Lägesrapport för stämmobeslut
från LRFs riksförbundsstämma 2014
Februari 2015

Rött = kvar att åtgärda

Gult = vi jobbar på

Grönt = åtgärdat

Sammanställning av Erika Johansson och Peter Lundberg, LRF

YTTRANDE

STÄMMANS BESLUT I ATT-SATSER

STATUS/KOMMENTAR

FÖR MER INFORMATION

Yttrande 1
Stå upp för medlemmen

• att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta med
kommunikationsstrategin i samarbete med
regionerna, så att medlemmen upplever att han eller
hon sätts i centrum.

LRFs kommunikationsenhet har tillsammans med
de regionala kommunikatörerna under en heldag
den 23 september diskuterat befintlig kommunikationsstrategi och hur den kan och bör uppdateras.
Målet var uttalat att säkerställa att i ökad utsträckning sätta medlemmen i centrum. På mötet
diskuterades också en särskild kommunikationsstrategi för medlemskommunikationen som har
tagits fram under året. Denna strategi har också
presenterats för medlemsutskottet. För att ytterligare
utveckla samarbetet mellan LRFs kommunikatörer
har en rad nya möten införts – fokus ligger framför
allt på erfarenhetsutbyte, komptensutveckling och
inspiration.

Håkan Lind
hakan.lind@lrf.se
08-787 54 11

JÖNKÖPING 2
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YTTRANDE

STÄMMANS BESLUT I ATT-SATSER

STATUS/KOMMENTAR

FÖR MER INFORMATION

Yttrande 2
Bättre konsumentinformation om svenska
livsmedel

• att motionen anses besvarad med vad
riksförbundsstyrelsen anfört.

LRFs konsumentinformation har sedan stämman
fortskridit, inte minst inom ramen för Bonde på
Köpet och Ica-projektet. Bonde på köpet-appen har
nu laddats ned av närmare 110 000 människor och
fler än 565 000 scanningar har gjorts.

Håkan Lind
hakan.lind@lrf.se
08-787 54 11

HALLAND 3

Under v 35-39 har resenärerna på SJs snabbtåg
kunnat stifta bekantskap med Bonde på köpet tack
vare en ”brickbordskampanj”. Efter avslutad
brickbords-kampanj följs budskapen upp av ett
uppslag i SJs tidning Kupé. Här fördjupas
kunskaperna från brickbordskampanjen med basen
att bönderna är ryggraden i Sverige. Bondens roll
för Sverige, maten och appen beskrivs för att ge
konsumenten verktyg att aktivt ta ställning för
svensk mat nästa gång de handlar i butik eller äter
på restaurang. En fortsatt finansiering av Bonde på
Köpet-appen har också säkerställts för 2014.
Inom ramen för ICA-projektet gjordes under
sommaren en bilaga till Dagens Nyheter med fokus
på svenska smaker. Under hösten har också flera
möten skett mellan LRFs medlemmar och Icahandlare i syfte att utbilda dem om svenska
mervärden och att skapa affärer mellan lokala
handlare och bönder. Vid sidan av ovanstående har
LRF, på olika nivåer, engagerat sig i olika
konsumentaktiviteter, exempelvis Ölands
skördefestival, skördefestival på Tjolöholms slott
och på Gotland med över 10 000 besökare.
I samband med jul gjorde Ica helsidesannonser där
man lyfte fram mervärdena med den svenska
skinkan. Under 2015 planeras fler kampanjer med
liknande teman.
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YTTRANDE

STÄMMANS BESLUT I ATT-SATSER

STATUS/KOMMENTAR

FÖR MER INFORMATION

Yttrande 3
Information om svenskt
lantbruk i tidningen Land

• bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att se över ägarviljan för LRF Media avseende
veckotidningen Land och informationen kring
svenskt lantbruk och matproduktion.

Land-paketet med Land, Land Lantbruk och
Skogsland har en viktig nyhetsförmedlande roll med
koppling till de gröna näringarna vilket också
uttrycks i ägarviljan. Det förs en dialog kring hur de
gröna näringarna kan lyftas än mer i redaktionellt
utrymme i Land. Det finns många goda exempel på
artiklar i Land som illustrerar framgångar och
utmaningar i de gröna näringarna. Till exempel nu
senast i januari 2015 då Land gav hanfasta råd för
hur man som konsument kan stötta Sveriges
mjölkbönder med beaktande av den kärva
situationen.

Christoffer Rinman
christoffer.rinman@lrf.se
08-787 57 48

• att med bifall till motionens intentioner uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att fortsätta dialogen med SNF
genom konstruktiva samtal och en saklig dialog.

När det gäller motionen om att främja kontakter
med Naturskyddsföreningen (SNF) så har under året
en dialog varit igång mellan LRF och SNF. Det har
skett via regelbundna kontakter per mail och
telefon, samt ett flertal möten i syfte att hitta
samsyn och beröringspunkter. SNF och LRF delar
många frågor och utmaningar. Uppfattningarna om
bästa sättet att nå dit skiljer sig dock åt ibland.
Arbetet under året har framför allt handlat om att
hitta framkomliga vägar i de frågor organisationerna
driver gemensamma linjer och att försöka nå ett
närmande i frågor där man står långt ifrån varandra.
Dialogen och arbetet förekommer såväl på
förtroendemanna- som tjänstemannanivå och såväl
på riks- som på regionnivå. Bedömningen är att
LRF under året flyttat fram positionerna och inlett
en dialog med en organisation som man länge stått
långt ifrån.

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

• att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att med Nöjd
Medlem-undersökningen i åtanke se över samtliga
branschavdelningars struktur ur ett medlemsinflytandeperspektiv samt
• att motionen i övrigt anses besvarad med vad
riksförbundsstyrelsen anfört.

Styrelsen beslutade i mars 2014 att uppdra åt VD att
till stämman 2016 ta fram ett beslutsunderlag för en
långsiktig finansieringsmodell med därtill hörande
frågeställningar för LRFs branschavdelningar.
Arbetet påbörjades hösten 2014 och det stäms
löpande av med styrelsen, regionala och kooperativa
rådet samt branschavdelningarnas delegationer.

Peter Lundberg
peter.lundberg@lrf.se
08-787 57 34

SÖDERMANLAND 6

Yttrande 4
Främja kontakt med
Naturskyddsföreningen
SÖDERMANLAND 7

Yttrande 5
Branschorganisationernas
struktur
HALLAND 2

LÄGESRAPPORT STÄMMOBESLUT. LRF FEBRUARI 2015

4

YTTRANDE

STÄMMANS BESLUT I ATT-SATSER

STATUS/KOMMENTAR

FÖR MER INFORMATION

Yttrande 6
LRF och kooperationen

• att motionen från LRF Sydost anses besvarad med
vad riksförbundsstyrelsen anfört,
• att avslå den del av yrkandet i LRF Mälardalens
motion som handlar om att frågan ska diskuteras på
riksförbundsstämman 2015 samt
• att LRF Mälardalens motion i övrigt anses besvarad
med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

En planeringsgrupp av förtroendevalda är knuten till
kooperativa rådet för att utveckla rådets form och
innehåll. En kooperativ konferens, ”Inflytande och
engagemang i framtidens kooperation”,
genomfördes den 8 januari med cirka 100 deltagare
från LRFs organisationsmedlemmar, LRF
Ungdomen och LRF.

Anders Karlsson
anders.karlsson@lrf.se
08-787 51 37

MÄLARDALEN 2, SYDOST 5

Enheten Företagande och Analys för diskussioner
med LRF Sydost om en seminariedag om
samverkan mellan företag inom de gröna
näringarna.
Yttrande 7
Behåll LRFs
medlemsförsäkringar

• att motionen anses besvarad med vad
riksförbundsstyrelsen anfört.

Beslutet föranleder ingen åtgärd.

Christoffer Rinman
christoffer.rinman@lrf.se
08-787 57 48

• att med bifall till motionernas intentioner uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbeta för att lyfta
de gröna näringarnas attraktionskraft och att med
andra lämpliga aktörer undersöka möjligheterna att
tillsammans marknadsföra de gröna näringarnas
potential samt
• att motionerna i övrigt anses besvarade med vad
riksförbundsstyrelsen anfört.

I början av januari blev det offentligt att LRF
tillsammans med Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA) kommer att bedriva ett gemensamt
kommunikationsprojekt med syftet att få fler
människor att starta eget eller ta anställning i det
gröna näringslivet. Arbetsnamnet på projektet, tänkt
att pågå fram till 2018, är Grön attraktion.

Håkan Lind
hakan.lind@lrf.se
08-787 54 11

VÄRMLAND 1

Yttrande 8
Attraktionskraft och tillväxt
inom yrket bonde
MÄLARDALEN 4, SKÅNE 1

Som ett första led i projektet genomförs just nu en
omfattande omvärldsanalys under ledning av
Macklean. Denna kommer i sin tur att bilda grund
för kommunikationskampanjen som är tänkt att
arbetas fram under våren och sommaren, med
lansering under hösten. En särskild plan hur LRF
och SLA ska kunna vara delaktiga i arbetet håller
just nu också på att utformas.
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YTTRANDE

STÄMMANS BESLUT I ATT-SATSER

STATUS/KOMMENTAR

FÖR MER INFORMATION

Yttrande 9
Lantbrukets matchmaking
och bättre finansieringsmöjligheter

• att bifalla motionerna och uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att utreda frågan om vägar för
att komplettera köp och arrende vid företagsöverlåtelser och därefter genomföra lämpliga
aktiviteter samt
• att arbeta för förbättrade möjligheter till finansiering
vid investeringar och ägarbyten på jordbruksföretag.

LRF och LRF Konsult har inlett ett samarbete för
att tillsammans lyfta utmaningarna och möjligheterna kring ägarskifte, ta fram goda exempel och visa
på vilka finansierings- och samverkansmöjligheter
som finns samt informera om den hjälp som finns
att få. Inom ramen för detta har ett arbete inletts för
att undersöka kreativa ägar- och brukarlösningar.

Susanne Lundgren
susanne.lundgren@lrf.se
08-787 51 34

NORRBOTTEN 2,
VÄSTRA GÖTALAND 9

Enheten Företagande och Analys har färdigställt en
grundlig rapport om kapitalförsörjningen inom de
gröna näringarna inklusive rekommendationer för
fortsatt arbete. Rapporten ska komplettaras med en
internationell jämförelse med fokus på kapitalförsörjning och ägarskifte, klar i slutet av februari.
En guide innehållande tips och exempel på olika
affärs- och finansieringslösningar vid skifte och
expansion har i dagarna färdigställts.
Yttrande 10
Finansiering av
eftergymnasiala
utbildningar
LRF UNGDOMEN 1,
ÖSTERGÖTLAND 2

• att med bifall till motionernas intentioner uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att tillsammans med
Naturbrukets Yrkesnämnd fortsätta ansträngningarna
att få ett utbildningssystem som underlättar för
yrkesbytare.

Yrkesprogramsutredningen (U 2014:01), vilken
LRF/Naturbrukets Yrkesnämnd (NYN) uppvaktat,
avser bland annat lämna följande förslag: Underlätta
för yrkesbytare genom att eventuellt flytta Yrkesvux
från kommunal nivå till lämplig myndighet. Detta
skulle ge ett nationellt perspektiv på frågan om att
prioritera yrkesbytares möjligheter att läsa vidare.
Förslaget är tänkt att presenteras senast 31 mars
2015.

Michael Insulander
michael.insulander@lrf.se
08-787 54 09

Utbildningsdepartementets utredning (U 2013:G) är
inriktat på regelverk, problemen med kortsiktighet,
kvalitetsfrågor, begränsningar och resursfrågor.
Uppdraget är en syntes av vad som framförts från
näring och andra intresseorganisationer. Utredaren
och Utbildningsdepartementet säger sig vara väl
medvetna om problemet för yrkesbytare och
hänvisar här till den ovan beskrivna U 2014:01
Yrkesprogramsutredningen.
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YTTRANDE

STÄMMANS BESLUT I ATT-SATSER

STATUS/KOMMENTAR

FÖR MER INFORMATION

Yttrande 11
Det svenska lantbrukets
konkurrenskraft

• att med bifall till motionen från LRF Västra Götaland
liksom yrkanden i motionerna Sydost 4 och
Mälardalen 1 uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
arbeta för att regeringen tar initiativ till en brett
förankrad tillväxtorienterad livsmedelsstrategi som
bygger på stärkt konkurrenskraft för den svenska
produktionen samt
• att motionerna i övrigt anses besvarande med vad
riksförbundsstyrelsen anfört.

Ett internt underlag för en nationell livsmedelsstrategi har tagits fram.

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

• att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att LRF ska
ompröva sitt stöd för den svenska djurskyddslagen,
verkligt djurskydd kan inte styras genom att sätta
ramar för produktionen, det kan bara ske genom
styrning av konsumtionen.

Arbete pågår för att modernisera, förenkla och
förbättra djurskyddslagstiftningen så att den blir
mer flexibel och målinriktad samt utformad så att
hög konkurrenskraft kan uppnås. Arbete sker bland
annat via konkurrenskraftsutredningen och dess
arbetsgrupp ”regler och villkor” där LRF ingår.
Gruppen har bland annat fokuserat på
djurskyddslagstiftningen. LRF har fått gehör för
många av sina synpunkter

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

• att motionen anses besvarad med vad
riksförbundsstyrelsen anfört.

Beslutet föranleder ingen åtgärd.

Lennart Nilsson
lennart.nilsson@lrf.se
08-787 51 92

• att avslå motionens yrkande att riksförbundsstyrelsen
skall sammankalla alla branschorganisationer och
arbeta för att ta bort branschöverenskommelsen om
att använda GMO-fria fodermedel samt
• att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta
arbetet och dialogen med marknadsaktörer och
livsmedelsbranscherna utifrån LRFs antagna position.

LRF arrangerade i september möte med livsmedelsbranscherna och foderbranschen för avstämning av
olika företags och branschers krav på GMO-fritt
foder from våren 2015. Nytt möte är planerat till
maj 2015. Hur företagen och i vissa fall branscherna
ställer sig är en fråga som beslutas av respektive
företag/bransch. Merpriset för GMO fri soja har gått
ner på världsmarknaden och merkostnaden
förväntas sjunka från 110-120 dollar per ton till
80-90 dollar/ton from våren 2015.

Lennart Nilsson
lennart.nilsson@lrf.se
08-787 51 92

GOTLAND 4, SYDOST 2,
VÄSTRA GÖTALAND 6

Yttrande 12
Den svenska
djurskyddslagen
VÄSTRA GÖTALAND 1

Yttrande 13
Branschpolicyer

Landsbygdsministern har sammankallat till ett möte
5 mars 2015 om arbetet med en livsmedelsstrategi.
Samma dag överlämnas Konkurrenskraftsutredningens betänkande som innehåller underlag
för en nationell livsmedelsstrategi.

VÄSTRA GÖTALAND 2

Yttrande 14
Minskade kostnader för
lantbruket
GOTLAND 1
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YTTRANDE

STÄMMANS BESLUT I ATT-SATSER

STATUS/KOMMENTAR

FÖR MER INFORMATION

Yttrande 15
Konkurrenskraften i
svensk grisnäring

• att med bifall till motionernas intentioner uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att fort-sätta arbeta för att
vända trenden och skapa tillväxt i svensk
animalieproduktion samt
• att arbeta för ökad efterfrågan på svenskt griskött och
att underlätta försäljning på export.
• att avslå yrkandet att uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att göra en översyn av värdekedjan från konsument
till bonde där även handelns och grossisternas ansvar
granskas med målet att se över var insatserna gör
störst nytta samt
• att avslå yrkandet att uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att utreda konsekvenserna av ett ökat
importberoende, dels ur ett marknadsperspektiv dels
ur ett beredskapsperspektiv.

Handlingsplanen som grisnäringen fick uppdrag att
ta fram i uppdrag av lantbruksdepartementet för att
stärka svensk grisproduktion fastställdes den 9 juni.
Tre fokusområden med huvudrubriker export,
marknad och produktivitet. Arbetet har pågått med
delar av slutsatserna under hösten 2014.
Projektet startade upp på allvar den16 januari 2015.

Margareta Åberg
margareta.aberg@lrf.se
08-787 51 57

• att avslå motionens yrkande att uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att driva frågan kring förbud
mot att till Sverige importera griskött som
producerats i strid med EUs lagstiftning samt
• att med bifall till intentionen i motionen uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att öka kommunikationsinsatserna kring Sveriges låga antibiotikaförbrukning
och salmonellafriheten i svenska livsmedel.

Ett material om basfakta om antibiotikaförbrukning
är framtaget av Svenska Djurhälsovården.
Faktamaterial delgavs inför EU-valet. LRF har tagit
fram en faktabroschyr om svensk grisproduktion för
att överlämnas vid möten med politiker,
beslutsfattare, handel och konsumenter.
Broschyren finns också på engelska.

Margareta Åberg
margareta.aberg@lrf.se
08-787 51 57

• att motionen anses besvarad med vad
riksförbundsstyrelsen anfört.

Fortsatt aktivt arbete för att öka kravställande i
offentlig upphandling samt att kommunicera
mervärden i svenska livsmedel bland annat i
samarbete med marknadsaktörer som ICA m fl
Arbetet ger effekt och vi kan notera att allt fler
svenska konsumenter och kunder efterfrågar svensk
mat och svensk råvara. Som exempel kan nämnas
att importen av girs-ä och nötkött minskat med 67% första halvåret.

Lennart Nilsson
lennart.nilsson@lrf.se
08-787 51 92

MÄLARDALEN 1

Yttrande 16
Ställ krav på importerat
kött
GOTLAND 3

Yttrande 17
Dubbelmoral avseende
importerade livsmedel och
olika näringspolitiska
villkor
HALLAND 1

Svenska Köttföretagaren har anställt en
projektledare och en Styrgrupp tillsatts bestående av
representanter från LRF, Svenska Köttföretagen,
Sveriges Grisföretagare, Näringslivsdepartementet
och Jordbruksverket.

Mattias Gotting
mattias.gotting@lrf.se
+32 2 282 46 72

Konkurrenskraftsutredningen kommer i sitt
betänkande att föreslå åtgärder som stärker
villkoren i Sverige, bland annat på områdena djuroch växtskydd.
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YTTRANDE

STÄMMANS BESLUT I ATT-SATSER

STATUS/KOMMENTAR

FÖR MER INFORMATION

Yttrande 18
Djurskyddstillsyn och
tvärvillkor

• att med bifall till motionens intentioner uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att arbeta för att tillämpningen
av djurskyddslagstiftningen och Jordbruksverkets
styrdokument för djurskyddsinspektörer ses över och
följs på ett korrekt sätt,
• att bifalla yrkandet och uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att arbeta för att alla vid behov
bör ges möjlighet att byta inspektör,
• att bifalla yrkandet och uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att fortsätta utreda möjligheten
till en annan överklagandeinstans än
Förvaltningsdomstolen för djur-skyddsärenden samt
• att bifalla yrkandet och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att även fortsättningsvis arbeta för att
lantbrukare ska få möjlighet att korrigera vissa
mindre tvärvillkorsavvikelser utan att ett avdrag görs.

Vad gäller djurskyddskontrollerna och punkterna ett
och två så pågår påverkansarbete.

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

Attsats 4: EU-reglerna är fr o m 2015 lite tydligare
när det gäller möjligheten att korrigera mindre
avvikelser. Ett fortsatt arbete kring tillämpningen av
denna regel behövs dock. LRF driver inom ramen
för Förenklingsresan dessutom en bredare översyn
av tvärvillkoren.

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

• att med bifall till intentionen i motionen uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att arbeta för en effektiv och
rättssäker hantering av anmälningsärenden.

Anmälningar från enskilda: Arbete pågår och LRF
har fått gehör för sina synpunkter i frågan. Bland
annat har Rådet för djurskyddskontroll – där
Jordbruksverket och länsstyrelserna gemensamt
arbetar med förbättringar av djurskyddskontrollen i
hela Sverige - gett högsta prioritet åt frågan. Frågan
ska även tas upp på LRFs samrådsgrupp för
djurskyddskontroll där 8 lantbrukare och
Jordbruksverket ingår och i andra sammanhang.

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

MÄLARDALEN 3

Yttrande 19
Anmälningar om bristande
djurskydd
VÄSTRA GÖTALAND 12

Punkten tre om en annan överklagandeinstans – det
har genomförts ett mer fördjupat arbete där det
analyserats hur LRF bäst ska och arbeta med frågan
om ändringar av prövningsorganisationen i syfte att
stärka rättssäkerheten. Arbete har med denna analys
som grund påbörjats.

Anmälningar från besiktningsveterinärer (OVS): Ett
intensivt arbete pågår när det gäller de anmälningar
om bristande djurskydd som görs av OVS till
länsstyrelserna. Arbetet syftar bl.a. till att förbättra
rättssäkerheten.
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YTTRANDE

STÄMMANS BESLUT I ATT-SATSER

STATUS/KOMMENTAR

FÖR MER INFORMATION

Yttrande 20
TTIP - Transatlantic Trade
and Investment
Partnership

• att bifalla motionens yrkande att arbeta för att utfallet
i TTIP-förhandlingarna blir så gynnsamt som möjligt
för svenskt jordbruk samt
• att i övrigt anse motionen besvarad med vad
riksförbundsstyrelsen anfört.

Arbetet fortsätter. EUs och USAs förhandlare har
träffats åtta gånger. LRF har deltagit i seminarier,
rundabordssamtal och andra möten för att föra fram
det svenska jordbrukets intressen. Under januari och
februari 2015 har fokus varit på EU-nivå. LRF
träffat ansvariga TTIP-personer på
generaldirektoratet för jordbruk respektive
generaldirektoratet för handel samt personer i EUparlamentet. Budskapet är en balansakt av offensiva
intressen på till exempel den amerikanska
marknaden för mejeriprodukter och mer defensiva
intressen för exempelvis kött, där produktionsmetoderna mellan EU och USA skiljer sig. I frågan
om antibiotikaanvändning för att stimulera tillväxten i köttproduktionen delar LRF och regeringen
samma åsikt om att denna fråga ska med i
förhandlingen.

Christina Furustam
christina.furustam@lrf.se
08-787 50 39

• att med bifall till intentionen i motionen uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att arbeta vidare för sänkt skatt
på diesel och uppvärmningsbränslen i de gröna
näringarna.

Produktionsskatterna behandlas i Konkurrenskraftsutredningens betänkande. Med anledning av
förslagen i regeringens budgetproposition hösten
2014 om höjda skatter på handelsgödsel, energi,
drivmedel, transporter med mera har frågorna
debatterats livligt. Även mjölkkrisen har påkallat
uppmärksamhet kring dessa frågor.

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

• att motionen anses besvarad med vad
riksförbundsstyrelsen anfört.

En del av samarbetet mellan McDonalds, Sveriges
Nötköttproducenter och LRF är att gemensamt
genomföra satsningar som kan bidra till att stärka
konkurrenskraft och lönsamhet i svensk
nötköttsproduktion. Delprojekt två startar nu och
syftar till att initiera minst 18 nya Producentringar
varav ett delprojekt med fokus på ny affärsmodell.
Målet är bland annat att skapa tätare kontakter
mellan primärproducenter och slutkund. Projektet
innehåller också en bred utbildningssatsning
”Effektiv nötköttsproduktion” för att ge
förutsättningar för tillväxt. Samarbetet med LRF
Ungdom kring Kunskapsprogrammet samt att LRF
och McDonalds årligen dela ut ett Hållbarhetsstipendium till ett Lantbruksföretag fortsättet.

Lennart Nilsson
lennart.nilsson@lrf.se
08-787 51 92

JÄMTLAND 2

Yttrande 21
Energiskatter
VÄSTRA GÖTALAND 5

Yttrande 22
Samarbetet med
McDonalds
VÄSTERBOTTEN 1
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Yttrande 23
Försäljning av
opastöriserad mjölk

• att bifalla första yrkandet i motionen Östergötland 1
och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta mot
Livsmedelsverkets förslag att förbjuda försäljning av
opastöriserad mjölk, med inriktning att få ett
regelverk som tar hänsyn till allmänhetens intresse av
livsmedelssäkerhet och mjölkföretagens möjlighet till
affärs-utveckling samt
• att motionerna i övrigt anses besvarade med vad
riksförbundsstyrelsen anfört.

Livsmedelsverket (SLV) beslutade efter omfattande
kritik att göra en fördjupad analys av frågan. SLV
kallade till ett möte den 6 mars med berörda
branschföreträdare, där LRF medverkade, för att få
inspel från branschen. Den 20 maj skickade SLV ut
ett reviderat förslag till föreskrifter på remiss.
Förslaget innebär att max 70 liter opastöriserad
mjölk får säljas per gård och vecka. Den som säljer
ska vara registrerad hos länsstyrelsen, skriftlig
information om att mjölken kan innehålla hälsofarliga bakterier ska lämnas till konsumenter och
producenten ska föra löpande dokumentation om
datum och mängd levererad mjölk. LRF accepterar
förslaget. Ett reviderat föreskriftsförslag har tagits
fram av SLV och befinner sig f.n. för notifikation
hos EU-kommissionen. Det innebär att medlemsstaterna ska ha möjlighet att yttra sig. Inga
ändringar har gjorts vad gäller mjölken i förhållande
till remissförslaget som LRF yttrade sig om. Före-

Anders Christiansson
anders.christiansson@lrf.se
08-787 53 64

VÄSTERNORRLAND 1,
ÖSTERGÖTLAND 1

skrifterna förväntas att träda i kraft under våren 2015.
Yttrande 24
Svensk mats egen
butikskedja

• att avslå motionens yrkande om en utredning kring en
bondeägd butikskedja med svensk mat.

Beslutet föranleder ingen åtgärd.

Emma Johansson
emma.johansson@lrf.se
08-787 55 99

• att avslå motionen att riksförbundsstyrelsen arbetar
för att grödor som skördas mer sällan än vart femte år
inte ska vara berättigade till EUs jordbruksstöd.

Beslutet föranleder ingen åtgärd.

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

• att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbeta för enkla, stabila och
transparenta regler för alla EU-ersättningar samt att
till myndigheterna påtala vikten av rättssäkerhet och
bra kommunikation för att få god anslutning till och
uppfylla syftet med EU-ersättningarna.

Arbetet fortsätter i enlighet med att-satsen. Genom
CAP-reformen har det uppstått möjligheter till
bättre betesmarksdefinition. Jordbruksverket har
under senare år bedrivit ett omfattande arbete för att
få en mer stabil definition som ska kunna gälla
framöver för både gårdsstöd och landsbygdsprogram. LRF är delaktiga i diskussionerna och
lämnar synpunkter. Eftersom det nya landsbygdsprogrammet ännu inte är beslutat är reglerna heller
inte beslutade dock. Arbetet från LRFs sida kommer
dock inte av avslutas utan får ses som ständigt
pågående.

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

VÄRMLAND 3

Yttrande 25
Jordbruksstöd
SÖDERMANLAND 5

Yttrande 26
Stabilare regler för stöd till
betesmarker
DALARNA 2
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Yttrande 27
Miljöersättningarna för
minskat växtnäringsläckage måste återinföras

• att med bifall till motionens intentioner uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbeta för att
miljöersättningarna för minskat växtnäringsläckage
skyndsamt återinförs.

Arbetet fortsätter i enlighet med att-satsen.
Tyvärr har vi inte fått gehör för våra krav,
miljöersättningarna för minskat kväveläckage och
skyddszoner kommer inte att öppna för
nyanslutning under 2015. De besked vi har fått är
att de ska öppna för nyanslutning under 2016. Först
i mitten av mars 2015 kommer vi dock att veta hur
de kommer att vara utformade och vilka
ersättningsnivåer som regeringen beslutat ska gälla.

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

• att med bifall till LRF Västra Götalands första och
LRF Jämtlands andra yrkande uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för ökad kvalitetssäkring
av tvärvillkorssystemet och dess kontroller,
• att med bifall till LRF Jämtlands första yrkande
uppdra åt riksförbundsstyrelsen att ta fram en jämförelse av tvärvillkorsavdrag i några EU-länder,
• att med bifall till LRF Västra Götalands andra
yrkande uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för
ökad samordning av kontroller,
• att med bifall till intentionen i LRF Västra Götalands
tredje yrkande uppdra åt riks-förbundsstyrelsen att
arbeta för att mindre tvärvillkorsavvikelser kan rättas
till innan stödavdrag görs samt
• att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att tillsammans
med regionerna och berörda branschben kartlägga
tvärvillkorssanktioner i landet för att analysera
sanktionsgrunden och utifrån det skapa en handlingsplan för ökad rättssäkerhet och ökad konkurrenskraft.

LRF har en löpande diskussion i en arbetsgrupp om
instruktionerna för tvärvillkorskontroller med
Jordbruksverket. Vi driver även en bredare översyn
inom ramen för Förenklingsresan.

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

VÄSTRA GÖTALAND 3

Yttrande 28
Tvärvillkorsregler
JÄMTLAND 1, VÄSTRA
GÖTALAND 4

Yttrande 29
Hästnäringen i CAP
GOTLAND 2

• att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att utreda hästens
framtida roll i den framtida jordbrukspolitiken och att
detta skall samrådas med regionala och kooperativa
rådet.

Studien om jämförelser med andra länder planeras
men är ännu ej genomförd. LRF undersöker
samtidigt genomförda kartläggningar i andra länder.
Samordning av kontroller är en prioriterad fråga i
uppföljningen av ”Förenklingsresan” för LRF och
flera myndigheter. Förenklingsresans handlingsplan
ska avrapporteras 4 mars 2015.
EU-reglerna är fr o m 2015 lite tydligare när det
gäller möjligheten att korrigera mindre avvikelser.
Ett fortsatt arbete kring tillämpningen av denna
regel behövs dock. (Se även yttrande 18.)
En fördjupad analys av tvärvillkorsavdrag, delvis
kopplad till den första attsatsen, pågår. LRF har
erhållit vissa svar av Jordbruksverket.
Konsekvensanalys av effekter om hästen skulle
läggas till som stödgrundande enhet för LFAersättning m.m. i landsbygdsprogrammet är
genomförd och presenterad för regionala rådet.

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

LÄGESRAPPORT STÄMMOBESLUT. LRF FEBRUARI 2015

12

YTTRANDE

STÄMMANS BESLUT I ATT-SATSER

STATUS/KOMMENTAR

FÖR MER INFORMATION

Yttrande 30
Undanta köp och
försäljning av häst från
konsumentköplagen

• att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att köp och försäljning av häst
undantas från konsumentköplagen.

Ett samarbete har inletts med Hästnäringens
Nationella Stiftelse (HNS) och Svenska
Kennelklubben (SKK) i frågan. Ett omfattande
underlag har tagits fram vilket har undertecknats av
ett stort antal organisationer med anknytning till
frågan. Underlaget används för närvarande i
påverkansarbetet, bland annat planeras inspel till
Konkurrenskraftsutredningen och i påverkansarbetet
på Brysselnivå. Arbetet fortsätter således i enlighet
med stämmans beslut.

Erica Lindberg
erica.lindberg@lrf.se
08-787 51 74

• att med bifall till motionens intentioner uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att arbeta för till exempel en
nationell enhet hos Polisen som arbetar med
djurrättsrelaterad brottslighet samt
• att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att, tillsammans
med andra organisationer, arbeta för att få till stånd
lagändringar och tillämpningar så att hot, trakasserier
och stöld av personnummer blir lagförda.

Kontakter har tagits med polis och åklagare för att
konstatera vilka problem och möjligheter det finns
att arbeta med. Den nya polisorganisationen som
startade vid årsskiftet har fördröjt arbetet.

Anders Drottja
anders.drottja@lrf.se
08-787 50 10

• att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbeta med frågan för att hitta
en permanent lösning på denna intrångsproblematik.

Arbetet fortgår. En förståelse finns hos Alliansen i
frågan. Möte planeras med allianspartierna för
förankring inför kommande val och regeringsskifte.
Den rödgröna regeringen verkar sakna vilja att lösa
problemet, kontakt kommer tas under våren.

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

JÖNKÖPING 1

Yttrande 31
Yttrandefrihet,
demonstrationsrätt, intrång
och hot
VÄSTRA GÖTALAND 13

Yttrande 32
Bärplockarläger
GÄVLEBORG 1
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Yttrande 33
Äganderätten i ett alltmer
urbaniserat samhälle

• att bifalla LRF Norrbottens yrkande och uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att arbeta för att all organiserad
kommersiell verksamhet på annans mark ska anses
otillåten om inte verksamheten föregåtts av avtal och
att detta lyfts till ett nytt lagrum,
• att med bifall till motionernas intentioner uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att säkerställa tillräckliga
resurser till ägande- och brukanderättsfrågorna för
medlemsnära, regionalt styrt arbete samt till
övergripande arbete på riksnivå,
• att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att stärka det
opinionsbildande arbetet inom ägande- och
brukanderätten,
• att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att utreda vilka
konsekvenser som de nya begreppen sociala värden
och ekosystemtjänster kan komma att innebära samt
• att motionerna i övrigt anses besvarade med vad
riksförbundsstyrelsen anfört.

Första att-satsen: Arbete fortgår som tidigare. En
viss framgång kan skönjas eftersom samtliga partier
(i september 2014) meddelat att organiserad
verksamhet på annans mark borde följas av dialog,
samråd eller avtal med berörd markägare. Inga
lagändringsförslag har dock förts fram.

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

Från och med år 2015 kommer ytterligare resurser
att förstärka äganderättsarbetet inom LRF. Både en
central och flera regionala tjänster tillsätts. Ett nytt
arbetssätt för att koordinera arbetet utvecklas också,
liksom intern och extern kommunikation.

Åsa Hill
asa.hill@lrf.se
08-787 50 31

• att avslå LRF Södermanlands yrkande att utreda om
skatteuttag vid exploatering, kopplat till markens
produktionsförmåga, kan vara ett verktyg för att ge
åkermarken ett starkare skydd,
• att bifalla LRF Södermanlands yrkande och uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbetet för att ge
jordbruksmarken ett bättre lagligt skydd mot exploatering samt
• att avslå LRF Dalarnas yrkande att verka för
införande av krav på dispenshanteringssystem för
bygglov på åkermark.

Skyddet av jordbruksmark behandlades i
Miljömålsberedningens delbetänkande från juni
2014. Förslagen innebär att ändringar görs i planoch bygglagen för att öka kraven på kommunerna
att planera med större hänsyn till jordbruksmark
samt möjligheter för länsstyrelsen att ingripa om
kommunerna inte tillämpar miljöbalken på avsett
sätt. LRF är också med i ett projekt där man ska
utveckla verktyg för kommuner så att de i sin
planering på ett bättre sätt kan ta vara på
jordbruksmark.

Åsa Hill
asa.hill@lrf.se
08-787 50 31

• att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att utreda
möjligheten att minska problemen som
miljöorganisationernas talerätt medför för företags
utveckling på landsbygden samt
• att motionen i övrigt anses besvarad med vad
riksförbundsstyrelsen anfört.

LRF har initierat ett internt arbete för att analysera
frågan om talerätt och behovet av förändringar i
lagstiftningen för att förtydliga när talerätt
föreligger. Planen är att sedan gå vidare med förslag
till ansvariga politiker inom de områden där
talerätten anses vara ett hinder för ägandet och
företagandet.

Åsa Hill
asa.hill@lrf.se

NORRBOTTEN 1,
VÄSTRA GÖTALAND 8

Yttrande 34
Skydd av jordbruksmark
DALARNA 1, SÖDERMANLAND 2

Yttrande 35
För många sakägare
SYDOST 4
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Yttrande 36
Stärkta möjligheter att
hindra prospektering och
storskalig exploatering av
alunskiffer

• att bifalla motionen och uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att aktivt arbeta för att skapa
möjligheter att hindra prospektering och storskalig
exploatering av alun-skiffer samt
• att driva frågan om krav på miljöprövning inför
prospektering.

Frågan ska på nytt tas upp med den nya regeringen,
där framför allt MP varit tydliga med att de delar
LRFs uppfattning att det behövs en rad förändringar
i lagstiftningen och att en utredning behöver
tillsättas.

Åsa Hill
asa.hill@lrf.se
08-787 50 31

• att bifalla det första yrkandet i motion Dalarna 3 och
uppdra åt riksförbundsstyrel-sen att fortsätta arbeta
för lättnader i regelverket om strandskydd så att inte
samtliga sjöar och vattendrag behöver omfattas och
dispensprövas,
• att bifalla det andra yrkandet i motion Dalarna 3 och
uppdra åt riksförbundsstyrel-sen att arbeta för att
kommunerna ska få större inflytande över dispenser
för uppförande av byggnader i strandnära lägen,
• att med bifall till intentionen i det tredje yrkandet i
motion Dalarna 3 uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
fortsätta arbeta för en utökad ersättningsrätt som på
sikt även kan omfatta utvidgat strandskydd samt
• att bifalla yrkandet i motion Värmland 2 och uppdra
åt riksförbundsstyrelsen att uppvakta berörda
departement för att nå en förbättrad tillämpning av
strandskyddsreglerna.

LRF har i olika sammanhang arbetat med frågan
och bland annat uppvaktat Miljödepartementet
liksom relevanta riksdagsmän i frågan. Vi har även
skrivit debattartiklar. Vi har haft viss framgång
såtillvida att strandskyddsbestämmelserna ändrades
hösten 2014 så att det blir lättare att upphäva
skyddet vid de minsta sjöarna och vattendragen.
Samtidigt gavs Naturvårdsverket ett uppdrag att
föreslå förändringar så att strandskyddet inte alls
ska omfatta de minsta vattnen. Denna har dock inte
regeringen gått vidare med. Vi ser ett stort behov att
arbeta vidare för ytterligare lättnader.

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

• att med bifall till intentionerna i motionen uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att fortsätta att arbeta för att
markägarens/brukarens ställning vid miljömotiverade
rådighetsinskränkningar ska stärkas,
• att med bifall till motionen uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbeta för en rimlig
bördefördelning vid miljömotiverade
rådighetsinskränkningar samt
• att motionen i övrigt anses besvarad med vad
riksförbundsstyrelsen anfört.

Uppdraget innebär ett långsiktigt strategiskt arbete
inom olika områden. För tillfället prioriterar LRF
arbetet kring bördefördelning i vattenförvaltningens
förslag som är ute på remiss, de krav som riktas mot
den småskaliga vattenkraften samt frågan om
ersättningar i vattenskyddsområden.

Ulf Wickström
ulf.wickstrom@lrf.se
0155-773 17

• att bifalla motionen och uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att arbeta för att det
kommunala vetot vid vindkraftsetableringar tas bort.

LRF driver frågan aktivt i samverkan med Svensk
Vindenergi och lyfte bland annat frågan i Dagens
Samhälle 18 september.

Elina Matsdotter
elina.matsdotter@lrf.se
08-787 10 21

ÖREBRO 1

Yttrande 37
Strandskydd
DALARNA 3, VÄRMLAND 2

Yttrande 38
Rådighetsinskränkningar
av miljöskäl
SÖDERMANLAND 4

Yttrande 39
Rättsosäkert veto för
vindkraft
VÄSTRA GÖTALAND 11

LÄGESRAPPORT STÄMMOBESLUT. LRF FEBRUARI 2015

15

YTTRANDE

STÄMMANS BESLUT I ATT-SATSER

STATUS/KOMMENTAR

FÖR MER INFORMATION

Yttrande 40
Problem i samband med
bland annat
skogsavverkningar

• att motionen anses besvarad med vad
riksförbundsstyrelsen anfört.

LRF följer fortsatt utvecklingen i frågan. Bland
annat inom förvaltningsarbetet av sektorns
målbilder för god miljöhänsyn.

Johanna Fintling

LRF har fått jaktlagsutredningen att föreslå den
möjlighet till länsvisa förbud mot viltutfodring som
riksförbundsstämman beslöt om 2013. Dessutom
föreslog utredningen generellt förbud mot utfodring
av klövvilt under vegetationsperioden. LRF arbetar
nu på att kommande proposition följer utredningens
förslag, med de ändringar LRF föreslagit.
I övrigt har LRF samverkan om bättre förvaltning
av vildsvin med Jägarförbundet (SJV) centralt.
Även i regionerna pågår löpande arbete lokalt och
regionalt.

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

SYDOST 3

• att avslå motionens första yrkande om ersättning per
skjutet vildsvin samt
• att bifalla intentionen i motionens andra yrkande och
uppdra åt riksförbundsstyrelsen att tillsammans med
regionerna arbeta för flera, samverkande åtgärder för
att minska vildsvinens utbredning och
skadeverkningar.

Yttrande 42
Arbeta för enklare
regelverk kring
vildsvinsfällor

• att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt arbeta för fler godkända
vildsvinsfällor och för färre och förenklade villkor för
användning av vildsvinsfällor.

LRF har vid flera tillfällen kontaktat
Naturvårdsverket (NV) för att påverka de
kommande, nya föreskrifterna om fångst. NV har
lovat insyn i arbetet, innan remissförfarande. Nya
domar om vildsvinsfällor, i Kammarrätten i
Stockholm, kan möjligen påverka föreskrifterna i
rätt riktning.

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

• att motionen anses besvarad med vad
riksförbundsstyrelsen anfört.

Beslutet föranleder ingen åtgärd.

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

• att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för en
rättvisare fördelning av kostnaderna mellan
kommunens gatunät och det enskilda vägnätet samt
• att motionen i övrigt anses besvarad med vad
riksförbundsstyrelsen anfört.

Frågan har tagits upp på Rådsgruppen för Enskilda
vägar med både Sveriges kommuner och Landsting
(SKL) och Riksförbundets Enskilda Vägars jurister.

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

johanna.fintling@skogsagarna.lrf.se

08-787 58 96

VÄSTERBOTTEN 2

Yttrande 41
Ersättning för skjutna
vildsvin

SKÅNE 3

Yttrande 43
Viltskador av jaktbart vilt
LRF UNGDOMEN 3

Yttrande 44
Fullt statsbidrag till
enskilda vägar
ÖREBRO 2
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Yttrande 45
Dålig mobiltäckning och
bättre batteribackup för
mobilmaster

• att bifalla motionen från LRF Västra Götaland och
uppdra åt riksförbundsstyrelsen att kräva hårdare
kontroll av att operatörerna lever upp till de löften de
ställer ut avseende mobiltäckning och
• att uppvakta ansvarigt departement för att förtydliga
kraven på en bra mobiltäckning i hela landet samt
• att bifalla motionen från LRF Sydost och uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att arbeta för ett bra
backupsystem för strömförsörjning till samtliga
mobiltelefonmaster, så att masterna fungerar utan
avbrott fram tills ordinarie strömförsörjning åter är i
drift.

Konsumentverket och Post- och telestyrelsen (PTS)
har lämnat en rapport om en mer rättvisande och
enhetlig redovisning av mobiltäckning. Samtliga
mobiloperatörer är ense om att använda sig av
samma systematik för att mäta täckning och för att
ha samma täckningsmarkeringar på sina kartor.

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

• att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbeta
för ambitiösa, teknikneutrala och långsiktiga
spelregler som främjar utveckling, investeringar och
produktion av hållbara biobränslen samt
• att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att verka för ett
metanreduceringsstöd som inte är tidsbegränsat.

LRF driver ett aktivt näringspolitiskt arbete för att
främja utveckling av förnybar energi och hållbara
biobränslen i linje med LRFs energistrategi. LRF
har i yttrande över Jordbruksverkets förslag till
utformning av gödselgasstöd framhållit vikten av ett
teknikneutralt, långsiktigt och förutsägbart stöd som
skapar rimliga förutsättningar för det enskilda
företaget.

SYDOST 1,
VÄSTRA GÖTALAND 10

Yttrande 46
Biogasstöd
SÖDERMANLAND 1

Departementet har uppvaktats med framgång. Se
punkten ovan.
Frågan har tagits upp bland annat i Bredbandsforums mobilgrupp och den har rört sig framåt. I
februari 2015 pågår remisskrivande angående
lagändringar i frågan. Krav på batteribackupp
föreslås skrivas in i lagstiftningen i stället för
dagens Allmänt Råd från PTS som ej är juridisk
bindande. Detta gäller dock större mobilmasterna
som betjänar många abonnenter. Men det får ändå
ses som ett steg framåt i frågan., med mer tydliga
lagkrav kring batteribackupp till mobilmaster.
Elina Matsdotter
elina.matsdotter@lrf.se
08-787 10 21
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Yttrande 47
Långsiktigt regelverk för
produktion av förnybar
energi

• att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att intensifiera det nä-ringspolitiska arbetet
med fokus på den samhällsekonomiska nyttan i att
byta den svarta kolatomen mot den gröna,
• att arbeta för långsiktigt affärsmässigt hållbara villkor
för förnybar energi, till gagn för
landsbygdsföretagarna och samhället,
• att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att verka för att
det vid stöd och regler gällande förnybar energi ska
finnas en långsiktighet samt
• att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att verka för
gynnsamma mål och styrmedel för biodrivmedel,
producerade av råvaror från jordbruksgrödor, skog
och avfall.

Frågan om att skapa långsiktiga villkor för att
främja omställning från fossil till förnybar energi,
inte minst inom transportsektorn, kommer att vara
högt prioriterad under 2014/2015. Flera viktiga
politiska processer pågår/påbörjas och frågan
kommer att drivas aktivt gentemot vår nya regering
och riksdag samt på EU-nivå.

Elina Matsdotter
elina.matsdotter@lrf.se
08-787 10 21

• att avslå motionen att LRF ska arbeta för att ren
etanol tillåts som fordonsbränsle.

Beslutet föranleder ingen åtgärd.

Elina Matsdotter
elina.matsdotter@lrf.se
08-787 10 21

• att bifalla motionen och uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbetet med att
nyansera debatten om miljö- och klimatfrågorna och
lyfta fram produktionen,
• att bifalla motionen och uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbetet med att
åskådliggöra samhällsansvaret i miljöåtgärderna samt
• att motionen i övrigt anses besvarad med vad
riksförbundsstyrelsen anfört.

LRFs arbete med att nyansera debatten och lyfta
samhällsansvaret i vattenfrågorna har intensifierats
under 2014. Medverkan med montrar och föredrag
vid ett flertal viktiga konferenser som HaV-forum,
konferensen Hav och Samhälle och VA-mässan mm
är exempel. Frågan om ansvar för kostnader för
dricksvattenskydd och för omprövning av småskalig
vattenkraft är två tydliga frågor som under året är en
bra plattform för att lyfta debatten om ansvar och
rollfördelning. Under 2015 kommer debatten om
svenska kostnader för EUs vattendirektiv att bli
intensiv. I samband med det blir det också
nödvändigt att diskutera samhällets kontra
näringens ansvar för åtgärder. Och att påminna om
vad som redan gjorts i lantbruket.

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

• att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att
branschorganisationerna, LRF och kooperationen får
samsyn och likriktning gällande kretslopp och nya
fosforkällor samt
• att motionen i övrigt anses besvarad med vad
riksförbundsstyrelsen anfört.

LRF för i olika sammanhang en dialog med bland
annat Lantmännen, Arla, Svenskt Sigill med flera
om möjligheterna kring avlopp i kretslopp och på
vilket sätt detta kan bidra till en ökad resurshushållning av växtnäring. Lantmännen har inför skörd
2015 uppdaterat sin restproduktspolicy.

Sunita Hallgren
sunita.hallgren@lrf.se
08-787 51 56

SKÅNE 2

Yttrande 48
Tillåt ren etanol som
drivmedel
VÄSTRA GÖTALAND 7

Yttrande 49
Övergödning vattendrag
ÖSTERGÖTLAND 3

Yttrande 50
Om små avlopp
SÖDERMANLAND 3
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Yttrande 51
Neonikotinoider i odlingen

• att avslå motionens första, tredje och fjärde yrkande
om upphörandet av användningen av
neonikotinoider, mot bakgrund av att utfasning av
växtskyddsmedel där ny forskning visar på risker bör
hanteras inom ramen för den EU-gemensamma
lagstiftningen samt
• att motionens andra yrkande anses besvarat med vad
riksförbundsstyrelsen anfört.

Beslutet föranleder ingen åtgärd.

Sunita Hallgren
sunita.hallgren@lrf.se
08-787 51 56

• att motionen anses besvarad med vad
riksförbundsstyrelsen anfört.

Beslutet föranleder ingen åtgärd.

Sunita Hallgren
sunita.hallgren@lrf.se
08-787 51 56

• att bifalla motionen och uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att arbeta för att sjuklöneansvaret förskjuts från arbetsgivaren.

Det nuvarande högkostnadsskyddet för
sjuklönekostnader ersätts av en ny ersättning för
höga sjuklönekostnader. Förslaget har en tydlig
småföretagsprofil för att avlasta och förenkla
administrationen av ersättningen för den del av
sjuklönekostnaden, dock max 250 000 kronor per
arbetsgivare och år.

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

SVERIGES BIODLARE 1

Yttrande 52
Bekämpningsmedel i
ytvatten
SVERIGES BIODLARE 2

Yttrande 53
Sjuklöneansvar
LRF UNGDOMEN 2

Reformen trädde i kraft den 1 januari 2015 genom
ändringar i Lag (1991:1047) om sjuklön.
Yttrande 54
Kollektivavtal inom skog
GÄVLEBORG 2

• att motionen anses besvarad med vad
riksförbundsstyrelsen anfört.

Beslutet föranleder ingen åtgärd.

Susanne Lundgren
susanne.lundgren@lrf.se
08-787 51 34
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