen avseende högre ersättningsnivåer anses besvarad med önskar att åstadkomma. Målsättningen är att steg två är
vad riksförbundsstyrelsen anfört.
genomfört innan årsskiftet.

Ansvarig handläggare
Åsa Hill
asa.hill@lrf.se
08-787 50 31

Åsa Hill
asa.hill@lrf.se
08-787 50 31

Åsa Hill
asa.hill@lrf.se
08-787 50 31

Carl von der Esch
carl.von.der.esch@lrf.se
08-787 51 24

Steg 2 genomförs som ett Skype-seminarium för
intresseradeförtroendevalda och tjänstemän 9 mars där
frågorna kommer att kommenteras och analyseras.
Yttrande 30
att med bifall till motionernas intentioner uppdra åt
Vi för diskussioner med Svenskt vatten för att ta fram
Jan-Olof Sundby
Avgifter och ersättningar riksförbundsstyrelsen att intensifiera arbetet med att få till stånd en standardformulär för olika intrångsersättningar som kan
Jan-Olof.Sundby@lrf.se
inom
formaliserad process för inrättande av vatten-skyddsområde, få en rekommenderas för respektive medlemmar, efter modell 08-787 51 27
vattenskyddsområde
tydligare rätt till ersättning för intrång och merkostnader vid
av de som finns för ledningsrättsintrång. Beträffande
(Gotland 5, Sydost 1)
inrättande av vattenskyddsområde, att avgifter och merkostnader för Dricksvattenutredningens förslag finns ingen känd tidplan
verksamheter och åtgärder i vattenskyddsområde elimineras samt att när Regeringen tar ytterligare initiativ för att gå vidare
merkostnader bekostas av VA-kollektivet (alla som är anslutna till med förslagen.
kommunalt vatten och avlopp) eller av skattemedel.

Rubrik
Yttrande 31
Lantmäteriets handläggning och
effektivitet
(Gotland 4, Värmland 5, Västra
Götaland 10)

Yttrande 32
Kungörelse till fastighetsägare
(Sydost 3)

Yttrande 33
Ändrad fördelningsnyckel
vägunderhåll
(Jämtland 2)

Yttrande 34
Skogspolitik och äganderätt
(Dalarna 1)

Stämmans beslut i ATT-Satser
att med bifall till motionernas intentioner uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att arbeta för att landsbygdens och då
särskilt jord- och skogsbrukets behov av effektiv
förrättnings-verksamhet lyfts fram i pågående arbete för att
förändra lantmäteriverksamheten,
att med bifall till motionernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att lämpliga delar av
förrättningsverksamheten genom konkurrensutsättning eller
på annat sätt kan utföras av olika aktörer med fortsatt säkerställning av likvärdig servicenivå i hela landet,
att med bifall till motionernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att kostnaderna är rimliga
och då även kostnaderna vid omarronderingar samt
att yrkandena vad avser förtur och garantitid avseende
ärenden som berör lantbruksfastigheter samt platser på
lantmätarutbildningen anses besvarade med vad
riksförbunds-styrelsen anfört.
att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att myndigheter informerar
direkt till berörda fastighetsägare i relevanta ärenden.

Status/Kommentar
Detta är en fråga som LRF arbetar med kontinuerligt och
tar upp i de forum och de tillfällen som ges i kontakter
med ansvarig myndighet och beslutsfattare i övrigt. Till
exempel har LRF varit i kontakt med Statskontoret som på
uppdrag av regeringen genomför en granskning av
Lantmäteriet och dess effektivitetsproblem. LRF kommer
även att lyfta frågorna vid ett större seminarium i
november med representanter för myndigheten och övriga
berörda aktörer.

Vid senaste mötet (Fastighetsrådet) tog LRF men även
andra däri ingående organisationer upp dessa frågor med
LM. Med den nya GDn är LM fortsatt inriktade på att
uppnå de effektivitetskrav som såväl kunder som
regeringen ställt. Det finns tecken på att det går åt rätt håll.
Samtidigt kvarstår en del grundproblem varav bristen på
personal är en av de mest centrala.
Frågan kommer att lyftas med i första hand Lantmäteriet
vid nästa möte med myndigheten. Frågan lyftes vid
Fastighetsrådet. Den har även tagits upp separat med
tjänstemän på LM. Känslan var att det finns ett intresse
från myndigheten att ta detta vidare men det kommer att ta
tid då det pågår flera stora IT-utvecklingsprojekt inom
detta område.
att med bifall till motionens intentioner uppdra åt
Målsättningen är att i ett första steg ta upp frågan med
riksförbundsstyrelsen att mot regeringen och relevanta
Trafikverket under kommande möte med dem under
myndigheter arbeta för att fördelningsprincipen blir öppnare hösten och därefter med Regeringskansliet. Vid det möte
och tar större hänsyn till landsbygdens vägnät samt det gröna som genomförts med Trafikverket lyftes frågan och även
näringslivets transportbehov.
om TV inte sa det rakt ut så var känslan att de håller med
om att dagens system inte är transparent eller enkelt att
förstå. Däremot kommer det rimligen att ta längre tid att få
till en förändring. Nu är kommande Infrastrukturplan i
princip klar. Vilket skulle innebära att det kan vara en
poäng att försöka få en genomlysning av dagens modell
(och ev förändring) till kommande beslut cirka 2021.
att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att LRF har tillsammans med skogsägarföreningarna drivit
arbeta för borttagande av offentlig publicering av
frågan om offentlig publicering av avverkningshyggesanmälningar samt
anmälningar. Södra har drivit ett ärende rättsligt där
att arbeta för att Skogsstyrelsen/länsstyrelsen inte med stöd förvaltningsrätten gav skogsägarna rätt och konstaterade
av artskyddsförordningen skall kunna sätta stopp för
att det var fel av Skogsstyrelsen att publicera
avverkningar utan ekonomisk ersättning till markägarna.
avverkningsanmälningarna. Domen har överklagats.
LRF har drivit frågan om artskyddsförordningen på flera
fronter, bland annat genom att driva principmål. Genom en
dom i mark- och miljööverdomstolen och senare en i
mark- och miljödomstolen fastslås att förordningen inte

Ansvarig handläggare
Carl von der Esch
carl.von.der.esch@lrf.se
08-787 51 24

Carl von der Esch
carl.von.der.esch@lrf.se
08-787 51 24

Carl von der Esch
carl.von.der.esch@lrf.se
08-787 51 24

Gunnar Lindén
gunnar.linden@lrf.se
08-787 58 93

Rubrik

Stämmans beslut i ATT-Satser

Fortsättning yttrande 34

Yttrande 35
Frivillighet vid avsättningar
av skog
(Västra Götaland 1, Örebro 2)

att bifalla LRF Västra Götalands första yrkande och uppdra
åt riksförbundsstyrelsen att verka för att en verklig
frivillighet ska vara den allenarådande metoden för formellt
områdes-skydd i skogen,
att bifalla LRF Örebros första yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att mängden avsättningar där
skog tas ur produktion minskar,
att bifalla LRF Örebros andra yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att formella avsättningar
alltid ska göras på affärsmässiga grunder,
att avslå LRF Västra Götalands andra yrkande att ta avstånd
från sådan verksamhet som syftar till att åstadkomma stegvis
eller partiell frivillighet som exempelvis Nya Komet,
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att Komet
blir det huvudsakliga arbetssättet för formella avsättningar av
skog samt
att LRF tar avstånd från tillämpningar där myndigheter
använder tvångsmedel för att fullfölja
markavsättningsärenden som inletts på frivillig väg.
Yttrande 36
att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
Nytt Ersättningsmark AB
arbeta för att regeringen startar ett nytt bolag för ersättnings(Jämtland 1)
mark där ersättningsmark till familjeskogsbruket prioriteras,
att arbeta för att regeringen i det nya bolaget för ersättningsmark inkluderar mer statlig mark samt
att arbeta för att regeringen i det nya bolaget för ersättningsmark arbetar för att trepartslösningar används som metod för
att öka möjligheterna till ett sammanhängande ägande.
Yttrande 37
att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksUtred allmänna uppdraget och förbundsstyrelsen att arbeta för att Svenska Jägareförbundet
Svenska Jägareförbundets roll i har tydliga, stående deluppdrag inom det allmänna uppdraget
det
med krav på att förbundet ska arbeta för att viltets kostnader
(Västra Götaland 2)
och värden balanseras och att allvarligt skadegörande
viltarter minskar.
Yttrande 38
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att verka för att samma
Ersättning för merkostnader
ersättningsnivå ska gälla i hela Sverige, trots att länsorsakade av rovdjursförekomst styrelserna är autonoma myndigheter,
(Gävleborg 1, Mälardalen 3)
att aktivt verka för att viltskadeanslaget anpassas till att
täcka behovet för ersättningar,
att ersättningen för viltskador ska lyftas bort från

Status/Kommentar

Ansvarig handläggare

ska kunna innebära att pågående markanvändning avsevärt
försvåras. Vid behov av mer långtgående restriktioner
måste man använda områdesskydd mot ersättning. Den
senare domen har överklagats.
Vi lyfter dessa frågor i olika sammanhang men har en bra Gunnar Lindén
bit kvar för att komma i mål.
gunnar.linden@lrf.se
08-787 58 93

Vi har lyft frågan i olika sammanhang, utan något konkret Gunnar Lindén
resultat hittills.
gunnar.linden@lrf.se
08-787 58 93

Framställan till regeringen gjordes under hösten, inför
regeringens beredning av Svenska Jägareförbundets
allmänna uppdrag för 2018. Det resulterade i att
Jägareförbundets allmänna uppdrag nu har flera
deluppdrag för att minska skador av klövvilt.

Anders Wetterin
anders.wetterin@lrf.se
08-787 58 99

Efter LRFs kontakter med Naturvårdsverk och
Anders Wetterin
Näringsdepartementet har departementet gjort en
anders.wetterin@lrf.se
förordning som gör att även så kallad deminimisstöd får
08-787 58 99
användas i viss omfattning för ersättningar vid skada av
rovdjur. Naturvårdsverket gör nu ändringar i de
föreskrifter som styr länsstyrelsernas handläggning av
ersättningar och bidrag. Nya föreskrifter kommer att träda

Rubrik

Stämmans beslut i ATT-Satser

Status/Kommentar

Fortsättning yttrande 38

Landsbygdsprogrammet tillbaka till den budgetpost som
avser ej blocklagd mark samt
att motionerna i övrigt anses besvarade med vad
riksförbundsstyrelsen anfört.
att motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen
anfört.

i kraft under sommaren 2018. Det kommer att bli
förbättringar jämfört med nu gällande bestämmelser.

att motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen
anfört.

Beslutet kräver ingen åtgärd.

att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
arbeta för att regelverket om älgförvaltning ändras så att
länsstyrelsen får besluta om avlysningsjakt och att
älgförvaltningsgruppen får initiera att avlysningsjakt
tillämpas inom del av eller hela älgförvaltningsområdet.

Naturvårdsverkets och Näringsdepartementets arbete med
att omarbeta förordning och föreskrifter om förvaltning av
älg och kronhjort har gått i stå. Naturvårdsverket har dragit
tillbaka sitt förslag om att föra samman älg- och
kronhjortsförvaltning i ett system. Verket vill i stället
utreda flerartsförvaltning av allt klövvilt. LRF kommer
därför inom kort att göra framställan om att länsstyrelserna
ska få besluta om obligatorisk avlysningsjakt till
regeringen. Och driva frågan utan att vänta in
eventuella beslut om ny inriktning av förvaltningen.
Beslutet kräver ingen åtgärd.

Yttrande 39
Utbildning i viltförvaltning
(Jönköping 2)
Yttrande 40
Stärk LRFs arbete och stöd
kring jaktjuridiken
(Västernorrland 3)
Yttrande 41
Ge älgförvaltningsgrupperna
fler verktyg
(Västra Götaland 5)

Yttrande 42
Kontrollera
vildsvinsutfodringen (Jönköping
6)
Yttrande 43
Vem äger viltfrågan?
(Östergötland 7)

att motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen
anfört.

Beslutet kräver ingen åtgärd.

att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att Arbete pågår enligt beslut.
de nyligen ändrade, tydligare villkoren och förbättringarna i
LRFs mall för jaktavtal och vikten av att mallen används,
kommuniceras,
att initiera framtagande av underlag för toleransnivåer för
viltskador i gröda,
att tydligare kommunicera markägarnas rättigheter när det
gäller jakt och vilt,
att förtydliga att det goda ägandet även innebär ansvar för att
viltförvaltningen på en fastighet inte ska skada
markanvändning och drift på närliggande fastigheter samt
att ta till sig det arbete som sker i våra grannländer angående
vildsvinsstammen, i syfte att skydda svensk
livsmedelsproduktion mot afrikansk svinpest.

Ansvarig handläggare

Anders Wetterin
anders.wetterin@lrf.se
08-787 58 99
Anders Wetterin
anders.wetterin@lrf.se
08-787 58 99
Anders Wetterin
anders.wetterin@lrf.se
08-787 58 99

Anders Wetterin
anders.wetterin@lrf.se
08-787 58 99
Anders Wetterin
anders.wetterin@lrf.se
08-787 58 99

Rubrik
Yttrande 44
Rättssäkerheten för
djurägare (Gävleborg 3)

Yttrande 45
Nödslakt
(Dalarna 2)
Yttrande 46
Prissättning på kadaverhämtning av häst
(Jämtland 3)
Yttrande 47
Tillskottsutfodring av
betesdjur vid särskilda
förhållanden
(Östergötland 4)

Yttrande 48
LRF behöver ompröva sin
medverkan i Revaq
(Västra Götaland 9)

Stämmans beslut i ATT-Satser
att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att även
fortsättningsvis arbeta för att utbildningen av djurskyddshandläggare skall innehålla praktik och/eller relevant
yrkeserfarenhet,
att med bifall till motionens intentioner även fortsättningsvis
arbeta för rättssäkerhet, kvalitet, likvärdighet och effektivitet i
djurskyddskontrollen,
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att rättssäkerheten ska garanteras varje medlem i varje kontakt med
myndigheter,
att kompetensen – både praktisk och teoretisk – ska vara hög
bland inspektörerna,
att varje medlem som får kontroll ska bemötas på ett korrekt och
bra sätt,
att myndigheternas bedömningar är korrekta och likvärdiga över
landet,
att kontrollen ska vara föranmäld,
att kontrollen ska vara riskbaserad och näringens olika
kvalitetsprogram tillmätas betydelse samt
att kontrollresultatet ska tydliggöras för lantbrukaren redan vid
inspektionen.
att avslå motionen att initiera en diskussion med berörda
myndigheter om återinförande av möjlighet till nödslakt.

Status/Kommentar
Näringspolitiskt arbete pågår i samtliga frågor. Arbete
pågår också inom ramen för LRFs samrådsgrupp för
djurskyddskontroll där 8 förtroendevalda lantbrukare
diskuterar hur kontrollerna kan förbättras direkt med
Jordbruksverket. Arbetet med kontrollerna inom livsmedelskedjan inklusive djurskyddkontrollerna kommer att
kunna intensifieras inom ramen för livsmedelsstrategin
och de uppdrag som nu ges till bland andra Jordbruksverket och Livsmedelsverket. LRF har bland annat tillsatt
en arbetsgrupp inom ramen för Livsmedelsstrategin med
särskilt fokus på god myndighetsutövning där de flesta
frågor i motionen återfinns. Gruppen kommer att ta fram
konkreta förändringar som myndigheterna bör genomföra i
syfte att bedriva sitt arbete på ett rättssäkert sätt.
Rättssäkerhet och god myndighetsutövning är mycket
viktigt i myndigheternas ärendehantering och en
huvudfråga LRF driver. LRFs arbete för proportionalitet och rättssäkerhet kopplat till djurförbud har gett
resultat i den lagrådsremiss om ny djurskyddslag som
regeringen beslutade om i januari 2018.
Beslutet kräver ingen åtgärd.

att avslå motionen att arbeta för en rättvisare prissättningsmodell Beslutet kräver ingen åtgärd.
för kadaverhämtningen.

att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för en förändring i utformning och
tillämpning av regelverket gällande miljöersättningar så att
djurvälfärden inte äventyras.

Det skriftligt svar LRF fått från Jordbruksverkets
Landsbygdsavdelning och Avdelning för djurskydd pekar
på att det fortfarande finns en rad oklarheter i hur
problemet med stödutfodring på särskilt skyddsvärda beten
ska kunna lösas. Vi har därför ånyo bett om ett möte med
verket och vår förhoppning äratt detta ska kunna äga rum
nu under våren.
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att utreda medverkan i alla
Riksförbundet arbetar med en oberoende konsult för att
certifieringssystem som rör kretslopp och skapa dialog om detta i utvärdera LRF medverkan i Revaq och om Revaq bidrar
organisationen.
till att nå de mål som LRF har satt upp i sin
kretsloppspolicy. Bland annat Revaqs förmåga att nå sina
mål, hantera kommande utmaningar, vilka skillnader det är
mellan verk som är anslutna till Revaq och verk av
motsvarande storlek som ej är anslutna. En delrapport har
lämnats och ett kompletterande arbete pågår med
slutrapportering i mitten av februari. LRF inleder därefter

Ansvarig handläggare
Erika Brendov
erika.brendov@lrf.se
08-787 51 90

My Sahlman
my.sahlman@lrf.se
08-787 51 13
Erica Lindberg
erica.lindberg@lrf.se
08-787 51 74
My Sahlman
my.sahlman@lrf.se
08-787 51 13

Peter Wallenberg
peter.wallenberg@lrf.se
08-787 57 30
Jan Eksvärd
jan.eksvard@lrf.se
08-787 50 16

Rubrik

Stämmans beslut i ATT-Satser

Fortsättning yttrande 48

en interndialog baserat på utredningens resultat och
principiellt om LRFs deltagande i certifieringssystem.
Varför och hur ska LRF eventuellt delta.
att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksLRF arbetar för att få till ett kostnadseffektivare regelverk
förbundsstyrelsen att arbeta för ett regelverk för enskilda avlopp för enskilda avlopp som bygger på behov av rening,
med ökat fokus på kostnadseffektivitet.
valfrihet och rimliga kostnader för fastighetsägaren. Ett
välbesökt lunchseminarium har ordnats för riksdagsledamöter. LRF har svarat på remisserna Havs- och
vattenmyndighetens rapport om Tydligare regler för små
avloppsanläggningar med tillhörande konsekvensanalys
och KIWAs remiss om kravspecifikationer för certifierade
anläggare för små avloppsanläggningar. Vi har också
träffat Anders Grönvalls utredning, stödjer de forskare
som tagit fram Recipient rapporten åt HaV. Vi avser att
delta i kommunala politikerträffar och fortsätta ordinarie
remissarbete.
att motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen
Beslutet kräver ingen åtgärd.
anfört.

Yttrande 49
Avloppsrening på
landsbygden
(Södermanland 1)

Yttrande 50
Renkavle
(Skåne 1)
Yttrande 51
Funktionstest och
godkännande av
växtskyddssprutor
(Gotland 6)
Yttrande 52
Strukturkalk i ekologisk
odling
(Södermanland 2)

att motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen
anfört.

att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
arbeta för att struktur-kalk tillåts i svensk ekologisk odling.

Status/Kommentar

Beslutet kräver ingen åtgärd.

Jordbruksverket har skickat en ansökan till EUkommissionen om att strukturkalk ska få användas i
ekologisk produktion. LRF diskuterar med myndigheter
och departement hur den nya eko-förordningen ska
implementeras, vilket tidigare presenterades i Nationella
riktlinjer. Förordningen beslutades 2017 och träder ikraft
2021. Ambitionen är att den svenska implementeringen av
EU:s lagstiftning ska ge konkurrenskraftiga villkor för den
svenska eko-produktionen
Yttrande 53
att bifalla motionen från LRF Östergötland och uppdra åt
LRF har lyft frågan med täckning, kapacitet samt ökad
Säkra landsbygdens digitala riksförbundsstyrelsen att skapa allianser med exempelvis
batterikapacitet med Post-och telestyrelsen, regeringens
kommunikation
Sveriges Kommuner och Landsting samt Myndigheten för
samordningsorgan Bredbandsforum, SKL samt SMÅKOM
(Jönköping 5, Östergötland 5) Samhällsskydd och Beredskap, för samsyn och lämpliga åtgärder (Små kommuner i samverkan). När det gäller ökad
gällande förbättrad täckning och kapacitet samt ökad
batterikapacitet för mobilmaster så har det skett ett frambatterikapacitet vid masterna,
steg då tidigare tidigare diffus text bytts ut mot föreskrift
att bifalla motionen från LRF Östergötland och uppdra åt
som tydligt talar om vilken beredskap mot strömavbrott
riksförbundsstyrelsen att kontakta ansvarig minister med påtalan som en mast ska ha.
om ovanstående brister och förslag till åtgärder, exempelvis i
form av översyn av lagar och regleringsbrev samt
LRF har framfört synpunkter om bredband, brister i
mobiltäckning, kapacitet samt även om Telias

Ansvarig handläggare

Peter Wallenberg
peter.wallenberg@lrf.se
08-787 57 30
Jan Eksvärd
jan.eksvard@lrf.se
08-787 50 16

Agneta Sundgren
Agneta.Sundgren@lrf.se
08-787 50 08
Johanna Eén
johanna.een@lrf.se
08-787 53 24

Mattias Gotting
mattias.gotting@lrf.se
08-787 51 98

Björn Galant
bjorn.galant@lrf.se
08-787 59 60

Rubrik

Stämmans beslut i ATT-Satser

Status/Kommentar

Fortsättning yttrande 53

att bifalla motionerna från LRF Östergötland och LRF
Jönköping och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att intensifiera
arbetet med mobiltäckning på landsbygden för att säkerställa att
utbyggnad av fibernät och nedmontering av kopparnät sker i fas
och att nödnumret 112 alltid fungerar på landsbygden, allt för att
över tid säkra en robust digital kommunikation.

nedmontering av kopparnätet till ansvarig minister Peter
Eriksson, Näringsdepartement och PTS. Frågan har även
diskuterats med ministerns politiskt sakkunnige samt ett
antal forskare från KTH och Lunds Tekniska Högskola
(som vill driva mer forskning/pilotprojekt kring bredband i
glesa områden.) LRF deltar höst 2017-vår 2018 i arbetsgrupp i Bredbandsforum kring bredbandsutbyggnad på
landsbygden och även här lyfts dessa frågor.

Ansvarig handläggare

LRF har även lyft detta att täckningskartorna inte får vara
falsk marknadsföring utan att de ska visa verklig täckning.
Digitalt skyddsnät.

Yttrande 54
Dialog och inflytande vid
infrastrukturintrång
(LRF Ungdomen 3,
Västernorrland 2)

Yttrande 55
Trafikverkets skyltning för
turiständamål
(Jönköping 3)

Ett framsteg har skett när det gäller den nivå på internet
och telefoni som staten ska garantera till alla fasta hushåll i
Sverige. PTS har uppdraget att säkerställa tillgången till
telefoni och grundläggande internet och från 1 mars 2018
höjs nivån för internet från 1 till 10 Mbit/s. Detta innebär
att PTS kan gå in och upphandla dessa tjänster för de
hushåll som inte kan få telefoni och bredband genom
marknadens försorg.
att bifalla motionerna och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
LRF har varit i kontakt med Energiföretagen Sverige
Björn Galant
förbättra dialogen om tillvägagångssätt gällande framförande av (branschorganisation elbolag) och inkommit med
bjorn.galant@lrf.se
maskiner och annan utrustning mellan markägare/brukare och
synpunkter på de mallar de utformat för kontakter med
08-787 59 60
energibolagen samt dess entreprenörer så att det i framtiden blir markägare, och skrivande av markavtal. Mallarna inneett standardförfarande innan arbetet påbörjas,
håller tydliga skrivningar om dialog och framförhållning
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att skapa ett ömsesidigt och när arbete ska utföras på någons mark.
accepterat arbetssätt vad gäller markarbete och återställning av
mark,
Det står även i mallarna att återställning av mark ska ske
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att i de
och eventuella skador (på gröda eller skog etc) också ska
mottagningskvitton som markägare återsänder till utförare ska
ersättas. Så detta ska man som markägare kräva.
utföraren tydligt efterfråga arrendators/brukares kontaktuppgifter
samt
När det gäller de mottagningskvitton som markägaren
att avslå yrkandet att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att ta fram återsänder till utförare (grävare) så finns det inget som
arbetssätt för hur och när det är mest lämpligt att utföra olika
hindrar att krav ställs på utföraren att; tydligt efterfråga
åtgärder på olika typer av mark.
arrendatorns/brukarens kontaktuppgifter. Men det
gäller att som markägare/arrendator vara aktiv och påtala
detta i varje enskilt fall. Risken är annars stor att
utföraren missar detta.
att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
arbeta för att lätta upp Trafikverkets syn på när en skylt för
besöksändamål får sättas upp på landsbygden.

Frågan har tagits upp i ett antal samtal med Trafikverket Björn Galant
nationellt samt även i tidigare möten med Rådsgruppen för bjorn.galant@lrf. se
enskilda vägar där Trafikverket är sammankallande.
08-787 59 60
Varje Trafikverksregion agerar som en självständig
myndighet då de fattar beslut angående skyltningar utefter
vägarna. Det är därför centralt att även berörda LRF-

Rubrik

Stämmans beslut i ATT-Satser

Fortsättning yttrande 55

Yttrande 56
Miljöeffekter av
halkbekämpning med
natriumklorid
(Gävleborg 4)
Yttrande 57
Ändra utbildningsmaterialet
för snöskoterutbildningen
(LRF Ungdomen 2)

att motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen
anfört.

Yttrande 58
Naturturismutbildning
(Norrbotten 1)
Yttrande 59
Vuxenutbildning inom
naturbruk
(Halland 1)

att avslå motionen att arbeta för att utbildningar inom
naturturism blir en del i de gymnasiala naturbruksprogrammen.

Yttrande 60
Medlemmars hälsa
(Mälardalen 2)

att motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen
anfört.

Status/Kommentar
regioner tar kontakt med "sin Trafiksverksregion" för att
får gehör för att skyltar ska kunna användas för att
marknadsföra sevärdheter på landsbygden. Det skulle
kunna bli en av Trafikverkets åtgärder för att uppfylla
målen inom livsmedelsstrategin. Notabelt är att
Trafikverket i januari 2018 satt upp den skylt (till Kleva
gruva, Vetlanda) som föranledde denna motion till
Riksförbundsstämman. Tidigare hade Trafikverket
meddelat att skylten inte skulle sättas upp.
Beslutet kräver ingen åtgärd.

Ansvarig handläggare

Markus Hoffmann
markus.hoffman@lrf.se
08-787 57 44

Beslutet kräver ingen åtgärd.

Ida Nyberg
ida.nyberg@lrf.se
LRF har på uppdrag av Nationella Snöskoterrådet producerat 090-10 80 24
en utbildningsfilm om skador på åkermark, skogsplanteringar
och skogsbilvägar. Filmen kommer att visas på förarbevisutbildningarna för snöskoter under kommande vintersäsonger.
LRF håller för närvarande även på att ta fram ett tillhörande
utbildningsmaterial (Powerpoint) för lärarna att använda i
samband med filmen och kommer att presentera utbildningsmaterialet vid kommande skoterlärarmöten. Synpunkter inför
en kommande översyn av terrängkörningslagen har framförts
till Miljödepartementet.

att bifalla motionens första yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att säkra finansieringen av gymnasial
vuxenutbildning inom naturbruk samt
att med bifall till intentionerna i motionens andra och tredje
yrkande uppdra åt riks-förbundsstyrelsen att utföra en
behovsinventering av utbildning att använda till grund för
det fortsatta påverkansarbetet.

att avslå motionen att undersöka möjligheten att LRF tecknar
avtal med en rikstäckande företagshälsovård för LRFs
medlemmar.

Beslutet kräver ingen åtgärd.

Wictoria Bondesson
wictoria.bondesson@lrf.se
08-787 10 59
Riksförbundsstyrelsen antog i oktober 2017 en utbildnWictoria Bondesson
ingsstrategi för LRF, som bland annat berör den första att- wictoria.bondesson@lrf.se
satsen. Regeringen utreder vuxenutbildningens
08-787 10 59
utformning.
En behovsinventering av vilka kompetenser som kommer
behövas år 2030 samt en internationell jämförelse av
utbildningssystem är genomförd, vilket ligger till grund för
påverkansarbete. LRF (med flera organisationer) genomför
en analys av arbetskrafts- och kompetensbehoven i
primärproduktionen och livsmedelsindustrin.
Beslutet kräver ingen åtgärd.
Anders Drottja
anders.drottja@lrf.se
08-787 50 10

