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Ärende nr 5

Föredragningslista vid ordinarie stämmor med
Lantbrukarnas Riksförbund, förening u p a
och ideell förening 2017-05-30--31
1.

Stämmornas öppnande
Stämmorna med ideell förening respektive förening u p a löper parallellt.

2.

Val av ordförande vid stämman jämte en eller flera vice ordförande
Valberedningen beslutade enligt protokoll den 14 mars 2017 att föreslå stämman
att utse presidium enligt följande:
Johnas Rundgren, Västerås, ordförande
Kristina Yngwe, Ystad, vice ordförande

3.

Anmälan av sekreterare och protokollsekreterare
Riksförbundsstyrelsen har den 2 mars 2017 utsett Peter Lundberg att vara
sekreterare och Anders Karlsson till protokollsekreterare.

4.

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

5.

Fastställande av föredragningslista
Härunder anmäls eventuella övriga frågor.

6.

Fastställande av arbetsordning
Valberedningen föreslår stämman anta följande arbetsordning:
a) Ordet begärs i första hand genom en knapptryckning på datorplattan och i
andra hand genom handuppräckning.
b) Från LRF Ungdomen utses tre namngivna personer som har yttrande- och
förslagsrätt nämligen: Emilia Astrenius Widerström, Susan Larsson och
Jacob Eriksson.
c) Förslag lämnas skriftligen.
d) Stämman kan hänskjuta frågor till beredningsutskottet, som består av tre
ledamöter. Två ledamöter väljs av stämman på valberedningens förslag och
en ledamot utses av styrelsen, som även utser två sekreterare.
Styrelsen har utsett Åsa Odell att vara styrelsens representant.
Anders Holmestig och Anna Lundell, båda LRF, har utsetts att vara sekreterare
i beredningsutskottet.
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e) Omedelbar yttranderätt under debatt tillkommer
- ledamöter av riksförbundsstyrelsen och verkställande direktören,
- beredningsutskottets ledamöter vid behandling av ärenden som beretts
av utskottet.
f) Valberedningens samtliga ledamöter har yttranderätt i frågor som berör
valberedningens uppdrag. Förslagsrätt tillkommer endast valberedningens
ordförande eller dess ersättare i förekommande fall.
g) Styrelsens, valberedningens och beredningsutskottets föredragningar sker från
talarstolen. Övriga inlägg sker från respektive fullmäktiges plats i stämmolokalen.
h) Huvudförslag är alltid styrelsens förslag eller av styrelseledamot tillstyrkt
ändringsförslag.
i) Tidsbegränsning om två minuter gäller. Presidiet kan vid behov ge styrelseledamot utökad talartid.
7.

Val av beredningsutskott
Stämman skall utse ett beredningsutskott bestående av två fullmäktige samt en
av riksförbundsstyrelsen utsedd ledamot. Föregående års stämma utsåg Anna
Törnfelt, LRF Gotland (omval) och Gunnar Heibring, Norrskog (nyval) att ingå
i beredningsutskottet fram till 2017 års stämma.
Valberedningen har uppdragit till LRFs regioner och organisationsmedlemmar att
nominera lämpliga personer, vilket de också har gjort.
Valberedningen föreslår omval av Gunnar Heibring, Norrskog och nyval av
Anders Richardsson, LRF Halland till beredningsutskott för stämman 2017 och
fram till 2018 års stämma.

8.

Val av protokolljusterare och rösträknare
Valberedningen nominerar två protokolljusterare med två ersättare samt två rösträknare med två ersättare.
Som protokolljusterare föreslås:
Sofia Karlsson, LRF Västra Götaland
Thomas Lundgren, Gefleortens Mejeriförening
Som ersättare föreslås:
Lena Philipson, Sveriges Maskinringar
Johan Hultkvist, LRF Södermanland
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Som rösträknare föreslås:
Anna Werbitsch Arnell, LRF
Mats Granath, LRF
Som ersättare föreslås:
Robert Larsson, LRF
Susanne Öberg, LRF
9.

Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
Meddelande om tid och plats för stämman skickades den 20 februari 2017 till
regioner och organisationsmedlemmar och kallelse skickades ut den 8 maj.
Annons har varit införd i Land vecka 19.
Kallelse skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

10.

Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt ordförandens
och verkställande direktörens redogörelser
Förbundsordförande Helena Jonsson och verkställande direktör Anders Källström
kommenterar verksamheten, den ekonomiska utvecklingen och affärsverksamheten 2016.

11.

Anmälan av revisorernas berättelse och koncernrevisionsberättelse
Peter Strandh, EY och Tore Holmefalk, förtroendevald revisor, föredrar
revisorernas berättelse över verksamhetsåret 2016.

12.

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

13.

att

fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna i
LRF förening u p a där koncernens balansomslutning är 6 087 481 000 kr
och moderföretagets balansomslutning är 472 142 000 kr samt

att

fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna i
LRF ideell förening där balansomslutningen är 191 930 000 kr.

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

disponibla medel i LRF ideell förening om 142 224 541,84 kr balanseras i
ny räkning samt

att

underskottet i LRF förening u p a om 17 102 475,00 kr balanseras i
ny räkning.
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14.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
Revisorerna tillstyrker att styrelseledamöterna och verkställande direktören
beviljas ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.

15.

Bestämmande av ersättning till förtroendevalda och revisorer
2011 års riksförbundsstämma antog principen att både dagarvodet och styrelsens
fasta arvode framöver bör följa kostnadsutvecklingen i samhället på en kontinuerlig basis. Styrelsens fasta arvode baseras därför på prisbasbelopp, vilket innebär
att arvodena automatiskt kommer att följa kostnadsutvecklingen i samhället.
När det gäller dagarvoden är valberedningens princip att dessa skall följa löneutvecklingen inom LEAB. 2016 års löneutveckling inom LEAB motiverar en
höjning av timarvodet från 225 till 230 kronor.
Valberedningen föreslår:
att

samtliga förändringar av arvoden träder i kraft den 1 januari 2018 samt

att

ersättning för uppdrag inom Lantbrukarnas Riksförbund skall utgå enligt
nedan:

a) Årliga arvoden till ledamöter i riksförbundsstyrelsen och revisorer
Förbundsordförande
22 prisbasbelopp
Ställföreträdande förbundsordförande
8 prisbasbelopp
Övriga ledamöter i riksförbundsstyrelsen
3 prisbasbelopp
Tjänstgörande revisorer, ej yrkesrevisorer
0,75 prisbasbelopp
Därutöver får riksförbundsstyrelsen disponera upp till tolv prisbasbelopp efter beslutad arbetsfördelning inom styrelsen. I denna summa är ersättningar för uppdrag
i styrelsens delegationer inkluderade.
Ett prisbasbelopp motsvarar 44 800 kr år 2017.
Årligt arvode till personalrepresentanter i riksförbundsstyrelsen utgår med ett belopp motsvarande 75 % av de stämmovalda ledamöternas årliga fasta arvode.
För uppdraget som riksförbundsstyrelseledamot tillhandahåller LEAB dator och
telefon med tillhörande abonnemang.
För de ledamöter som väljer att bo i lägenhet istället för på hotell i Stockholm utgår ett bruttotillägg till det fasta arvodet på 35 000 kronor per år. För förbundsordföranden utgår ett nettotillägg till det fasta arvodet som motsvarar den marknadshyra som ordföranden betalar för den lägenhet som LEAB tillhandahåller.
För yrkesrevisorer utgår ersättning i särskild ordning.
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Ovanstående skall tillämpas så att årliga arvoden får uttas endast i ett av
företagen LRF ideell förening och LRF förening u p a.
Samtliga fasta arvoden och ersättningar som ledamöterna uppbär för uppdrag
beslutade av riksförbundsstämma och riksförbundsstyrelse skall redovisas inför
kommande riksförbundsstämma.
2016 års riksförbundsstämma beslutade att ställa tolv prisbasbelopp (531 600 kr)
till riksförbundsstyrelsens förfogande. Det totala beloppet har fördelats enligt
följande:
Vice ordföranden
Utskottsordföranden
Delegationer (Skog, Mjölk, Kött, Trädgård, Häst,
Växtodling)
Övriga uppdrag
Reserv, inte fördelat

100 000 kr
60 000 kr
246 450 kr
80 000 kr
45 150 kr

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

1-13 timmar
230 kr/timme

14-24 timmar
3 220 kr

Vid flerdagsförrättning utgår inget arvode mellan kl 00.00 och 07.00.
Antalet timmar beräknas som antalet påbörjade timmar och en timme räknas som
påbörjad när mer än 30 minuter passerat. Dagarvode utgår endast för hela timmar.
Telefonsammanträden ersätts enligt timarvode.
c) Rese- och traktamentsersättningar
Bilersättning utgår med lägst 28 kr/mil och är samma som för anställd personal.
Vid samåkning utgår ett tillägg på 5 kr/mil per passagerare.
Vid användande av miljöbil gäller samma regler som för anställd personal.
Traktamentsersättning utgår enligt LRFs avtal för anställda.
d) Ersättning till valberedningen
Beredningsutskottet föreslår att ersättning till valberedningen utgår enligt
följande:
ordförande
0,5 prisbasbelopp
vice ordförande
0,25 prisbasbelopp
övriga ledamöter
0,13 prisbasbelopp
16.

Fastställande av antal samt val till riksförbundsstyrelsen
Sex ledamöter i riksförbundsstyrelsen har en mandatperiod som går ut i samband
med riksförbundsstämman 2017. Dessa är Palle Borgström, Mikael Bäckström,
Lotta Folkesson, Sara Helgstrand, Sven Norup och Marcus Söderlind.
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Följande ledamöter har ett år kvar på sin mandatperiod:
Annika Bergman, Örebro
Jan Ehrensvärd, Tomelilla
Sven-Erik Hammar, Funäsdalen
Helena Jonsson, Tranås
Lennart Nilsson, Harplinge
Åsa Odell, Klagstorp
Sven Norup har avsagt sig omval och Annika Bergman avgår som styrelseledamot. Dessutom har Helena Jonsson meddelat att hon avgår som förbundsordförande och styrelseledamot vid riksförbundsstämman 2017. Ett fyllnadsval av två
ledamöter i riksförbundsstyrelsen för perioden 2017-2018 behöver därför göras.
Valberedningen föreslår stämman besluta:
att

välja en riksförbundsstyrelse med tolv ledamöter,

att

till ledamöter i riksförbundsstyrelsen, för mandatperioden 2017-2019,
välja följande:
Palle Borgström, Älvängen
Mikael Bäckström, Aneby
Lotta Folkesson, Vännäs
Sara Helgstrand, Ålberga
Marcus Söderlind, Långhult
Lena Åsheim, Kristianstad

att

Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Nyval

till ledamot i riksförbundsstyrelsen, för mandatperioden 2017-2018,
välja Joakim Borgs, Gustafs och Martin Moraeus, Orsa.

Personalrepresentanter är för närvarande Anders Johannesson, SACO och Pär
Wiklund, Unionen.
Nyval
Joakim Borgs är 44 år och bor i Gustafs, Dalarna. Joakim driver tillsammans med
sin fru ett mjölkföretag med 160 mjölkkor och rekrytering samt skog. Tillsammans
med sin far driver han ett växtodlingsbolag som brukar drygt 300 ha. Joakim är lantmästare och har tidigare bland annat jobbat inom Lantmännen och Bygglant AB.
Han har mångårig erfarenhet av styrelsearbete och är idag bland annat styrelseledamot i Gefleortens Mejeriförening, ledamot i Nötcenter Vikens gårdsråd samt distriktsordförande för Lantmännen Dala-Aros.
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Martin Moraeus är 38 år och driver sedan 2004 tillsammans med sin far en klassisk
kombinationsgård med mjölkproduktion, växtodling och skog i Orsa, Dalarna. De
brukar 90 ha åker och har plats för 18 mjölkkor. De är självverksamma i skogen som
är en viktig del av företaget. Martin är utbildad civilingenjör i teknisk fysik. Han är
sedan 2012 ordförande för LRF Dalarna och har därmed god erfarenhet av strategiskt arbete från LRFs regionala nivå. Han har också flera andra förtroendeuppdrag
bland annat i Dalarnas Försäkringsbolag och Orsa Besparingsskog. Han har tidigare bland annat varit ledamot i styrelsen för Lantmännen Agroetanol och SångaSäby Hotell & Konferens. Martin driver även den populära bloggen ”Bonde på riktigt” på Land.se samt podradioprogram med titeln ”Radio Bonde”.
Lena Åsheim är 58 år och driver tillsammans med sin man Lillö Kungsgård utanför
Kristianstad, Skåne. Verksamheten består av köttdjursuppfödning med 120 dikor samt
350 ha åker och betesmark. Lena är ekonomagronom och har under sitt yrkesliv arbetat med livsmedelsindustri, bioenergi, innovation och lantbruk; bland annat som
VD i ett antal mindre och medelstora företag. Idag är Lena VD för Salixenergi
Europa AB, som marknadsför sticklingar av salixsorter från Lantmännens växtförädling och licensierar produktion och försäljning av sorterna i Europa. Lena har lång
erfarenhet av styrelseuppdrag knutna till lantbruket, bland annat från Swedish Meats
och Skånemejerier. Lena har sedan 2014 varit ordförande för Sveriges Djurbönder
och är även ledamot i LRFs köttdelegation.

Omval
Palle Borgström driver Kilanda säteri norr om Göteborg tillsammans med brodern
och anställda. Intäkterna kommer huvudsakligen från de 140 kornas mjölkproduktion
men också spannmål, skog, uthyrning och maskinsamverkan. Arealen är 350 hektar
åker, 50 hektar hagmark och 200 hektar skog. Ledamot sedan 2010.
Mikael Bäckström driver Galthults lantbruk utanför Aneby, Småland tillsammans
med sin äldste son. Gården innefattar 120 mjölkkor samt rekrytering. Mikael Bäckström är ordförande för LRF Jönköping sedan 2005. Ledamot sedan 2015.
Lotta Folkesson driver tillsammans med sin man ett lantbruk med växtodling och
skog i byn Selsberg utanför Vännäs, Västerbotten. Utöver detta har de också ett företag med skogsentreprenad och tolv anställda. Lotta är sedan mars 2017 ordförande
för LRF Västerbotten. Ledamot sedan 2012.
Sara Helgstrand bor tillsammans med sambo och bonusdotter på gården Rösäng,
Ålberga, Södermanland, där de bedriver växtodling och kycklinguppfödning. Sedan
några år har växtodlingen kompletterats med biodling. Hon har vuxit upp på familjens lantbruk och är utbildad lantmästare. Ledamot sedan 2014.
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Marcus Söderlind är utbildad trädgårdsingenjör och driver ett trädgårdsföretag tillsammans med sin fru i Långhult utanför Habo i Jönköpings län. Företaget producerar ekologiska grönsaker både på friland och i växthus. Tomater är den huvudsakliga
grödan, men på gården odlas ett mycket brett sortiment av grönsaker och snittblommor. Försäljningen sker både till grossister och direkt till konsument. Ledamot sedan
2013.

17.

Val av styrelseordförande, tillika förbundsordförande
Valberedningen föreslår att Palle Borgström väljs som styrelsens ordförande och
tillika förbundsordförande. Valet avser stadgeenligt ett år fram till och med 2018
års stämma.

18.

Val av revisorer jämte suppleanter
Stämman utser på förslag av valberedningen två ordinarie förtroendevalda revisorer med två suppleanter. Dessutom föreslås, efter samråd med den verkställande
ledningen, en auktoriserad revisor och en revisorssuppleant.

19.

Valberedningen föreslår som,
ordinarie revisorer:
Anders Ramström, Sunne (omval)
Tore Holmefalk, Glommen (omval)

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

auktoriserad revisor:
Bo Lagerström, PWC (nyval)

auktoriserad revisor:
Erik Albenius, PWC (nyval)

Fastställande av antal samt val av ledamöter av valberedning, däribland dess
ordförande
Beredningsutskottet föreslår att valberedningen ska bestå av oförändrat nio ledamöter.
Fem ledamöter i valberedningen har en mandatperiod som går ut i samband med
riksförbundsstämman 2017. Dessa är Stig-Erik Carlsson, Christina Dahl, Torgny
Hardselius, Sten Olsson och Katharina Weber. Stig-Erik Carlsson, valberedningens ordförande, har avsagt sig omval. Vidare föreslår beredningsutskottet inte
omval av Christina Dahl.
Följande ledamöter har ett år kvar på sin mandatperiod:
Viktoria Josefsson, Reftele
Margareta Malmquist, Nyköping
Patrik Ohlsson, Kil
Marie-Louise Åhsell, Fåker
Beredningsutskottet föreslår nyval av Lars Gezelius och Marita Wolf till valberedningen. Vidare föreslår beredningsutskottet Viktoria Josefsson som ny ordförande
för valberedningen.
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Beredningsutskottet föreslår stämman besluta:
att

välja en valberedning med nio ledamöter,

att

till ledamöter i valberedningen, för mandatperioden 2017-2019, välja
följande:
Lars Gezelius, Vedum
Torgny Hardselius, Sjulsmark
Sten Olsson, Simrishamn
Katharina Weber, Kristianstad
Marita Wolf, Rimforsa

att
20.

Nyval
Omval
Omval
Omval
Nyval

till ordförande i valberedningen välja Viktoria Josefsson (nyval).

Fördelning av fullmäktige för organisationsmedlemmarna vid nästa
ordinarie stämma
Enligt stadgarna har riksförbundsstyrelsen den 26 april 2017 beslutat föreslå stämman fördelning av 45 fullmäktige till kommande stämma. Riksförbundsstyrelsen
har vid framtagandet av förslaget tillämpat de principer som aviserades vid riksförbundsstämman 2016, att fördela fullmäktige med särskild hänsyn tagen till serviceavgifter, insatskapital och branschens omsättning. Mer om detta finns beskrivet på sidan 60.
Stämman föreslås besluta:

21.

att

anta förslaget till fördelning av 45 fullmäktige samt

att

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

Ärenden som riksförbundsstyrelsen hänskjutit till stämman
a) LRFs medlemsavgift år 2018 (LRF ideell förening)
Styrelsen föreslår att den ideella medlemsavgiften för alla LRFs medlemmar fastställs till 270 kr, en höjning med 10 kr.
b) Förslag till ändrade stadgar och anvisningar
Föreslagna ändringar innebär i 5§ (LRF förening u p a) att kriterierna för att
kunna antas som organisationsmedlem i LRF justeras så att detta blir möjligt för
andra juridiska personer än ekonomiska och ideella föreningar. En förutsättning
är att riksförbundsstyrelsen bedömer att den ansökande har väsentlig betydelse för
LRF och dess medlemmar. Bakgrund till och syfte med den föreslagna ändringen
finns beskrivet på sidan 62.
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Övriga stadgeändringsförslag finns beskrivna på sidan 63. Särskilt bör nämnas att
kravet på enhällighet vid en första stämma för att ändra stadgarna är borttaget i
den nya föreningslagen, som trädde i kraft den 1 juli 2016. Det innebär att det numera krävs två tredjedels majoritet på en riksförbundsstämma för att besluta om
ändrade stadgar för LRF.
Stämman föreslås besluta:
att

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

att

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

c) LRF – en skarp och inflytelserik företagarorganisation
Riksförbundsstyrelsen förelägger riksförbundsstämman en plattform för utvecklingen av LRF som företagarorganisation (se sidan 75). Riksförbundsstämman
föreslås tillstyrka plattformen inför det fortsatta arbetet.
22.

Ärenden som medlem hänskjutit till riksförbundsstämman
Behandling av inkomna motioner
Styrelsen redovisar i 60 yttranden sina förslag med anledning av 71 inkomna
motioner.

23.

Övriga frågor
Tid och plats för ordinarie stämmor år 2018
Riksförbundsstyrelsen har beslutat att 2018 års stämmor hålls på Sånga-Säby
Hotell & Konferens tiden 29-30 maj 2018.

24.

Stämmornas avslutande
- Avtackningar
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Ärende nr 20

Fördelning av 45 fullmäktige för organisationsmedlemmarna
till 2018 års riksförbundsstämma
Av riksförbundsstämmans 150 fullmäktige fördelas 45 till organisationsmedlemmarna. Riksförbundsstämman beslutar, på förslag från riksförbundsstyrelsen. I samband med arbetet att utveckla branschsamverkan i LRF såg riksförbundsstyrelsen
också över principerna för fördelning av fullmäktige och aviserade vid riksförbundsstämman 2016 att fullmäktige framöver kommer att fördelas med särskild hänsyn tagen till serviceavgifter, insatskapital och branschens omsättning. Riksförbundsstyrelsen har tillämpat dessa principer vid framtagandet av förslaget till fördelning av fullmäktige inför riksförbundsstämman 2018.
Skogsägarföreningarna är – med hänsyn tagen till familjeskogsbrukets omsättning på
gårdsnivå – underrepresenterade på stämman. Sett till skogsägarföreningarnas serviceavgifter och insatskapital är det motiverat att tilldela Mellanskog och Södra
varsin ytterligare fullmäktige. Även köttbranschen är underrepresenterad. I detta fall
har Danish Crown fått en omfattande höjning av serviceavgiften inför 2017, vilket
motiverar tilldelning av ytterligare en fullmäktig.
Sedan tidigare tilldelas Gäsene mejeriförening ingen fullmäktig, medan Falköpings
mejeriförening och Gefleortens mejeriförening tilldelas en fullmäktig vartannat år
och är utan vartannat år.
Det finns idag tre organisationsmedlemmar som inte har något insatskapital i LRF
förening u p a. Dessa är Skånesemin, Sveriges Biodlares Riksförbund och Sveriges
Maskinringar. Gemensamt för dessa tre är också att de betalar en låg ordinarie serviceavgift, alternativt ingen ordinarie serviceavgift alls. Riksförbundsstyrelsen anser
mot den bakgrunden inte att det är motiverat att någon av dessa organisationsmedlemmar tilldelas fullmäktige.
Värt att notera är att med de stadgeändringar som riksförbundsstyrelsen föreslår
stämman blir skillnaderna mindre än tidigare mellan organisationsmedlemmar med
och utan fullmäktige. Organisationsmedlemmar utan fullmäktige bjuds in till stämman med närvaro- och yttranderätt, precis som de nationella intressemedlemmarna.
Alla organisationsmedlemmar har även fortsatt motionsrätt till stämman. De enda
skillnaderna för de organisationsmedlemmar som förlorar fullmäktige blir därmed i
praktiken att de förlorar rösträtten samt förslagsrätten på själva stämman.
Riksförbundsstyrelsen vill vidare uppmärksamma riksförbundsstämman på att styrelsen för närvarande utreder kriterierna för organisationsmedlemskap i LRF. En del i
detta arbete är det förslag till stadgeändring som behandlas i ärende 21b. Inför 2018
kan förändrade kriterier innebära både att några nya organisationsmedlemmar tillkommer och att några av de nuvarande organisationsmedlemmarna väljer ett annat
medlemskap i LRF.
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Förslag till fördelning av 45 fullmäktige för organisationsmedlemmarna
till 2018 års riksförbundsstämma:

Förslag
2018
Grupp 1 Mjölk
Svensk Mjölk
Arla Foods
Falköpings Mejeri
Gefleortens Mejeriförening
Gäsene Mejeriförening
Norrmejerier
Skånemejerier
Skånesemin
Växa Sverige
Grupp 2 Slakt
Scan AB
Danish Crown
Grupp 3 Lantmän
Lantmännen
Swedish DLA Agro
Grupp 4 Skog
Mellanskog
Norrskog
Norra Skogsägarna
Södra Skogsägarna
Grupp 5 Övriga
Swedbank
Landshypotek
Svensk Mink
Stärkelsen
Frö- och oljeväxtodlarna
Betodlarna
GRO
Biodlarna
Sveriges Maskinringar
Totalt
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Beslutat
2017
2
6
1
0
0
1
1
0
1

2
6
0
1
0
1
1
1
1

4
2

4
1

8
1

8
1

3
1
1
3

2
1
1
2

2
2
1
1
1
1
2
0
0
45

2
2
1
1
1
1
2
1
1
45

Ärende nr 21 b

Branschsamverkan i LRF
Riksförbundsstyrelsen initierade våren 2014 ett arbete för att utveckla modellen för
branschsamverkan i LRF. Arbetet resulterade i att riksförbundsstämman 2016 beslutade
om en stadgeändring, innebärande att riksförbundsstyrelsen kan ge mandat åt en delegation att företräda LRF i branschspecifika frågor samt att ansvara för strategisk styrning av LRFs arbete för branschen. Detta följdes upp av riksförbundsstyrelsens beslut i
juni 2016 att fastställa en gemensam arbetsordning för branschdelegationer och branschavdelningar i LRF. Efter flera års utrednings- och förankringsarbete lades härmed grunden för en tydlig roll för LRF som den samlande företrädaren för Sveriges bönder, de
lantbrukskooperativa företagen och det gröna näringslivet i Sverige.
Beredningsarbetet med utvecklingen av branschsamverkan i LRF aktualiserade också
andra frågeställningar. Bland annat har det blivit uppenbart att det behövs tydligare kriterier för organisations- och intressemedlemskapen i LRF. Kriterierna skall göra det tydligt i vilken kategori befintliga och nya medlemmar hör hemma. Mot denna bakgrund
gav riksförbundsstyrelsen i april 2016 i uppdrag till VD att se över kriterierna för dessa
medlemskap. Detta arbete har tydliggjort behovet av att förändra LRFs stadgar när det
gäller vilka juridiska personer riksförbundsstyrelsen kan anta som organisationsmedlemmar i LRF.
Riksförbundsstyrelsens utgångspunkt är att LRF ska vara en öppen organisation och
välkomna nya organisationsmedlemmar som delar LRFs syften och kan bidra till verksamheten. Nuvarande stadgar innebär en begränsning avseende vilka juridiska personer
som kan bli organisationsmedlemmar i LRF. Riksförbundsstyrelsen ser ett värde i att
det finns möjlighet att som organisationsmedlemmar i LRF ansluta även juridiska personer som inte är ekonomiska eller ideella föreningar, under förutsättning att dessa har en
väsentlig betydelse för LRF och dess medlemmar samt har ett ändamål och bedriver en
verksamhet som är förenlig med LRFs vision, stadgar och värdegrund. Varje ansökan
om organisationsmedlemskap prövas mot dessa kriterier inför det beslut om medlemskap som fattas av riksförbundsstyrelsen.
Genom att LRF tar en tydlig roll som den samlande företrädaren för Sveriges bönder, de
lantbrukskooperativa företagen och det gröna näringslivet i Sverige, ökar LRF sin styrka
i påverkansarbetet för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för LRFs individmedlemmar. Om kravet på enbart ekonomisk eller ideell förening bibehålls innebär det även
en begränsning avseende inom vilka branscher som det finns möjlighet att ansluta organisationsmedlemmar. Detta då det i dagsläget inte finns några större ekonomiska föreningar i flera för LRFs medlemmar viktiga branscher.
Redan idag har flera av LRFs organisationsmedlemmar ombildats till aktiebolag utan
eller med begränsat delägande från svenska bönder. Avgörande för lämpligheten att
vara organisationsmedlem i LRF är inte den juridiska personens ägarförhållanden, utan
vilken betydelse den juridiska personen bedöms ha för LRF och dess medlemmar.
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Oavsett ägarform eller ägare finns ett ömsesidigt beroende mellan lantbruksföretagare
och de företag som säljer eller köper produkter och tjänster inom den svenska jord- och
skogsbrukssektorn. Detta utgör en grund för gemensamt agerande för att skapa så bra
förutsättningar som möjligt för LRFs medlemmar. Som jämförelse har exempelvis
Landbrug & Fødevarer i Danmark en strategi att försöka ansluta så många större företag
som möjligt i de viktigaste branscherna, oavsett ägare och ägarform, för att på så sätt
skapa så stor påverkansmöjlighet som möjligt till gagn för medlemmarna.
Riksförbundsstyrelsen föreslår att LRFs stadgar justeras så att riksförbundsstyrelsen till
organisationsmedlemmar i riksförbundet kan anta ”ekonomiska föreningar och andra juridiska personer som köper eller säljer produkter eller tjänster inom jordbruks- och
skogsbrukssektorn eller som på annat sätt har anknytning till det gröna näringslivet på
sätt som bedöms vara av väsentlig betydelse för LRF och dess medlemmar”.
Kopplat till denna förändring föreslår riksförbundsstyrelsen också att en anvisning ska
föras till stadgarna om att närmare regler för organisationsmedlemskap får fastställas av
riksförbundsstyrelsen. Sådana regler finns inte idag, men är tänkta att innehålla bland
annat golvnivåer för serviceavgifter och insatskapital för organisationsmedlemmar. Av
detta skäl har anvisningstext i stadgarna (5§) strukits. Genom en kombination av reviderade stadgar och närmare regler för medlemskap, både för organisationsmedlemmar och
intressemedlemmar, som fastställs av riksförbundsstyrelsen uppnås en ökad tydlighet
kring organisations- och intressemedlemskapen i LRF.
Moderniserad lag om ekonomiska föreningar
Lagen om ekonomiska föreningar från 1987 – föreningslagen – har moderniserats och
förändringarna trädde i kraft den 1 juli 2016. Föreningslagen har anpassats till dagens
förutsättningar när det gäller verksamhet, organisation och kapital. Den förenklas också
och anpassas till motsvarande regler i aktiebolagslagen. Syftet med förändringarna är att
förbättra villkoren för kooperativt företagande.
Den nya föreningslagen föranleder inga ändringar av LRFs stadgar, bortsett från ändrade paragrafhänvisningar (6§), ett förtydligande av var riksförbundsstämman skall hållas (8§), en justering av tiden för kallelse till riksförbundsstämma (8§) och en justerad
tidpunkt för räkenskapsavslutning (12§).
I praktiken blir det dock en väsentlig förändring när det gäller beslut om stadgeändring
(§14). Då kravet på enhällighet har tagits bort i föreningslagen har den förklarande kommentaren justerats. För att ändra LRFs stadgar krävs idag således två tredjedels majoritet på en riksförbundsstämma.
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Övriga stadgeändringar
På ett antal ställen i stadgarna har de gröna näringarna ersatts med det gröna
näringslivet.
I 7§ har serviceersättningar ersatts med serviceavgifter. Vidare har i samma paragraf
meningen Överinsatser får ej förekomma tagits bort, då den kan tolkas som ett hinder
för överlåtelse, handel eller tillköp av insatser.
I 8§ förtydligas i en kommentar att organisationsmedlem som inte tilldelas fullmäktige
har närvaro- och yttranderätt på riksförbundsstämman. Härigenom jämställs dessa med
nationella intressemedlemmar.
En annan kommentar i 8§ tas bort och en anvisning i samma paragraf anpassas, då
kallelse med stämmounderlag numera skickas direkt till utsedda fullmäktige.
I 10 och 11§ har skrivningarna om val anpassats till dagens förhållanden.
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Ärende nr 21 b

Förslag på ändringar i stadgar för Lantbrukarnas Riksförbund
Tillägg markeras med understruken text. Borttagen text är genomstruken.

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

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är samlingsnamn för LRF förening u p a och LRF
ideell förening. Till u p a-föreningen är knutet ett servicebolag, Lantbrukarnas
Ekonomi-Aktiebolag.
1§ Firma (u p a )
Riksförbundets firma är Lantbrukarnas Riksförbund, förening u p a.
Firma (id)
Riksförbundets firma är Lantbrukarnas Riksförbund, ideell förening.
2§ Säte
Riksförbundet har sitt säte i Stockholm.
3§ Ändamål (u p a )
Riksförbundet, som är en partipolitiskt obunden organisation, skall främja medlemmarnas ekonomiska intressen samt lantbrukarnas ekonomiska och sociala intressen i allmänhet genom:
att företräda lantbruket i frågor som är av allmän betydelse för detta,
att utföra uppgifter, som är gemensamma för lantbrukskooperationen,
att ordna ett fast samarbete såväl inom lantbrukskooperationen som mellan denna eller dess organisationer och lantbrukarnas organisationer samt
att för medlemmarnas räkning bedriva ekonomisk verksamhet, som är av betydelse
för medlemmarna och lantbruket.
Ändamål (id)
Riksförbundet skall medverka till utvecklingen av företagare och företag inom det gröna
näringslivet de gröna näringarna i Sverige; företag där jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö är grundläggande resurser; så att den enskilda medlemmen kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och livskvalitet.
Verksamheten ska bedrivas med ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.
4§ Organ (u p a )
Riksförbundets organ är riksförbundsstämman, riksförbundsstyrelsen och revisorerna.
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Organ (id)
Riksförbundets organ är riksförbundsstämman, riksförbundsstyrelsen och revisorerna
samt regioner, ortsförbund, kommungrupper och lokalavdelningar.
För att vara valbar till förtroendeuppdrag inom Lantbrukarnas Riksförbund, LRF krävs
individmedlemskap i LRF.
Anvisning
Riksförbundsstyrelsen skall fastställa indelning i regioner.
Regionstyrelse skall fastställa indelning i kommungrupper, ortsförbund och lokalavdelningar.
Riksförbundsstyrelsen skall godkänna stadgar för regioner, ortsförbund och lokalavdelningar samt för kommungrupper som inte väljer att arbeta vidare enligt av riksförbundsstyrelsen fastställda arbetsordningar.
4a§ Branschdelegationer
Riksförbundsstyrelsen kan uppdra åt en delegation som består av en grupp organisationsmedlemmar, intressemedlemmar och personer utsedda av riksförbundsstyrelsen
att företräda LRF i branschspecifika frågor samt ansvara för strategisk styrning av LRFs
arbete för branschen.
Anvisning
Närmare regler om delegations mandat, tilldelning av resurser samt finansiering av
branschspecifik verksamhet fastställs av riksförbundsstyrelsen i gemensam arbetsordning för delegationerna.
5§ Medlemskap (u p a)
Till medlemmar i riksförbundet kan riksförbundsstyrelsen anta
1) Organisationsmedlem. Ekonomiska föreningar och andra juridiska personer som köper eller säljer produkter eller tjänster inom jord- och skogsbrukssektorn eller som på
annat sätt har anknytning till det gröna näringslivet på sätt som bedöms vara av väsentlig betydelse för LRF och dess medlemmar. Ekonomiska eller ideella föreningar som
köper eller säljer produkter eller tjänster inom jord- och skogsbrukssektorn.
Även förening som ombildats till aktiebolag kan fortsätta vara medlem.
Anvisning
Närmare regler för medlemskap för organisationsmedlem får fastställas av riksförbundsstyrelsen.
2) Regionmedlem. Regioner inom Lantbrukarnas Riksförbund, ideell förening.
Medlemskap (id)
Till medlemmar i riksförbundet kan antas
1) Person, fysisk eller juridisk, som äger eller brukar lantbruksfastighet eller bedriver
verksamhet inom det gröna näringslivet de gröna näringarna eller annan enskild person
som är sysselsatt inom det gröna näringslivet de gröna näringarna eller dess organisationer eller som stöder riksförbundets allmänna syfte.
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Anvisning
Närmare regler för medlemskap för individmedlem får fastställas av riksförbundsstyrelsen.
2) Intressemedlem. Juridisk person som bedriver verksamhet med anknytning till det
gröna näringslivet de gröna näringarna.
Anvisning
Närmare regler om medlemskap för intressemedlemmar får fastställas av riksförbundsstyrelsen.
Intressemedlem skall ha en regional eller nationell anknytning.
Intressemedlem med verksamhet inom en region kan beviljas medlemskap av styrelsen
för den region inom vars område den juridiska personens styrelse har sitt säte. Beredning av beslut om regionalt intressemedlemskap skall ske i samråd med riksförbundet.
Sådant beslut skall anmälas till riksförbundsstyrelsen.
Intressemedlem med verksamhet i flera regioner eller nationellt beviljas medlemskap av
riksförbundsstyrelsen. Riksförbundsstyrelsen kan i särskilda fall besluta om annan regional anknytning än nu sagts.
Regional intressemedlem har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på regionstämma, ej
motions- eller rösträtt på regionstämma och ej heller rätt att utse fullmäktig till regionstämma. Nationell intressemedlem har närvaro- och yttranderätt på riksförbundsstämma, ej förslags-, motions- eller rösträtt på riksförbundsstämma och ej heller rätt att
utse fullmäktig till riksförbundsstämma.
Närmare regler om medlemskap för intressemedlem får fastställas av riksförbundsstyrelsen.
3) Organisationsmedlem i Lantbrukarnas Riksförbund, förening u p a.
Anvisning
Sådant medlemskap beviljas av riksförbundsstyrelsen.
6§ Medlemskapets upphörande
Uppsägning (u p a )
Medlems uppsägning av sitt medlemskap skall vara skriftlig. Avgång sker vid det årsskifte som kommer närmast sex månader efter uppsägningen. Efter medlems avgång
återbetalas inte insats eller del i beslutad vinstutdelning förutom i fall som avses i 7 kap
48 § 5 § eller 12 kap 20 § 4 § lagen om ekonomiska föreningar.
Kommentar
Bestämmelsen angående återbetalning av insats avser ändring av medlemmarnas insatsskyldighet och förfarande vid fusion och är endast tillämplig för u p a-föreningen. Uppsägning och uteslutning avser alltid
samtidigt såväl LRF förening u p a som LRF ideell förening.
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Uppsägning (id)
Vid uppsägning eller utebliven betalning av medlemsavgift upphör medlemskapet den
dag skriftlig uppsägning kommit riksförbundet tillhanda eller tre månader efter förfallodagen.
Uteslutning (upa)
Medlem, som inte iakttar sina förpliktelser mot riksförbundet eller som uppenbarligen
motarbetar eller skadar riksförbundet, dess verksamhet eller dess intressen eller inte
längre uppfyller kraven för medlemskap, kan uteslutas av riksförbundsstyrelsen. Om
den uteslutne begär det kan frågan om uteslutning hänskjutas till riksförbundsstämman.
Sådan begäran skall skriftligen ställas till styrelsen inom tre månader från det datum beslutet avsänts till den uteslutne.
Uteslutning (id)
Medlem, som inte iakttar sina förpliktelser mot riksförbundet eller som uppenbarligen
motarbetar eller skadar riksförbundet, dess verksamhet eller dess intressen eller inte
längre uppfyller kraven för medlemskap, kan uteslutas av regionstyrelsen.
Om den uteslutne begär det kan frågan om uteslutning hänskjutas till riksförbundsstyrelsen. Sådan begäran skall skriftligen ställas till regionstyrelsen inom tre månader från det
datum beslutet avsänts till den uteslutne. Beslut om uteslutning av nationell intressemedlem fattas av riksförbundsstyrelsen och kan inte överklagas.
7§ Finansiering
Insatser (u p a )
Medlem i riksförbundet skall betala insats i förbundet.
Insatsen för nya medlemmar skall vara lägst 100 kr eller det högre belopp riksförbundsstyrelsen fastställer. Insats betalas kontant vid inträde eller på sätt och vid tidpunkt som
riksförbundsstyrelsen anger.
Medlem som inträtt i riksförbundet före den 30 augusti 2001, har den insatsskyldighet
som motsvaras av medlemmens då inbetalda insatser.
Överinsatser får ej förekomma.
Medlemsavgifter (id)
Medlem i riksförbundet skall årligen betala medlemsavgift till föreningen.
Ordinarie riksförbundsstämma fastställer medlemsavgiften. Beslut om ändring skall biträdas av minst tre fjärdedelar av de röstande fullmäktige.
Serviceavgifter Serviceersättningar
Medlem är skyldig betala serviceavgift serviceersättning till Lantbrukarnas Ekonomi
Aktiebolag enligt villkor som fastställs av riksförbundsstyrelsen.
Medlem får utnyttja sina stadgeenliga rättigheter först när de ekonomiska förpliktelserna
fullgjorts.
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Kommentar
Riksförbundsstyrelsen kan vid behov föreslå riksförbundsstämman att förlagsinsatser får tillskjutas föreningen. Stämman beslutar om att införa regler härom genom stadgeändring.

8§ Riksförbundsstämma
Fullmäktige
Föreningsstämmans befogenheter utövas helt av 150 fullmäktige som väljs av medlemmarna enligt nedan.
Fullmäktige utses för tiden från och med kommande ordinarie riksförbundsstämma fram
till nästa ordinarie riksförbundsstämma.
Medlem får utse fullmäktig första gången till den riksförbundsstämma som infaller året
efter det att medlemskap beviljats.
Fullmäktig får bara representera en medlem.
Fullmäktige fördelas på så sätt att
1) 45 fullmäktige väljs av organisationsmedlemmarna.
Fördelningen av fullmäktige bland organisationsmedlemmarna beslutas på förslag av
riksförbundsstyrelsen. Beslut fattas av ordinarie riksförbundsstämma året före den
stämma för vilken fullmäktige utses.
2) 105 fullmäktige väljs av regionerna.
Fördelningen av fullmäktige sker proportionellt mot antalet medlemmar i regionerna per
den sista december året före. Varje region skall garanteras minst en fullmäktig.
Kommentar
Det åligger medlemsorganisationerna att i god tid meddela riksförbundet namn på valda fullmäktige och
eventuella ersättare. Fullmäktige skall vid behov styrka sin behörighet.
Fullmäktige erhåller rese- och traktamentsersättning av den som fullmäktige representerar.
Organisationsmedlem som inte tilldelas fullmäktige har närvaro- och yttranderätt på riksförbundsstämman.
Varje medlem har rätt att i mån av plats åhöra riksförbundsstämmans förhandlingar.
Riksförbundsstämman kan besluta att förhandlingarna helt eller delvis skall äga rum inom stängda dörrar.

Tidpunkt
Ordinarie riksförbundsstämma skall hållas före juni månads utgång på tid och plats
inom föreningens verksamhetsområde i Sverige som riksförbundsstyrelsen fastställer.
Extra riksförbundsstämma hålls, då riksförbundsstyrelsen så beslutar eller en revisor eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade för uppgivet ändamål skriftligen begär
det hos riksförbundsstyrelsen.
Kallelse
Kallelse med föredragningslista till såväl ordinarie som extra riksförbundsstämma skall
utfärdas skriftligen tidigast sex fyra veckor före riksförbundsstämman och senast två
veckor före ordinarie och en vecka före extra riksförbundsstämma.
Andra meddelanden till medlemmarna eller fullmäktige skall ske skriftligen.
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Anvisning
Riksförbundsstyrelsen bör på lämpligt sätt i god tid informera medlemmarna om tid och
plats för riksförbundsstämman.
Med skriftligen avses även kallelse genom fax eller e-brev.
Arbetsformer
Riksförbundsstämman öppnas av riksförbundsstyrelsens ordförande och leds av en ordförande som stämman utser.
Varje fullmäktig har en röst.
Val skall ske med slutna sedlar om någon fullmäktig begär det.
Vid lika röstetal gäller det beslut, som biträds av ordföranden, dock att vid val sker avgörandet genom lottning.
Stämmoärenden
Vid ordinarie riksförbundsstämma skall följande ärenden förekomma
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman jämte en eller flera vice ordförande
3. Anmälan av sekreterare och protokollsekreterare
4. Fastställande av röstlängd
5. Fastställande av föredragningslista
6. Fastställande av arbetsordning
7. Val av beredningsutskott
8. Val av protokolljusterare och rösträknare
9. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
10. Framläggande av årsredovisning och i förekommande fall koncernredovisning samt
ordförandens och verkställande direktörens redogörelser
11. Anmälan av revisorernas berättelse och i förekommande fall koncernrevisionsberättelse
12. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
13. Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen
14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
15. Bestämmande av ersättning till förtroendevalda och revisorer
16. Fastställande av antal samt val av ledamöter av riksförbundsstyrelsen
17. Val av styrelseordförande, tillika förbundsordförande
18. Val av revisorer jämte suppleanter
19. Fastställande av antal samt val av ledamöter av valberedning, däribland dess ordförande
20. Fördelning av fullmäktige vid nästa ordinarie stämma
21. Ärenden som riksförbundsstyrelsen hänskjutit till stämman
22. Ärenden som medlem hänskjutit till riksförbundsstämman
23. Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på riksförbundsstämman.
Ärende som region- eller organisationsmedlem eller LRF Ungdomens riksstämma
vill behandla vid ordinarie riksförbundsstämma skall inkomma till riksförbundsstyrelsen
senast sista vardagen i mars.
Vid extra riksförbundsstämma får endast ärenden som anges på föredragningslistan
behandlas.
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Anvisning
Riksförbundsstyrelsen skall senast två veckor före ordinarie riksförbundsstämma tillställa utsedda fullmäktige föredragningslista och handlingar till på listan upptagna
ärenden.
Föredragningslista för extra riksförbundsstämma utsänds på samma sätt senast en
vecka före stämman.
Kommentar
Fullmäktige kallas ej utan kallelse och stämmounderlag skickas till medlemmarna som i sin tur informerar de fullmäktige som de utsett.
Föredragningslista p 17 Ordförande i riksförbundsstyrelsen tillika förbundsordförande väljs varje år.
Föredragningslista p 19 Ordförande i valberedningen väljs varje år.

9§ Beredningsutskott
Riksförbundsstämman skall utse ett beredningsutskott att tjänstgöra under riksförbundsstämman, bestående av två fullmäktige och en av riksförbundsstyrelsen utsedd ledamot,
varvid en ledamot skall väljas bland regionernas fullmäktige och en ledamot bland organisationsmedlemmarnas fullmäktige. Riksförbundsstyrelsen skall utse två sekreterare till
utskottet.
Beredningsutskottets två stämmovalda ledamöter har dessutom i uppdrag att, efter samråd med region- och organisationsmedlemmarna, till riksförbundsstämman lämna förslag om antal och ledamöter i valberedning och arvodering av densamma. Valberedningens sammansättning skall spegla medlemskåren och dess olika verksamheter. Förslaget skall innehålla namn på personer med stor integritet, vittförgrenade nätverk och
väl förankrade hos regioner och organisationsmedlemmar.
10§ Valberedning
Riksförbundsstämman utser en valberedning med 7-11 personer. Ledamöterna väljs för
två år, från ordinarie riksförbundsstämma ena året till slutet av ordinarie riksförbundsstämma andra året därefter. Från och med stämman 2016 skall mandattiden bestämmas
Mandattiden bestäms så att halva/näst intill halva valberedningen avgår varje år. För att
åstadkomma detta får ledamot väljas på ett år. Riksförbundsstämman utser en av ledamöterna till ordförande.
Anvisning
Valberedningen skall senast sex veckor före ordinarie riksförbundsstämma avlämna sitt
förslag till riksförbundsstyrelse och styrelseordförande, tillika förbundsordförande.
Valberedningen skall tillse att styrelsens sammansättning väl återspeglar medlemskårens sammansättning och verksamheter. De föreslagna ledamöterna skall dela LRFs
värdegrund och vara väl skickade att förverkliga LRFs vision om att utveckla medlemmarnas företagande i det gröna näringslivet de gröna näringarna och påverka samhällsutvecklingen för att skapa bättre villkor för företagare och boende på landsbygden.
Valberedningen skall eftersträva en styrelse med bred kompetens och erfarenhet från
såväl samhällsarbete som från de största lantbrukskooperativa branscherna och annan
affärsverksamhet i landets olika delar.
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Valberedningen skall därutöver lämna förslag på
a) protokolljusterare och rösträknare vid riksförbundsstämman
b) arbetsordning
c) arvoden till styrelseledamöter och revisorer
d) ersättningar till förtroendevalda
e) revisorer
f) ledamöter i beredningsutskottet (efter samråd med region- och organisationsmedlemmarna)
Ordföranden kallar valberedningen.
Valberedningen skall fastställa en instruktion för sitt arbete.
11§ Riksförbundsstyrelse
Riksförbundsstyrelsen skall bestå av lägst 10 och högst 16 ledamöter.
Styrelseledamöterna väljs för två år, från ordinarie riksförbundsstämma ena året till slutet av ordinarie riksförbundsstämma andra året därefter. Från och med stämman 2014
skall mandattiden bestämmas Mandattiden bestäms så att halva/näst intill halva styrelsen avgår varje år. För att åstadkomma detta får ledamot väljas på ett år.
Som riksförbundsstyrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de
närvarande röstar. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.
Riksförbundsstyrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet stämmovalda styrelseledamöter är närvarande.
Riksförbundsstyrelsen skall utse en verkställande direktör för riksförbundet.
Anvisning
Riksförbundsstyrelsen skall regelbundet och i lämpliga former ha överläggningar med
region- och organisationsmedlemmarna i för dem angelägna frågor.
Vid första sammanträdet efter avslutad ordinarie riksförbundsstämma skall riksförbundsstyrelsen utse en eller flera vice ordföranden för en tid av ett år.
Kommentar
Riksförbundsstyrelsen kan till sig adjungera en eller flera personer, till exempel vid förfall för någon av
styrelseledamöterna.
Ordföranden skall enligt lag se till att sammanträden hålls när det behövs. På begäran av en styrelseledamot eller verkställande direktören skall styrelsen sammankallas.
Styrelsen för Lantbrukarnas Riksförbund förening u p a sammanträder i regel samtidigt med styrelsen för
Lantbrukarnas Riksförbund, ideell förening.
Riksförbundsstyrelsen skall anta en arbetsordning för sitt arbete och en instruktion för VD.
Riksförbundsstyrelsen beslutar om vem eller vilka som får teckna riksförbundets firma.
Styrelsen fastställer vid sin årliga mötesplanering datum för överläggningar med medlemmarna.
Överläggningar kan även begäras av region- och organisationsmedlemmarna.

12§ Räkenskapsavslutning
Riksförbundets räkenskapsår är kalenderåret.
Riksförbundets årsredovisning och räkenskaper samt riksförbundsstyrelsens och verkställande direktörens förvaltning granskas av tre revisorer, som jämte tre suppleanter utses för tiden från en ordinarie riksförbundsstämma till och med nästa ordinarie riksförbundsstämma.
Av revisorerna skall minst en samt dennes suppleant vara auktoriserad revisor.
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Anvisning
De ordinarie revisorerna skall anta en arbetsordning för revisorskollegiets arbete.
Riksförbundsstyrelsen skall senast sex veckor före riksförbundsstämma den 15 april
lämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.
Revisorerna skall senast den 1 maj avge sin berättelse.
13§ Vinstfördelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall av riksförbundsstämman fonderas
eller föras i ny räkning.
14§ Ändring av stadgar
För ändring av dessa stadgar krävs beslut fattade på sätt som föreskrivs i lagen om ekonomiska föreningar.
Kommentar
Ändring kräver att beslutet biträds av två tredjedelar av de närvarande enhälligt beslut av samtliga fullmäktige vid en riksförbundsstämma eller majoritetsbeslut på två stämmor. Anvisning ändras genom enkelt majoritetsbeslut på en riksförbundsstämma.

15§ Likvidation
Beslut om likvidation av riksförbundet kräver att samtliga röstberättigade på en riksförbundsstämma enat sig därom eller beslutet fattats på två på varandra följande riksförbundsstämmor, därav minst en ordinarie, och på den riksförbundsstämma som sist hålls
biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande.
Om riksförbundet går i likvidation skall dess behållna tillgångar användas för återbetalning av medlemmarnas insatser. Uppstår därefter överskott, skall detta fördelas mellan
de vid likvidationen kvarstående medlemmarna i förhållande till deras inbetalda insatser.
16§ Tvist (u p a )
Tvist mellan å ena sidan riksförbundet och å andra sidan styrelsen, ledamöter av denna
eller medlemmar skall avgöras genom skiljedom av tre personer enligt gällande lag om
skiljeförfarande.
Har saken motsvarande betydelse för eller gentemot Lantbrukarnas Riksförbund, ideell
förening, som för eller gentemot riksförbundet äger förstnämnda förening inträda som
part i skiljeförfarandet.
Har tvist enligt bestämmelse i stadgarna för Lantbrukarnas Riksförbund, ideell förening,
hänskjutits till skiljemän och har saken motsvarande betydelse för eller gentemot riksförbundet som för eller gentemot förstnämnda förening är riksförbundet skyldigt att, om
part så påfordrar, inträda som part i skiljeförfarandet.
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Tvist (id)
Tvist mellan å ena sidan riksförbundet och å andra sidan styrelsen, ledamöter av denna,
regionala eller lokala organ inom riksförbundet och organisations- eller intressemedlemmar skall avgöras genom skiljedom av tre personer enligt gällande lag om skiljeförfarande.
Har saken motsvarande betydelse för eller gentemot Lantbrukarnas Riksförbund, förening u p a, som för eller gentemot riksförbundet äger förstnämnda förening inträda som
part i skiljeförfarandet.
Har tvist enligt bestämmelse i stadgarna för Lantbrukarnas Riksförbund, förening u p a,
hänskjutits till skiljemän och har saken motsvarande betydelse för eller gentemot riksförbundet som för eller gentemot förstnämnda förening är riksförbundet skyldigt att, om
part så påfordrar, inträda som part i skiljeförfarandet.
Kommentar
Denna bestämmelse omfattar inte individmedlemmar.

(Dessa stadgar antogs av LRFs riksförbundsstämma 2017-05-30--31)
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Ärende nr 21 c

LRF – en skarp och inflytelserik företagarorganisation

Inledning
För att LRFs vision och strategiska mål ska nås är det centralt att fler framgångsrika företagare är verksamma inom det gröna näringslivet. Detta har manifesterats av riksförbundsstämman i ”Vägen mot visionen” (2015) där LRF positioneras som en skarp och
inflytelserik företagarorganisation. LRFs strategiska mål, som fastställts av förbundsstyrelsen, sätter ytterligare fokus på företagarna och företagen inom det gröna näringslivet.
För att nå målen krävs att LRF kan ge det bästa stödet för såväl befintliga som nya företagare inom det gröna näringslivet.

Uppdrag
Den operativa organisationen har under 2016 arbetat med att identifiera vad som krävs
av LRF som företagarorganisation för att kvittera den strategiska inriktningen. Arbetet
har stämts av i regionala rådet den 21 juni 2016, kooperativa rådet den 20 september
2016 och riksförbundsrådet den 5 april 2017. Riksförbundsstyrelsen har fattat beslut om
den övergripande inriktningen den 27 april och det är denna som presenteras för riksförbundsstämman i form av en rapport från styrelsen. Arbetet kommer att fördjupas efter
stämman för att sedan manifesteras i Vägen mot visionen på riksförbundsstämman
2018.

Bakgrund och analys
LRF är en intresse- och företagarorganisation där de båda inriktningarna stärker
varandra. När företagarorganisationen fokuserar på framtid, möjligheter och drivkrafter
inom det gröna näringslivet blir den en hävstång för förutsättningarna att verka och leva
på landsbygden. Alla företag, vare sig de har en önskan om att växa eller inte, har en
plats i den näringskedja som är en förutsättning för att livskraftiga företag och därmed
goda levnadsförhållanden ska utvecklas i hela landet. För det gröna näringslivet är det
viktigt med ökad lönsamhet för att skapa framtidstro, investeringsvilja och tyngd i den
politiska debatten. LRFs arbete med ägande- och brukanderätten är av stort samhällsoch allmänintresse och en förutsättning för att utveckla det gröna näringslivet.
Det faktum att LRF är både en intresse- och företagarorganisation särskiljer oss också
från exempelvis Svenskt Näringsliv och Företagarna. Genom vårt näringspolitiska arbete skapar vi kollektiv nytta för det gröna näringslivet och för landsbygdens utvecklingsmöjligheter men vi skapar också individuell nytta för våra företagarmedlemmar genom att erbjuda kompetensutvecklingsmöjligheter och djuplodande omvärldsanalyser
som hjälper företagen att ligga i framkant. Värdet av individuell medlemsnytta har inte
gått Svenskt Näringsliv och Företagarna förbi men LRF har ett försprång; ett försprång
som det är viktigt att vårda.
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LRF har satt upp utmanande strategiska mål:
• Värdet av varor och tjänster inom jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö ska
uppgå till mer än 130 miljarder kronor år 2030.
• Antalet nya företag inom jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö skall vara fler
än 2 000 per år senast år 2030.
• Antalet företagarmedlemmar skall uppgå till fler än 150 000 år 2030.
• En ökande andel medlemmar ska känna framtidstro kring att leva och driva verksamhet på landsbygden.
För samtliga fyra mål är framgångsrikt företagande en förutsättning. Politikens uppgift
är att undanröja hinder och skapa stabila spelregler. Det är dock viktigt att konstatera att
politiska beslut endast till en liten del är avgörande för tillväxten. I grunden är tillväxten
avhängig företagarnas egen förmåga att identifiera och möta marknadens behov samt att
utveckla sina företag så att framtidens arbetskraft och riskvilligt kapital finner dem intressanta.
En företagarorganisation definieras av att den står på företagens sida och att den driver
dagsaktuella frågor som är avgörande för företagarnas förutsättningar att utveckla lönsamma företag. Men den behöver också vara framtidsorienterad och uppmärksamma såväl politiker som företagare på hur teknikutveckling, forskning och konsumenttrender
påverkar framtida marknader och vilka åtgärder som företagare och politiken behöver
vidta för inte gå miste om möjligheter.

Kompetens- och marknadsutveckling
I undersökningen Nöjd medlem framgår det att företagarmedlemmarna önskar sig mer
och bättre råd och stöd i sitt företagande av LRF. Därför är det angeläget att LRF arbetar med såväl näringspolitik som kompetens- och marknadsutveckling.
LRFs nystartade tankesmedja Jordmån - navet för affärer och innovation i det gröna näringslivet - är en plattform för att driva och konkretisera innovation, affärer och påverkansarbete.
För att säkerställa näringarnas framtid är det avgörande att det finns en vilja att studera,
arbeta och driva företag i det gröna näringslivet. LRF har en viktig uppgift i att bidra till
att näringarnas kompetensbehov tillgodoses; dels genom kompetenshöjande insatser,
dels genom att påverka innehåll i utbildningar riktade till det gröna näringslivet. Som
företagarorganisation är det också betydelsefullt att lyfta fram förebilder för att visa på
utvecklings- och karriärmöjligheter samt arbetsförhållanden i näringarna. Detta är ett arbete som med fördel kan bedrivas i samverkan med andra, exempelvis Skogs- och Lantarbetsgivarförbundet (SLA).
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LRF kan bistå företagen med kompetens- och marknadsutveckling, det vill säga medlemsnytta som underlättar för företagaren i dennas vardag. Med ökad digitalisering av
utbudet går det att bistå företagen på ett förhållandevis kostnadseffektivt sätt; LRFs Företagarakademi är ett exempel på detta.

Näringspolitiskt företagarperspektiv
Idag ställer LRF krav på att nya lagar och regler ska vara landsbygds- och småföretagarsäkrade. Lika rimligt är det att LRF har ett företagarperspektiv på sina egna förslag.
Inget ställningstagande bör göras utan att ha föregåtts av en konsekvensanalys av vad
det innebär för företagens förutsättningar att utvecklas och bedriva lönsam verksamhet.
När villkoren för företagande diskuteras är det viktigt att det sker med alla företagarmedlemmars bästa för ögonen. Med tanke på den demografiska skevheten vad gäller ålder som finns i det gröna näringslivet är det till exempel viktigt att ha ett framtidsinriktat perspektiv även när dagsaktuella ställningstaganden formuleras. LRF behöver också
adressera den outtalade rangordningen av näringar som ibland styr vilka frågor som prioriteras. Ingen näring är finare eller viktigare än den andra. Vill vi se ett framgångsrikt
grönt näringsliv är det viktigt att LRF fokuserar på frågor som gagnar alla medlemsföretag, oavsett inriktning.
Det finns önskemål om att LRF ska bli mer proaktivt och ta en större plats i debatten
som företagarorganisation. Ska det vara görligt behöver vi vässa våra budskap och begränsa antalet frågor vi driver. Genom att fokusera på några få områden kan LRF få
större genomslag i debatten. Vi behöver också vara medvetna om att när vi blir synligare blir också de intressekonflikter som finns inom organisationen mer synliga. Det behövs genomlysning av dessa så att vi får en överblick över för- och nackdelar med olika
ståndpunkter. Exempel på intressekonflikter är: markägare/arrendator, eko/konventionellt och vego/kött.
Tre fokusområden inom området företagarvillkor är grundläggande för ett framgångsrikt företagande oavsett bransch:
• kapitalförsörjning
• infrastruktur
• regelverk och myndighetsutövning
Kapitalförsörjning

Ska tillväxtmålen nås måste investeringarna i näringarna öka markant. Till det kommer
att det gröna näringslivet står inför en stor demografisk utmaning. Unga får allt svårare
att ta över eller köpa en gård vilket är ett stort problem eftersom det krävs en föryngring
i näringarna. Anskaffningsvärdet i förhållande till möjlig avkastning är många gånger
för högt och ett hinder för unga att kunna ta över och investera i en gård. Skattetekniska
lösningar liksom nya affärsmodeller behöver utforskas.
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Infrastruktur

För företagen i det gröna näringslivet betyder digitalisering och automatisering stora
möjligheter att nå bättre lönsamhet. För att kunna utnyttja dessa möjligheter krävs emellertid fungerande uppkoppling och digital infrastruktur. En uppkopplad landsbygd är
också avgörande för möjligheten att rekrytera rätt kompetens, eftersom val av bostadsort
delvis styrs av sådana faktorer. En god fysisk infrastruktur spelar också stor roll för effektiva transporter av varor och insatsmedel.
Regelverk och myndighetsutövning

Dåliga regler som begränsar tillväxten ska ifrågasättas och tas bort. Men att bekämpa
problemen regel för regel är ett sisyfosarbete; när en regel försvinner dyker två nya upp.
Mängden regler som skrivs bottnar ofta i en misstro mot företagarnas drivkrafter och attityd. Därför bör LRFs fokus vara att skapa ett bättre förtroendeklimat mellan myndigheter och företagare. Sannolikheten för att färre regler skapas blir då större, liksom möjligheten att myndigheterna ändrar attityd och hellre hjälper än fäller en företagare. Det
är också viktigt att LRF driver på i frågan om vikten av konsekvensanalyser av befintliga och nya regelverk.

Rekommendationer
Det behövs en tydlig strategi för det fortsatta arbetet med LRF som företagarorganisation. En sådan strategi kan formuleras som följer:
LRF företräder företagare som äger och brukar jord, skog, trädgård och landsbygdens
miljö. Även om LRF inte är en allmän landsbygdsföretagarorganisation finns ändå en
stor bredd och mångfald inom LRFs målgrupp.
LRF arbetar för att fler företag i det gröna näringslivet ska bli stabila, visa lönsamhet
och ha kraft och vilja att anställa så att tillväxtmålen nås och LRFs företagare förblir
viktiga spelare i det svenska näringslivet och i politiken.
För att nå målet 150 000 företagarmedlemmar krävs en bred bas för medlemsrekrytering, både vad gäller verksamhetsinriktning och storlek på företag.
För att nå tillväxtmålet 130 miljarder kronor krävs det mer än politiska beslut och LRF
bistår därför också företagarmedlemmarna med kompetens- och marknadsutveckling.
LRF prioriterar i det arbetet de företag som har vilja och förmåga att utvecklas och vara
lönsamma.
För att skapa framtidstro på landsbygden och inspirera till nya företag arbetar vi framtidsorienterat och är öppna för nya verksamheter och ny teknik.

78

Centrala utgångspunkter
Äganderätt - Ägande- och brukanderätten är av stort samhälls- och allmänintresse och
en förutsättning för att utveckla det gröna näringslivet.
Tillväxt - Vinsten gör att företag kan växa, anställa, investera i miljöåtgärder och utveckla landsbygden.
Förtroende - Tillväxten skapas av företagarna.

Så bör vi arbeta
•
•
•
•
•
•

Företagandet är utgångspunkten för det vi gör
Vi prioriterar frågor som bygger starkare och stabilare företag
Vi arbetar med kompetens- och marknadsutveckling
Vi samverkar mellan riksförbund och regioner, mellan avdelningar och enheter
Dotterbolagens verksamheter beaktas i förhållande till LRF som företagarorganisation
Vi har den bästa expertisen i sakfrågorna

Handlingsplan för förankring och genomförande
Efter riksförbundsstämman sker en fördjupad dialog med regionala rådet om LRF som
företagarorganisation. Inriktningen återspeglas i verksamhetsplanen och rollen som företagarorganisation tydliggörs sedan i Vägen mot visionen i samband med riksförbundsstämman 2018.
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Ärende nr 22

Motion LRF Ungdomen nr 1

Möjliggör användning av drönare i framtidens jord- och
skogsbruk!
LRF Ungdomen Jönköping
I dagens högteknologiska jord- och skogsbruk har drönare blivit ett mycket användbart hjälpmedel i arbetet att främja ett miljömässigt hållbart företagande
med hög produktivitet. Användningen begränsades dock kraftigt i oktober 2016
då Högsta förvaltningsdomstolen (HF) fastslog att kamera monterad på drönare
är en kamera underställd kameraövervakningslagen (SFS 2013:460). Lagen,
vars syfte är ”att tillgodose behovet av kameraövervakning för berättigade ändamål samtidigt som enskilda skyddas mot otillbörliga intrång i den personliga
integriteten”, säger att på platser dit allmänheten har tillträde krävs tillstånd för
kameraövervakning. Samtidigt säger den också att på platser dit allmänheten
inte har tillträde krävs inte sådant tillstånd. Observera att oavsett om det krävs
tillstånd enligt kameraövervakningslagen eller inte så gäller alltid personuppgiftslagen (PUL) och reglerna för flygfarkoster.
Av tidigare domar (Kammarrätten i Jönköping) kan det konstateras att allmänheten inte har tillträde i växande gröda då allemansrätten inte gäller i detta avseende. Över växande gröda kan alltså drönare användas utan att begära tillstånd enligt kameraövervakningslagen. Det är dock viktigt att säkerställa att
drönaren inte råkar fotografera platser där allmänheten har tillträde, till exempel allmänna vägar, busshållplatser och andra typer av platser som skulle kunna
kräva tillstånd. För skogsbruket blir det lite mer komplicerat. Allemansrätten
innebär att allmänheten har tillträde till skogen och det skulle därför innebära
att det krävs tillstånd för att använda drönare i skogsbruket.
LRF har arbetat med frågan redan innan domen i HF. Bland annat har den statliga utredaren av Kameraövervakningslagen uppvaktats med synpunkter på hur
lag-stiftningen bör förändras för att medlemmarnas branscher ska kunna använda modern teknik, utvecklas och effektiviseras. Utredaren lägger fram sina
förslag till lagändring sommaren 2017.
Regeringen har under hösten snabbt analyserat frågan och kommit fram till att
det tar för lång tid att invänta förslag från den pågående utredningen. En tillfällig lösning, i avvaktan på utredningens förslag på ny lag, har därför arbetats
fram. Lösningen innebär att ett undantag för drönare införs i den befintliga lagen. Proposition lämnas till riksdagen för beslut och en lagändring förväntas
kunna träda i kraft den 1 augusti 2017.
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LRF Ungdomens riksstyrelse anser att det som skett under hösten och våren visar att lagarnas ramvillkor behöver ses över löpande så att inte gårdarnas utveckling hindras av lagstiftning som motverkar innovationer, uppfinningar och
implementering av ny teknik eller nya arbetssätt.
LRF Ungdomen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka aktivt för att den tillfälliga lagändringen, där drönare undantas,
införs i den befintliga lagen och att den träder i kraft snarast samt

att

i framtiden upprätthålla ett kontinuerligt arbete för att lagarnas ramvillkor ses över löpande till gagn för utvecklingen av medlemmarnas
verksamheter.
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Styrelsens yttrande nr 1

Motion LRF Ungdomen nr 1

Möjliggör användning av drönare i framtidens jordoch skogsbruk!
Inkomna motioner
LRF Ungdomen har i sin motion uppmärksammat att lagstiftning kan begränsa möjligheterna att använda ny teknik och att effektivisera jord- och skogsbruket. LRF
Ungdomens riksstyrelse anser därför att lagstiftningen behöver ses över löpande så
att inte gårdarnas utveckling hindras av lagstiftning som motverkar möjligheterna att
ta del av ny teknik eller nya arbetssätt.
Styrelsens redovisning
Förbundsstyrelsen konstaterar att den snabba digitaliseringen i samhället skapar nya
möjligheter för LRFs medlemmar att utveckla sina företag. Teknik och data ger underlag för ett effektivare företagande, men också möjligheter till nya affärer och nya
företag. Insamlade data har blivit råvara på en marknad där informationen bearbetas,
hanteras och kommersialiseras.
Modern teknik utnyttjar sensorer och processorer som genererar stora datamängder.
I växtodlingen används tekniken för bland annat skörde- och markkartering, variabel
giva, autostyrning och grödsensorer. Inom djurhållningen till exempel mjölkrobotar
och foderautomater samt sjukdoms-, brunst- och kalvningsdetektion. Beslutsfattandet
blir datadrivet med växande möjligheter att ta del av ”machine learning” och artificiell intelligens som stöd för att nyttja verksamhetens fulla potential. Det blir lättare att
göra rätt med ett bättre beslutsstöd. Lönsamhet kan öka, avkastning och kvalitet förbättras, miljöbelastning och risker i verksamheten minska.
LRFs medlemmar är intresserade av att ta del av tekniska framsteg. I undersökningen
Sveriges Lantbruk (2013) redovisas att 20 % av lantbrukarna med mer än 50 ha åker
har erfarenhet av teknik för precisionsodling och att 25 % planerar att investera i tekniken de närmaste åren. Det räcker inte att fokusera på maskinerna för att fullt ut dra
nytta av digital teknik på gårdarna. Endast 4 % av lantbrukarna uppger att de alltid
har tillgång till tillförlitlig mobil datauppkoppling (Sveriges Lantbruk, 2013). För att
digitaliseringen ska bli den resurs som landsbygden behöver är det viktigt att en yttäckande kommunikationsinfrastruktur etableras. Digitaliseringen på gårdarna behöver en digital infrastruktur av hög kvalitet för att fullt ut bli användbar. LRF arbetar
aktivt även med dessa frågor.
Som LRF Ungdomen konstaterar i sin motion håller inte lagstiftningen jämna steg
med teknikutvecklingen. Drönarfrågan är ett sådant exempel. EUs regelutveckling
inom digitaliseringen av samhället pågår. Sverige behöver då vara med och påverka
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och bevaka att arbetet drivs på i rätt riktning utifrån ett målstyrt, riskbaserat och proportionellt regelverk. För lantbrukets del är LRF aktivt genom lantbrukets paraplyorganisation i Bryssel, Copa-Cogeca, som arbetar med frågan i en särskild arbetsgrupp
för jordbruksteknik. Arbetsgruppen följer och påverkar policyarbetet på EU-nivå.
I Sverige leder EU-lagstiftning till att befintlig lagstiftning behöver ses över. Det sker
genom att utredningar tillsätts och lagstiftningsförslag lämnas till riksdagen. Som
LRF Ungdomen konstaterar genomförs det för närvarande en översyn av lagen om
kameraövervakning som bland annat påverkar användningen av drönare. Det har
också lagts ett förslag att från och med den 1 augusti 2017 lyfta bort drönare från
kravet på tillstånd från länsstyrelsen. Kameraövervakningslagen berör även möjligheterna att använda kameraövervakning på gårdarna i brottspreventivt syfte. LRF
arbetar aktivt med båda dessa frågor.
Lagstiftningen inom olika områden riskerar emellertid att ”alltid” släpa efter och inte
hinna uppdateras i takt med samhällets utveckling i stort. Särskilt tydligt blir detta
när ny teknik introduceras - såsom förarlösa fordon - eller när nya affärsmodeller etableras - exempelvis Uber och AirBnB - och kommer då i konflikt med ett antal befintliga regelverk. Att utreda och omarbeta lagstiftning blir då ett fortlöpande arbete.
LRF arbetar för att lagstiftning ska utgå från småföretagandets förutsättningar, landsbygdssäkras och utformas mer målstyrt med tydliga övergripande mål som ger förutsägbara villkor. Allt ska dock inte regleras i lag. Det är också viktigt att lyfta fram att
det kan finnas alternativa vägar till lagstiftning för att effektivisera företagandet, till
exempel standarder, överenskommelser och marknadsdriven certifiering. Förbundsstyrelsen ser arbetet med villkor som ett av sina prioriterade områden och avser att
fortsätta att arbeta för att medlemmarna ska få bästa möjliga förutsättningar att utveckla sina företag.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
arbeta för att ny teknik också kräver reformerade regler.
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Motion Jämtland nr 5

Åtgärder för underlättande av ägarskiften
Regionstyrelsen
Vi vet idag att många idag helt enkelt inte har råd att ta över ett jordbruk, trots
att man både har vilja och kompetens. I södra Sverige handlar det ofta om höga
priser på åkermark, i norra Sverige består fastigheterna ofta av lite åkermark
och mycket värdefull skog. I båda fallen uppstår ett problem när avkastningsvärdet är mycket lägre än marknadsvärdet. Vid generationsskiften är ofta den
enda möjligheten att vara ensambarn.
Detta är inte ett unikt svenskt problem; skillnaden är att i många länder har
man vidtagit åtgärder för att överbrygga dessa problem.
I Finland har man ett mjölkpensionssystem, i Tyskland har man förutom pensionssystem en reglerad fastighetsmarknad och i Frankrike har man vidtagit
många olika åtgärder såsom delägarskap genom kooperation, lägre skatt för
nystartare, låneprogram för unga, räntesubventioner samt statlig styrning av
markförvärv. I USA har man låneprogram och subventionerade försäkringar
för unga när det gäller riskhantering.
Nyligen har regeringen lämnat ifrån sig två viktiga dokument i form av livsmedelsstrategin och Landsbygdskommitténs slutbetänkande. Två dokument med
många bra intentioner. Men vi saknar idéer kring en av kärnfrågorna. Hur ska
man i framtiden ha råd att bli lantbrukare?
LRF Jämtland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

ta fram ett förslag, anpassat till svenska förutsättningar, på hur en
ekonomisk överbryggningsmodell vid ägarbyten skulle kunna se ut.
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Motion Mälardalen nr 1

Ägarskiften och kapitalförsörjning
Lagunda
De företag som växer fram inom de gröna näringarna blir allt större och arbete
ersätts med kapital. Vidare är det inte helt givet att det finns en nästa generation som är beredd att ta över. När dessa företag skall göra större investeringar
eller genomgå generationsskiften blir kapitalförsörjningsfrågan allt mer problematisk, särskilt för företag som har liten eller ingen fast egendom att belåna.
Problem kring kapitalförsörjning uppstår även ofta vid andra former av övertaganden och start av nya verksamheter. Detta växande problem måste uppmärksammas och tas på allvar!
Bankernas centralisering har lett till att den lokala kunskapen om våra näringar
ofta saknas hos de som gör kreditbedömningar. Förändringar i bankernas lagstiftning och fokus på nyckeltal som kassaflöde och kapitalomsättningshastighet gör att våra företag missgynnas i kreditbedömningarna. LRF behöver inleda
dialog kring detta med bankerna. LRF behöver även se över alternativa källor
för att försörja våra företag med kapital och nya sätt att ta över företag och
tillse att kunskap kring detta kommer våra medlemmar tillgodo. Samarbeten
med andra företagarorganisationer, som Svenskt Näringsliv eller Företagarna,
kan vara en väg framåt här.
I dagsläget är LRFs verksamhet kring detta område mycket begränsad. Bland
annat finns en ljudboksutbildning om ägarskifte på webben och utbildning är
givetvis viktigt, men detta behöver kompletteras med mötesplatser för att få inspiration att komma igång med ägarskiftet. Detta kommer dock inte att räcka
för att komma tillrätta med problemen. Vi anser att LRF behöver ta ett samlat
grepp kring frågan om ägarskiften och kapitalförsörjning. Detta berör alla
landsbygdsföretag på något sätt och ingen annan aktör verkar arbeta särskilt
aktivt med frågan.
LRF Mälardalen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

tillsätta ett råd eller en samverkansgrupp som arbetar med ägarskiften i
ett större perspektiv samt att påbörja ett arbete tillsammans med bankerna för att hitta kreditsystem som möjliggör ägarskiften inom det
gröna näringslivet.
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Styrelsens yttrande nr 2

Motion Jämtland nr 5 och Mälardalen nr 1

Kapitalförsörjning i ett ägarskiftesperspektiv
Inkomna motioner
I en motion från LRF Jämtland efterfrågas initiativ för att underlätta ägarskiften inom
jordbruket. Inom ramen för samma ämnesområde har även LRF Mälardalen inkommit med en motion. I denna efterfrågas ett ökat fokus på att tillgodose lantbruket med
riskvilligt kapital, men också en önskan om ett mer samlat grepp kring ägarskiften
som uppmuntrar till nyföretagande.
Styrelsens redovisning
På uppdrag av riksförbundsstämman 2014 genomförde LRF en utredning med namnet Jordbrukets kapitalförsörjning – ur ett tillväxt- och ägarskiftesperspektiv. Rapporten presenterades 2015 och konstaterade bland annat:
Kommande pensionsavgångar och tillhörande ägarskiften, underinvesteringar i flera
produktionsgrenar samt tillväxtambitioner i LRFs livsmedelsstrategi kommer att leda
till ett ökat finansieringsbehov inom jordbruket. Utvecklingen accentuerar behovet
av att söka affärsmodeller som ger en rimlig riskexponering i företagandet.
Tillgången på kapital är inte det övergripande problemet, snarare att lönsamheten
många gånger inte är i paritet med kapitalbehoven som krävs för att förvärva eller
utveckla en verksamhet. Avkastningsvärdet är ofta lägre än marknadsvärdet. Initiativ
som syftar till att öka tillgången på finansiering på icke-affärsmässiga grunder riskerar att leda till en ogynnsam skuldsituation och förstärka dessa skillnader.
Bland vissa kategorier, i synnerhet unga företagare som ännu inte lyckats bygga upp
ett eget kapital eller byggnadsinvesteringar i exempelvis djurstallar med låga säkerheter i fastigheten, finns en kapitalproblematik. Samtidigt vilar ett stort ansvar på
företagarna själva. När finansieringsbehovet ökar växer också kraven på presentationen av investeringsprospekten för att attrahera finansiärer, i allt större utsträckning kommer det att handla om en mix av olika finansieringskällor.
Flera initiativ har tagits av LRF med utgångspunkt från utredningen:
•
•

•

Inom ramen för LRF Företagarakademi finns en utbildning i ägarskifte.
En guide Vägen till finansiering av ditt lantbruksföretag för den som är, eller
vill bli, företagare i det gröna näringslivet och som är i behov av inspiration
och tips kring olika finansieringslösningar och affärsmodeller, till exempel
sharefarming, vid skifte eller expansion av verksamheten finns tillgänglig på
LRFs hemsida.
LRF har anordnat informations- och dialogmöte med banker nationellt och i
minst en region.
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•
•

Näringspolitiskt argumenterar LRF för att förbättra företagens möjligheter till
kapitaluppbyggnad i uppstartsfasen så att de får en stabil finansiell plattform
att stå på.
En pågående utredning ser över möjligheten att starta ett riskkapitalbolag i
samverkan med branschaktörer och statliga Saminvest. Syftet är att erbjuda
tillväxtkapital till svenska lantbrukare, som utöver eget kapital och banklån är
i behov av ytterligare finansiering för att kunna realisera investeringar.

Utöver dessa initiativ har LRF Konsult en nära dialog med banker i kapitalförsörjningsfrågor och har över tid förädlat en specialistkompetens kopplat till överlåtelser
inom lantbruket. En dialog förs mellan LRF och LRF Konsult om ett fördjupat samarbete i ägarskiftesfrågor i syfte att ge ett bredare perspektiv på vägar in i branschen.
Sammanfattningsvis menar förbundsstyrelsen att frågor kring ägarskiften och kapitalförsörjning är viktiga. Kring ägarskiften finns ett material under LRF Företagarakademi och detta kan lyftas fram ytterligare och samordnas med de modeller som
LRF Konsult arbetar med i samband med generations- och ägarskiften. För att stärka
de företag som står inför ett ägarskifte undersöker LRF möjligheterna att genomföra
workshops där de enskilda företagens framtida affärsmöjligheter undersöks och utvecklas. När det gäller kapitalförsörjning och riskkapital är LRFs utgångspunkt att
det gröna näringslivet ska ha samma tillgång till kapital som andra branscher och
kunna ta del av olika statliga satsningar för att underlätta investeringar.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
fortsätta arbeta med kapitalförsörjning i ett ägarskiftesperspektiv genom
bland annat ett fördjupat samarbete med LRF Konsult.
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Motion Västra Götaland nr 3

Det är öppet mål – vi måste gå på offensiven
Skövde kommungrupp
Det svenska jordbrukets påverkansfönster har inte i modern tid sett bättre ut än
nu. LRF måste gå på offensiven för att få ut mesta möjliga av det gynnsamma
läget och det är NU det måste ske.
Det politiska läget har inte varit gynnsammare sedan svenskar svalt. Allmänheten visar dessutom äntligen ett starkt intresse både för vad den mat de äter
medför för dem själva och för miljön. Mot den bakgrunden bör LRF än kraftfullare än hittills både agera och reagera i frågor om vårt jordbruks koppling till
samhällsekonomi, hälsa och miljö.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar 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.
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Styrelsens yttrande nr 3

Motion Västra Götaland nr 3

Det är öppet mål – vi måste gå på offensiven
Inkomna motioner
LRF Västra Götaland yrkar att LRF ska fortsätta arbetet med minskat regelkrångel
samt att arbetet med att stödja våra politiker kring att fatta kloka beslut ska intensifieras. Vidare yrkas att LRF ska höras och synas mer i media och att osakliga angrepp i
media tydligt ska bemötas. Slutligen yrkas att LRF-organisationen ska stödja medlemmarna med mer glöd och inspiration.
Styrelsens redovisning
Motionären lyfter upp ett antal frågor som rör såväl näringspolitik som opinionsbildning och kommunikation.
När det gäller LRFs arbete med minskat regelkrångel kan det först konstateras att företagandet inom det gröna näringslivet styrs av ett stort antal regler och villkor.
Denna regelbörda medför inte enbart direkta administrativa kostnader utan även betydande indirekta samhällsekonomiska kostnader, till exempel genom minskad förmåga att snabbt anpassa sig till omvärldsförändringar. Arbetet med att minska regelkrånglet är högt prioriterat i LRFs verksamhet och drivs inom livsmedelsområdet i
samband med genomförandet av den nationella livsmedelsstrategin samt i de handlingsplaner för olika djurslag som tagits fram. Även när det gäller generella småföretagar- och skattefrågor har LRF fokus på att skapa enklare regler och mindre administrativ börda för företagen. Förbundsstyrelsen föreslår följaktligen att bifalla motionens yrkande att LRF ska fortsätta arbetet med minskat regelkrångel.
Motionären föreslår vidare att LRF ska intensifiera arbetet med att stödja våra politiker att fatta kloka beslut. Näringspolitik och opinionsbildning mot politiker är en del
av LRFs kärnverksamhet. Idag är intresset stort i samhället och politiken för det
gröna näringslivet och de varor och tjänster som kommer från jord och skog. Svenskarna vill veta var maten kommer ifrån och de har stort förtroende för svenskproducerade råvaror. Det är ett intresse som LRF drar och ska dra nytta av i påverkansarbetet. Politiker och beslutfattare har förtroende för LRF och LRF är en välkänd organisation med gott anseende såväl kommunalt och regionalt som nationellt. Det visar
den undersökning som regelbundet genomförs bland politiker och beslutsfattare. Förtroendet baseras bland annat på att LRF har en stor näringspolitisk expertis och att
LRF är en organisation som fyller en viktig funktion i samhället. Det är en bra grund
för att nå framgång i näringspolitiskt påverkansarbete oavsett var vi vill påverka.
Motionären föreslår vidare att LRF ska höras och synas mer i media. Syftet med
LRFs kommunikations- och mediearbete är bland annat att driva opinion för det
gröna näringslivet och LRF-medlemmarnas frågor samt deras produkter och tjänster
bland politiker och beslutfattare, konsumenter och allmänhet samt barn och ungdom.
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Att synas i såväl traditionell som social media är i det sammanhanget prioriterat. Målet för kommunikation till media är att den ska ge en rättvisande och positiv bild av
det gröna näringslivet. Det handlar såväl om proaktiv kommunikation som att besvara osakliga angrepp mot det gröna näringslivet. Media ska ha lätt att komma i
kontakt med företrädare för LRF på alla nivåer och känna förtroende för dem och deras kompetenser. LRF syns idag mycket i traditionella media såväl nationellt som lokalt. Under 2016 hade LRF drygt 1 000 pressklipp i månaden där LRF förekom, huvudsakligen i positiva sammanhang. I jämförelse med andra intresseorganisationer är
det en hög siffra. LRF har höga ambitioner att synas och höras i media och kommer
ha det även i fortsättningen. Därmed föreslår förbundsstyrelsen att motionens tredje
och fjärde yrkande ska anses besvarade med vad som anförts.
Slutligen föreslås i motionen att LRF-organisationen ska stödja medlemmarna med
mer glöd och inspiration. LRFs framgång bygger på engagerade medlemmar, förtroendevalda och medarbetare som dagligen driver frågor av betydelse för medlemmarna. Detta är en helhet som måste fungera från lokalavdelning till riksförbund. Det
är vi tillsammans som bidrar till inspiration och glöd i de uppdrag vi har fått. Riksförbundsstyrelsen delar motionens anslag om vikten av glöd och inspiration som
framgångsfaktorer i såväl organisationsutveckling som påverkansarbete. Att bidra till
det är ett ansvar som vi alla har för att utveckla LRF. Förbundsstyrelsen föreslår därför att yrkandet om att få LRF-organisationen att stödja medlemmarna med mer glöd
och inspiration ska anses besvarat med vad som anförts.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionens yrkande att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta
arbetet med minskat regelkrångel samt

att

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

LRFs strategiska klimat- och miljöarbete
Torskinge
Utsläpp från skogsbruk och jordbruk ingår idag inte i EUs handelssystem med
utsläppsrätter. Utsläppet av metan, lustgas från jordbrukets biologiska processer och kolflöden till och från mark är ”diffusa” och inte praktiskt möjliga att
mäta på enskilda gårdar. Men forskning och mätmetoder utvecklas ständigt och
systemet med utsläppsrätter utökas med nya branscher. Resonemang förs kring
om skogs- och jordbruket ska kunna ingå. Här är det många olika aktörer som
har och kommer ha synpunkter och det är viktigt att LRF är starka.
Fokus idag ligger på att skogs- eller jordbruket kan vidta en mängd åtgärder för
att påverka kolflödet. Dessa diskuteras, exempelvis där en del aktörer vill att
skogen ska stå kvar för att lagra kol, medan LRF driver att den ska brukas och
därigenom inte bara lagra kol utan även kunna ersätta både fossil råvara och
fossil energi. Det finns idag inget aktivt arbete för att försöka få betalt för det
inlagrade kolet. Då förslag till ersättning diskuteras kräver det åtgärder, ofta på
nivåer utöver det arbete som redan görs. Den allmännytta som jord- och skogsbruket redan idag skapar, så kallade ekosystemtjänster, är viktiga i vår strävan
att nå de globala miljömålen. Gräsbevuxna ytor och vallodlingens förmåga att
binda kol pekades särskilt ut i Miljömålsberedningen. Ekosystemtjänsternas
miljönytta behöver vägas mot de utsläpp som beräknas/mäts i klimatsammanhang för att kunna göra samlade bedömningar kring vår roll och konkurrenskraft gentemot andra branscher i det hållbara samhället.
LRFs linje idag är att:
1) Jobba för ersättning för åtgärder som innebär att utsläppen minskar eller
kolbinds.
2) få fram en bioekonomisk strategi för Sverige.
3) att regeringen tar tag i den överenskommelse om 4 per 1 000 inititative
som skrevs under i Paris och tillsammans med näringen gör projektet möjligt.
LRF Jönköping vill se att man i denna linje tydligare sammanväger och prövar
klimat- och miljönyttan mot dess konsekvenser för fokus på aktivt brukande
och lönsamhet än nuvarande på ersättning för åtgärder. De parlamentariskt antagna målen kring ökad produktion av livsmedel ska nu vägas in i den allmänna klimat- och miljödebatten. LRF behöver ligga i framkant kunskapsmässigt för att företräda det gröna näringslivets affärsmöjligheter och potential
i dessa frågor.
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LRF Jönköping yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

pröva hur LRFs strategiska klimat- och miljöarbete kan ta en mer samlad offensiv linje där skogs- och jordbrukaren som binder kol på både
kort och lång sikt ska lönas för det aktiva brukandet.
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Styrelsens yttrande nr 4

Motion Jönköping nr 1

LRFs strategiska klimat- och miljöarbete
Inkomna motioner
LRF Jönköping vill med sin motion att LRFs strategiska klimat- och miljöarbete utvärderas för att se om LRF kan anta en mer samlad och offensiv linje i arbetet framöver. Det anses viktigt för att jord- och skogsbrukare, som bidrar med bindning av kol
och andra viktiga ekosystemtjänster både på kort och lång sikt, ska lönas för det aktiva brukandet på ett mer rättvisande sätt. LRF Jönköping vill därför se att man, utifrån LRFs nuvarande linje, tydligare sammanväger och prövar klimat- och miljönyttan, nyttan av ekosystemtjänster med fokus på aktivt brukande och lönsamhet. Motionären anser att det är betydelsefullt att LRF har kapacitet för att ligga i framkant
kunskapsmässigt och för att kunna företräda det gröna näringslivets affärsmöjligheter
och potential, vad gäller klimatfrågor och nyttan av kolinlagringen som kommer av
det aktiva brukandet.
Styrelsens redovisning
Det globala klimatavtalet och målsättningen om nollutsläpp av växthusgaser till
2050, antaget av FN och världens länder i Paris 2015, pekar på att det är nödvändigt
att stoppa utsläppen från fossil energi, men också att öka upptaget av koldioxid. Styrelsen delar motionärens uppfattning att det svenska jord- och skogsbruket har stor
potential att i ännu högre grad än i dag bidra till att binda kol från atmosfären och
samtidigt bidra till mer ekosystemtjänster.
Genom att aktivt förvalta och bruka mark, grödor, skog, sol, vind och vatten bidrar
det gröna näringslivet till klimatmålen, samtidigt som vi kan leverera hållbart producerad mat, förnybara material och förnybar energi. För att binda mer kol krävs att
Sveriges biokapacitet - det vill säga all odlingsbar mark - nyttjas med hjälp av fotosyntesen. Det medför en ökad nationell produktion, vilket också leder till fler arbetstillfällen och välfärd i Sverige.
Det är när biomassa ersätter fossilt kol samt fossil olja och gas som den största och
mest långsiktiga klimatnyttan erhålls. Upptaget av kol sker i växande skog, skogsoch åkermark. LRF har därför främst fokuserat det näringspolitiska arbetet på omställningen till en biobaserad ekonomi. Detta har LRF drivit under arbetet med ett
klimatpolitiskt ramverk, antaget av sju av åtta riksdagspartier i Miljömålsberedningen.
Även om Miljömålsberedningen tydligt anger att produktionen av biomassa från
jord- och skogsbruket måste öka för att klimatmålen ska nås, saknas fortfarande en
förståelse för att skogens kapacitet att ta upp koldioxid avtar när skogen åldras. Skogar som blir äldre kommer så småningom in i ett jämviktstillstånd där tillväxten och
den naturliga avgången tar ut varandra. Utsläpp och inbindning blir då lika stora och
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ger ingen klimatnytta. För att uppnå maximal klimatnytta behövs istället ett aktivt
skogsbruk, där skogens tillväxt optimeras med hänsyn till kolinbindning, andra ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Genom en ökad tillväxt i skogen binds mer
kol i marken och mer biomassa kan nyttjas för långlivade biobaserade produkter, kemikalier, förnybar energi och biodrivmedel. Jordbruket har en nästan lika stor potential som skogen att bidra med mer biomassa. Det förutsätter att all åkermark används för produktion. Ju mer som växer på åkrarna, desto mer kol binds även i marken.
Precis som motionären påpekar är det idag svårt och dyrt att mäta växthusgasutsläpp
och upptag av kol på den enskilda gården. Utsläpp och upptag av växthusgaser från
biologiska processer sker över stora ytor och varierar stort mellan växtplats och år.
Därför kan jord- och skogsbruk inte ingå i en handel med utsläppsrätter och jämföras
med en fabrik som har ett lätt mätbart punktutsläpp.
Kan man koppla åtgärder till kolbindning skulle värdet av det bundna kolet kunna ersättas inte bara med kostnaden för åtgärden, utan också för den samhällsnytta som
detta långvarigt bundna kol i marken eller i produkter bidrar med. Motsvarande resonemang förs när det gäller kostnaden för naturbeten, där värdet för samhället är
större än den ersättning lantbrukaren får för åtgärder. Både kolbindning och att hålla
betesmarker väl skötta är ekosystemtjänster som kan värderas högre än enbart kostnader för åtgärden.
När nu EU ska anta ett nytt klimatpolitiskt ramverk till 2030, utvecklas de internationella bokföringsreglerna mot att bättre och mer transparent redovisa de faktiska
flödena av kol och växthusgaser inom ett lands territorium. För varje land är utmaningen att minska växthusgasutsläppen och att öka upptagen av kol så kostnadseffektivt som möjligt.
Som inom många andra områden inom miljöpolitiken finns stora utmaningar i att
formulera en styrande politik som tar sin utgångspunkt i fakta. Politiska processer tar
tid och parallellt finns svårigheter i att hålla takten när nya insikter nås genom forskning och ny kunskap. Parallellt med detta har politiken sin process och det är inte alltid forskning och politik går i takt. Här har LRF en roll i att ständigt följa de senaste
vetenskapliga insikterna för att politiken ska bygga på kunskap och inte antaganden.
Hindren är alltså fortsatt stora för att anpassa både klimatpolitiken och uppföljning
av den till att ta sin utgångspunkt i bioekonomi. Exempelvis räknas inte upptaget av
inlagrat kol in i livscykelanalyserna (LCA) som visar klimatprestanda för olika livsmedel. Arbetet med att utveckla sådana data för att beräkna det totala klimatavtrycket
pågår, bland annat inom EU-projektet Product Environmental Footprint (PEC) samt
på forskningsinstitutet RISE. Det internationella beräkningsregelverket för markanvändning, där jord- och skogsbruk ingår (även kallat LULUCF som står för Land
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Use, Land Use Change and Forestry) är snårigt och många starka lobbyintressen försöker påverka dess utformning för att begränsa ett aktivt skogsbruk och utvecklingen
av en mer biobaserad ekonomi.
Det är därför viktigt att LRF står starkt rustat både för att bidra till utvecklingen av
beräkningsregler och tekniker för att binda kol. Riksförbundsstyrelsen anser att detta
är nödvändigt också för att kunna tillvarata det gröna näringslivets affärsmöjligheter i
Sverige på bästa sätt i utvecklingen mot ett biobaserat samhälle.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner pröva hur LRFs strategiska klimatarbete
kan ta en mer samlad offensiv linje för att sammanväga klimat- och miljönytta med ett aktivt brukande och lönsamhet i både skogs- och jordbruket,
som binder kol på både kort och lång sikt.
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Motion Västra Götaland nr 11

Jordbrukets benämning i miljöbalken
Orust kommungrupp
Jordbruk och livsmedelsproduktion är för människan helt livsnödvändiga verksamheter. I viss mån är de som all verksamhet miljöpåverkande men ordet ”farlig” och i synnerhet ”miljöfarlig” kan lätt övertolkas av tjänstemän och politiker. Jordbruk har dessutom en lång rad positiva effekter på miljön vilket aldrig
vägs in i beslut om miljöpåverkan. Jordbruk är tillsammans med skogsbruk och
vattenbruk de enda verksamheter som skapar hållbar, riktig tillväxt.
Miljöbalken infördes 1999 och är en ramlagstiftning, det vill säga den innehåller grundläggande riktlinjer och generella mål men reglerar inga detaljer. Nackdelen med en sådan typ av lagstiftning är att den är mycket flexibel och därför
kan tolkas på olika sätt från fall till fall. LRF Västra Götaland bedömer att
denna ”gummilagstiftning” är mycket svår att förhålla sig till som företagare. I
kombination med att man benämner jordbruk som miljöfarlig verksamhet
skapar Miljöbalken hinder för utvecklingen av svensk livsmedelsproduktion.
Livsmedelsstrategin har ambitioner om ökad produktion och stärkt konkurrenskraft vilket måste beaktas och bejakas. Här finns stor risk för att miljölagstiftningen med sina krav på företagare i den gröna näringen helt motverkar intentionerna i livsmedelsstrategin. Det är en viktig signal från staten att man nu ser
positivt på tillväxt i våra näringar, men vi kan inte tillåta att tillväxten hämmas
på grund av synen på jordbruk.
LRF Västra Götaland anser att det är problematiskt att jordbruk benämns som
miljöfarlig verksamhet i samband med miljölagstiftning och att detta både
skrämmer våra företagare och göder en ständigt växande miljöbyråkrati.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för att vokabulären i miljöbalken med tillhörande förordningar
och föreskrifter ses över i samband med att livsmedelsstrategins handlingsplan genomförs.
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Motion Östergötland nr 1

Är våra verksamheter miljöpåverkande eller miljöfarliga?
Regionstyrelsen
Miljöbalken (MB) infördes 1999 och den är en samling av lagar vilka reglerar
sådan verksamhet eller åtgärd som på olika sätt kan påverka vår hälsa eller
miljö. De viktigaste lagarna i MB är hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen, naturvårdslagen, renhållningslagen och lagen om kemiska produkter. I MB använder man uttrycket miljöfarlig verksamhet, vilket definieras som all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan ge upphov till utsläpp till
mark, vatten eller medföra andra störningar för människors hälsa och miljö. En
rad olika branscher klassas i MB som miljöfarlig verksamhet såsom reningsverk, flygplatser, militär verksamhet, hamnar och täkter för att nämna några.
Även djurhållning, som beroende på omfattning antingen måste anmälas eller
sökas tillstånd för enligt MB.
Att djurhållning i större skala ska omfattas av lagar och förordningar med syfte
att skydda grundvatten, vattendrag och omkringboende vänder vi oss inte emot.
Däremot anser vi det direkt olämpligt att kalla ett modernt miljövänligt lantbruk med syfte att producera mat för miljöfarlig verksamhet. Att den har en påverkan på miljön är klart, men inte miljöfarlig. Djurhållning med dess gödselproduktion är en förutsättning för all odling oavsett vad som odlas. Därför anser vi att ett bättre begrepp ska vara miljöpåverkande verksamhet. Jordbruk är
en nödvändig verksamhet och har många positiva miljöeffekter som inte tas i
beaktande. Nu när en nationell livsmedelsstrategi är antagen med syfte att få en
ökad och hållbar produktion av mat kan vi inte ha en kontraproduktiv lagstiftning. Därför bör det finnas med i livsmedelsstrategins handlingsplan att ändra
MB och synen på lantbruk från miljöfarlig verksamhet till miljöpåverkande
verksamhet. Lantbrukets positiva miljöeffekter bör belysas i handlingsplanen
då den gröna cellen är grunden till allt liv och kommer spela en allt större roll
att förhindra en klimatkollaps. Ett tydligt exempel på det är att betande djur är
en förutsättning för att leva upp till miljömålet om biologisk mångfald.
Vi tror också att uttrycket miljöpåverkande verksamhet innebär att synen på
lantbruk och djurhållning i synnerhet ändras hos både myndigheter, politiker
och tillsynspersoner som vi möts av vid till exempel tillståndsansökningar eller
tillsynsbesök. Att se över eller besluta om regler om verksamhetens miljöpåverkan torde bli annorlunda än om de ska behandla en miljöfarlig verksamhet.
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LRF Östergötland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för en översyn av miljöbalken så att lantbruksverksamhet bedöms som miljöpåverkande istället för miljöfarlig samt

att

arbeta för att regeringens handlingsplan för livsmedelsstrategin belyser
och tar i beaktande lantbrukets positiva miljöeffekter, vilket troligen
skulle innebära en stor attitydförändring i samhället.
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Styrelsens yttrande nr 5

Motion Östergötland nr 1 och
Västra Götaland nr 11

Jordbrukets benämning i miljöbalken. Miljöpåverkande
eller miljöfarlig?
Inkomna motioner
LRF Västra Götaland och LRF Östergötland har inkommit med varsin motion om
jordbrukets benämning i miljöbalken och anslutande författningar och påpekat att benämningen "miljöfarlig verksamhet" är missvisande för jordbruk och kan bidra till en
negativ syn på jordbruket och strängare bedömningar i olika sammanhang. LRF
Västra Götaland vill att vokabulären ses över i samband med att livsmedelsstrategins
handlingsplan genomförs. LRF Östergötland vill att miljöbalken ses över så att lantbruksverksamhet bedöms som miljöpåverkande i stället för miljöfarlig och att livsmedelsstrategin belyser och tar i beaktande lantbrukets positiva miljöeffekter.
Styrelsens redovisning
Vid riksförbundsstämman 2013 bifölls en motion om att riksförbundsstyrelsen skulle
arbeta för en översyn av miljöbalken med syfte att få bort den skrivning som klassar
jordbruk som miljöfarlig verksamhet.
Riksförbundsstyrelsen delar uppfattningen att miljöbalkens benämning av jordbruk
som miljöfarlig verksamhet är felaktig och bidrar till en negativ syn på jordbruket
och strängare bedömningar i olika sammanhang. Det får i förlängningen negativ påverkan på livsmedelsproduktionen, det svenska jordbrukets konkurrenskraft (produktion och marknad) och ett framgångsrikt genomförande av livsmedelsstrategin.
Begreppet "miljöfarlig verksamhet" har funnits länge i svensk miljölagstiftning och
finns nu i balkens 9 kap. Det har en definierad juridisk-teknisk betydelse och avser
såväl verksamheter som åtgärder. Redan före 2013 drevs frågan om ändring i olika
sammanhang. Motståendet mot en ändring är mycket starkt. Sedan 2013 har LRF
fortsatt att arbeta för en ändring, bland annat i myndighets- och politikerkontakter, i
Miljömålsberedningen och andra utredningar när miljöbalkens regleringar setts över,
i samband med översynen av EUs industriutsläppsdirektiv och inte minst i arbetet
med att ta fram den nationella livsmedelsstrategin. För närvarande pågår ingen generell översyn av miljöbalkens begreppsbildning och systematik avseende 9 kap.
LRF fortsätter att i andra sammanhang arbeta för en ändrad begreppsbildning och det
fortsatta arbetet med livsmedelsstrategin är ett självklart sådant med möjligheter att
arbeta för attitydförändringar och nya angreppsätt. Det kan till exempel vara fråga
om att jordbrukets miljönyttor snarare än eventuella risker framhävs samt att det i instruktioner och regleringsbrev skrivs in mål om ökad produktion i syfte att få en mer
balanserad myndighetsutövning där olika samhällsintressen, såsom produktion och
miljö, vägs samman på ett helt annat sätt än idag.
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Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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.
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Motion Gotland nr 3

Regeringens livsmedelsstrategi
Stånga-Lye
Den livsmedelsstrategi som efter långt arbete nu har tagit form har väckt en
viss oro, inte helt obefogat, att det hela blir ett tomt slag i luften. Vi betvivlar
inte att regeringen lagt stort arbete på strategin och att man tar situationen på
stort allvar, men risken föreligger att när man väl fått det hela på pränt så andas
man ut och släpper taget lite grann. Det skulle kanske behövas en knuff i rätt
riktning för att göra livsmedelsstrategin till ett användbart verktyg.
Tillståndet i dagens svenska jordbruk medger tyvärr inga möjligheter att klara
en kris där Sverige tvingas till självförsörjning av livsmedel. Vi är snart utkonkurrerade av lågkostnadsjordbruk från resten av Europa och övriga världen,
därför måste livsmedelsstrategin återkopplas till producentleden. Många av besluten kring vårt jordbruk ligger idag på EU-nivå och detta kan vi inte göra så
mycket åt, men det finns trots allt en hel del åtgärder som kan vidtas både på
regional och nationell nivå där politiker och tjänstemän har makt och medel att
ingripa. Vi i LRF borde försöka påvisa de problem som gör att vi tappar i konkurrenskraft, till exempel höga skatter, arbetsgivaravgifter, höga avgifter på
kontroller, orimliga veterinärkostnader, krångliga regelverk med mera. Vi
måste nog förklara att livsmedelsstrategin blir svår att genomföra med ett nedlagt svenskt jordbruk. Vi skall givetvis inte göra avkall på miljömålen eller vår
unika djurvälfärd, att backa in i framtiden är inget alternativ, men systemen
måste bli smidigare och innebära lägre kostnader för jordbruket.
LRF Gotland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för att LRF sammanställer och presenterar ett antal punkter där
politiker och tjänstemän kan förändra förutsättningarna för konkurrenskraften i det svenska jordbruket, till exempel dieselskatt, arbetsgivaravgifter, veterinärkostnader med mera,

att

arbeta för att LRF både på regional och nationell nivå går vidare med
och förstärker dialogen gentemot politiker och tjänstemän samt förklarar hur viktig konkurrenskraften är för att klara livsmedelsstrategin
samt

att

arbeta för att även söka en dialog med svenska företag och aktörer i
förädlingsledet då de i allra högsta grad har del i om strategin kommer
att fungera.
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Styrelsens yttrande nr 6

Motion Gotland nr 3

Livsmedelsstrategin
Inkomna motioner
I en motion från LRF Gotland yrkas att LRF sammanställer förslag som förbättrar
förutsättningarna för ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk. Vidare yrkas att LRF
på regional och nationell nivå förstärker dialogen med politiker och tjänstemän kring
livsmedelsstrategin och att en samsyn även eftersträvas med företag och aktörer i förädlingsledet.
Styrelsens redovisning
LRF har jobbat länge för att få genomslag för den tämligen enkla synpunkten att det
är viktigt att öka den svenska livsmedelsproduktionen, men frågan har under flera decennier inte varit prioriterad i det svenska samhället: Bland annat till följd av tidigare
fokus på frihandel och avreglering och att medlemskapet i EU ansetts vara en tillräcklig garant för den svenska försörjningsberedskapen. Förbundsstyrelsen ser det
därför som mycket glädjande att regeringen i början av 2017 lade en proposition på
riksdagens bord om en nationell livsmedelsstrategi.
Ett riksdagsbeslut om strategin väntas i juni och redan när propositionen presenterades i början av året stod det klart att sju av åtta riksdagspartier ställde sig bakom de
övergripande målen i livsmedelsstrategin. Denna goda samsyn ser förbundsstyrelsen
som viktig framgent, eftersom de grundläggande villkoren för livsmedels- och trädgårdsproduktionen behöver vara stabila över tid.
Förbundsstyrelsen anser också att de övergripande målen för livsmedelsstrategin, om
vilka det alltså råder en politisk samsyn, är utmärkta att ha som grund för det fortsatta arbetet. I sammanfattning uttrycker dessa skrivningar följande:
• En konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen
ökar i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i
hela landet.
• Produktionsökningen bör svara mot konsumenternas efterfrågan.
• Utformningen av regler och villkor sker genom ändamålsenliga skatter och avgifter, regelförenklingar, administrativa lättnader och andra åtgärder för att
stärka konkurrenskraften och lönsamheten.
• Konsumenterna ska ha ett högt förtroende för livsmedlen och kunna göra medvetna och hållbara val och den svenska livsmedelsexporten ska ges förutsättningar att öka.
• Kunskaps- och innovationssystemet ska bidra till ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt hållbar produktion och konsumtion av livsmedel.
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Nyckelord är bland annat ökad livsmedelsproduktion, konsumenternas efterfrågan,
ändamålsenliga skatter, stärkt konkurrenskraft och lönsamhet, högt förtroende, ökad
export samt kunskap och innovation.
Det förtjänar att understrykas att dessa utgångspunkter, som förbundsstyrelsen ser
det, ska vara vägledande för all verksamhet inom livsmedelssektorn och för alla inblandade parter inom livsmedelskedjan. Förvisso kan olika aktörer ha olika prioriteringar kring vad som är viktigast att göra i olika skeden, men alla åtgärder ska ha
som syfte att öka den svenska livsmedelsproduktionen på ett konkurrenskraftigt och
lönsamt sätt. Ett exempel på olika prioriteringar finns i regeringens första handlingsplan kring livsmedelsstrategin där man valde att lyfta fram den ekologiska produktionen och konsumtionen. En viktig uppgift för LRF är att ständigt påminna om huvuduppdraget i livsmedelsstrategin, det vill säga att öka den totala livsmedelsproduktionen och att utgå från konsumenternas efterfrågan.
En avgörande länk som saknas i regeringens livsmedelsstrategi är att det övergripande målet om en ökad svensk livsmedelsproduktion tydligt behöver skrivas in i
alla relevanta myndigheters instruktioner och regleringsbrev. Utan denna signal föreligger nämligen en stor risk att många myndigheter fortsätter med ett traditionellt arbetssätt där livsmedelsproduktionen inte nöjaktigt vägs av mot andra samhällsintressen som myndigheterna är satta att hantera, till exempelmål på miljöområdet.
I övrigt vill förbundsstyrelsen peka på att LRFs traditionella näringspolitiska arbete
naturligtvis är lika viktigt som tidigare när det gäller att föreslå förbättrade villkor för
den svenska livsmedelsproduktionen. Det gäller exempelvis skatter, avgifter, enklare
och bättre regelverk med mera med mera. Många av dessa förslag finns samlade i
Konkurrenskraftsutredningen (SOU 2015:15) som föregick regeringens livsmedelsstrategi.
För att bidra till en bra utveckling kring livsmedelsstrategin och ”göra verkstad” av
densamma har LRF listat ett tiotal områden att arbeta vidare med tillsammans med
olika parter i livsmedelskedjan. Dessa listas kortfattat nedan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regionala livsmedelsstrategier och planer
Handlingsplan export
Forskning och innovation
Företagande och konkurrenskraft
Marknadssamarbeten och marknadsutveckling
Regler och villkor
Offentlig konsumtion
Animalieproduktion, handlingsplan mjölk, nöt, gris, lamm
Växtodling och trädgårdsnäring
Mervärden i svensk produktion (Djuromsorg 2.0, Miljö 2.0)
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I ett pågående arbete inom LRF tas målsättningar, åtgärder och aktiviteter för dessa
punkter fram.
Sammantaget anser förbundsstyrelsen att den nationella livsmedelsstrategin är en
mycket viktig plattform för att utveckla svensk livsmedelsproduktion. En central
uppgift för LRF är att peka på strategins övergripande mål i det fortsatta arbetet med
olika åtgärder. Detta innebär en kontinuerlig dialog med alla inblandade parter i livsmedelskedjan, inte minst politiker och myndigheter.
Styrelsen föreslår stämman besluta
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 LRForganisationen förs en kontinuerlig dialog med parter inom livsmedelskedjan
om åtgärder inom livsmedelsstrategin samt

att

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

LRF måste lyfta vegetabiliska proteinprodukter från
svenskt jordbruk mer
Mark och Skövde kommungrupper
Trenden att äta vegetariskt ökar och har ökat under flera år. En tydlig trend
som motionerna lyfter, som borde innebära det är hög tid att vi tar tag i och inte
försitter vår chans att producera vegetariskt till de konsumenter som önskar det.
Det är synd att låta importen ta en marknad som vi borde kunna tillgodose med
svenska råvaror. Utvecklingen av att ta fram och förädla vegetabiliska produkter med svenska råvaror pågår och det finns ett intresse hos odlare att producera.
Det är viktigt att ta tillvara den efterfrågan på vegetarisk kost som finns och att
det är svenska producenter som ska ta den marknaden. Efterfrågan är givetvis
det som ska styra vad vi producerar och det är varje företags ansvar/möjlighet
att ta tillvara de affärsmöjligheter som finns på marknaden och att vi inte låter
sojaprotein och importerade grönsaker vinna alla nya marknadsandelar i den
växande trenden.
Det finns utrymme att växa utan att det är på köttets bekostnad. Vi ska se på
vegetariskt som en affärsmöjlighet, inte ett hot!
Det finns statistik som visar på hur konsumtionsvanorna skulle komma att se ut
fram till 2030 om konsumtionen går åt det håll som Livsmedelsverkets näringsrekommendationer säger. Där syns tydligt att det finns möjligheter för svensk
produktion att öka väsentligt, inte minst på vegetabilieområdet. Som exempel
kan nämnas att produktionen av svenska bönor och svensk sallad skulle kunna
fyrdubblas jämfört med dagens produktion.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar 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.
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Styrelsens yttrande nr 7

Motion Västra Götaland nr 7

LRF måste lyfta vegetabiliska proteinprodukter från svenskt
jordbruk mer
Inkomna motioner
I en motion från LRF Västra Götaland uppmärksammas den ökade efterfrågan på vegetarisk mat och att Sverige bör ta tillvara de möjligheter till ökad produktion som nu
finns.
LRF Västra Götaland yrkar att LRF ska lyfta de svenska vegetabiliska proteinprodukterna samt ta fram en handlingsplan för att gynna den svenska växtodlingen.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens uppfattning att det är angeläget att ta tillvara det ökade
intresset för vegetarisk mat och se det som en affärsmöjlighet. Livsmedelsverket rekommenderar ett dagligt intag av 500 g frukt och grönsaker per person (potatis därutöver), vilket inte uppnås idag.
Konsumtionen av färska köksväxter i Sverige har nästan fördubblats sedan år 1980
och tredubblats sedan år 1960, men även om konsumtionen av rotfrukter har ökat har
inte detta skett i samma utsträckning. Konsumtionen av ättiksinläggningar har varit
relativt oförändrad, medan konsumtionen av köksväxter som är frysta, beredda eller
konserverade på annat sätt har ökat.
Proteinrika grödor som olika slags baljväxter ökar, både för direktkonsumtion och
som mer förädlad vara. På Öland har utvecklingen gått snabbt de senaste åren, från
en odling av bruna bönor odlas nu sex olika sorters bönor med olika egenskaper. Det
finns nu också stora möjligheter att starta fler innovationsgrupper i Landsbygdsprogrammet med projektmedel från EIP (Europeiska Innovationspartnerskapet).
Svensk produktion bör öka och samtidigt ta marknadsandelar. Detta ligger helt i linje
med regeringens livsmedelsstrategi och de satsningar som görs. För att svensk produktion ska vara konkurrenskraftig krävs växtförädling, tillgång till växtnäring och
växtskydd för svenska förhållanden. LRF med sina branschavdelningar LRF Trädgård och LRF Växtodling har detta på sina dagordningar i det fortsatta arbetet kopplat till livsmedelsstrategin. Redan tidigare bedrevs verksamhet med inriktning på tillväxt och utveckling utan att i formell mening ha en formulerad handlingsplan. I takt
med en ökad efterfrågan kommer arbetet att kunna intensifieras på olika sätt för att
stödja medlemmar, som vill satsa på produktion av vegetabiliska proteinprodukter
och andra växtodlingsprodukter.
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Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionens första yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att lyfta
fram de svenska vegetabiliska proteinprodukterna samt

att

motionens andra yrkande om handlingsplan anses besvarat med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

107

Motion Sveriges Biodlare nr 1

Nej till genmodifierade bin
Sveriges Biodlares Riksförbund
Honungsbin har varit en del av evolutionen under miljoner år (troligen mer än
80 miljoner år). Människan har under olika kulturer haft många relationer till
honungsbin. Under alla år har andra bi-arter funnits både som komplement och
konkurrenter, men det ekologiska samspelet och människans urvalsmetoder har
tagit oss dit där vi är idag. Samspelet mellan växter och insekter (pollinatörer)
har gjort det möjligt för naturen och den biologiska mångfalden att garantera
andra arter en tillväxt, existens och fortlevnad. Det ekologiska systemet har varit och är en mångfald av relationer och interaktivitet/interaktion, men det finns
fortfarande många samspel och relationer som vi inte känner till.
Inom biodlingen vet vi inte allt. Varför gör bina så? Hur kan de bygga perfekta
vaxkakor i totalt mörker bara cirka 10 dagar gamla, när de aldrig har varit utanför kupan? Vad reglerar deras arbetsbyten under livscykeln? Ja, listan kan göras mycket lång. Många forskare försöker komma dessa hemligheter närmare.
Det tillkommer även nya effekter som inte hör till den naturliga evolutionens
cykler, det är den mänskliga påverkan. Ofta söks snabba lösningar, ekonomiskt
motiverade, utan hänsyn till miljön och andra delar av den biologiska mångfalden. Det saknas ofta ett holistiskt perspektiv när nya uppfinningar och aktiviteter lanseras.
Forskare har nu ”lyckats” få fram genmodifierade honungsbin (GM-bin) och
menar att de kan ge dem olika egenskaper, utan hänsyn till resterande omgivning. Ingen klarar att genomskåda alla relationer, samband och samspel i naturen. En gen påverkar sällan endast en egenskap.
En egenskap som marknadsförs med dessa GM-bin är att de ska vara insekticidresistenta. Varför? För vem? Vad händer med de andra pollinatörerna? Och
så vidare.
Metoden man använder för att förändra binas genom spelar ingen roll, vad man
kallar den eller hur man gör denna förändring, det är principen att förändra genomet med våld som är onaturligt. En del framför att CRISPR/Cas9 inte ska
kallas en genmodifieringsmetod, men resultatet blir ett genmodifierat bi.
Genmodifiering av honungsbin görs bland annat för att kunna använda insekticider utan att skada honungsbina. Dock kommer alla andra slags pollinatörer
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att skadas eller förintas vid ett sådant bruk och det vore förödande för ett fungerande ekosystem. Det är viktigt att vara medveten om att alla insektsarter,
och främst alla bi-arter, är nödvändiga för pollinationen i såväl "naturen" som
av jordbrukets och trädgårdens grödor. Det är emellertid honungsbina som fått
mest "kredit" för pollinationsarbetet. Totalt finns bara i Sverige cirka 285 solitärbiarter, inklusive humlor.
Det kommer att slå negativt mot det övriga ekosystemet om vi genmodifierar
honungsbina.
Sveriges Biodlares Riksförbund yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra
åt riksförbundsstyrelsen
att

aktivt engagera sig mot en utveckling av genmodifierade honungsbin
med artificiella metoder, typ CRISPR/Cas9 eller liknande samt

att

tillsammans med Sveriges Biodlares Riksförbund och Biodlarföretagarna arbetar för att pesticidresistenta honungsbin inte utvecklas
och/eller används inom någon form av odling eller biodling.
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Styrelsens yttrande nr 8

Motion Sveriges Biodlare nr 1

Nej till genmodifierade bin
Inkomna motioner
Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) motionerar med stöd av Biodlingsföretagarna
(BF) om Nej till genmodifierade bin.
Styrelsens redovisning
Pollinerare och även honungsbin är nödvändiga för pollinering i naturen och av grödor. Styrelsen delar motionärens uppfattning att nya genetiska egenskaper ofta tas i
bruk utan att en helhetsanalys gjorts. Analysen görs idag enbart för GMO. Det är
också så att ändring av en gen kan påverka mer än en egenskap, vilket kan orsaka
oväntade och oönskade effekter. Det gäller både naturlig förädling, traditionell mutationsförädling och olika gentekniker. Fler oväntade effekter kan förväntas ju större
förändring som har gjorts.
LRF tar inte ställning för eller emot en viss teknik och anser att det är viktigt att efter
behov undersöka vilka nya egenskaper en växtsort eller bisort har och vilka effekter
en ny egenskap har på hälsa och miljö, oavsett vilken teknik som har använts. LRFs
genteknikpolicy från 2010 avser i första hand odling av GM-växter. Styrelsen anser
att samma principer ska användas för GM-bin. Policyn anger att alla nya egenskaper
hos växter, från fall till fall, oavsett förädlingsteknik, bör granskas från miljö- och
hälsosynpunkt innan de odlas och används. Detta gäller även bin.
Bedömning och användning av genteknik ska också ske utifrån en helhetssyn på hållbar utveckling. Användningen av GMO ska exempelvis:
•
•

Innebära minskad användning av ämnen som kan förorena vatten eller negativt
påverka biologisk mångfald eller människors hälsa.
Inte påverka ekosystem eller biologisk mångfald negativt.

I dag används flera tekniker att ändra DNA som inte ger GMO. Utöver vanlig korsning och traditionell mutationsförädling är några sådana nya tekniker CRISPR/Cas9,
TALEN och Zinkfinger. Det går i dessa fall ofta inte att avgöra om förändringen
skett naturligt eller genom en nyare genteknik. Dessa förändrade organismer, växter
eller bin, behöver inte undersökas utifrån eventuell risk för miljö och hälsa om man
inte kan påvisa att nytt DNA tillförts och att de då definieras som en GMO.
Idag kan man ta fram bin som tål bekämpningsmedel som är effektiva mot till exempel varroakvalster (Varroa destructor) och andra skadegörare i kupan. Med policyn
som grund anser styrelsen att dessa bin bör granskas från risk- och nyttosynpunkt
oavsett om de är GMO eller inte. Om resultatet blir GM-bin ska honungen märkas
som GM-honung. Sannolikt är det en mindre risk för oväntade effekter att med avel
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och urval ta fram bin som själva klarar att bättre sanera kupan, jämfört med när andra
tekniker använts.
Exemplet med mördarbin, korsningen mellan europeiska eller brasilianska bin och
afrikanska bin, visar att naturlig förädling också kan innebära risker. Att förändra bin
så att de tål växtskyddsmedel utanför kupan och att man därmed skulle kunna använda mer insektsmedel, som kan skada andra pollinerare, är enligt policyn uteslutet.
Sammanfattningsvis anser riksförbundsstyrelsen att LRF aktivt ska fortsätta arbeta
för att inte bara GMO ska granskas från risksynpunkt utan att nya egenskaper efter
behov, oavsett förädlingsteknik, ska granskas efter samma kriterier för risk och deras
bidrag till hållbar utveckling.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

111

Motion Sveriges Biodlare nr 2

European Bee Award
Sveriges Biodlares Riksförbund
Inom Europasamarbetet finns en utmärkelse som delas ut av European Land
Owners (ELO) samt European Agricultural Machinery (CEMA) för tredje året
2016. Det är två klasser som får var sitt pris, ”jordbearbetningsteknik” och ”innovativa och tekniska lösningar”. Året 2016 var 27 kandidater från 17 länder
nominerade. Biologiska mångfaldsalternativet ”B-lines” från England som
hjälper till att skydda pollinatörernas livsmiljö i det moderna jordbrukslandskapet vann i klassen ”jordbearbetningsteknik”, och ett projekt från Tyskland
med ”dubbelknivsystem i slåtteraggregat” vann priset i klassen ”innovativa och
tekniska lösningar”. Under kommande år kommer man att särskilt också valuera mindre projekt och uppmärksamma dessa.
Sveriges representant i ELO är Jordägarförbundet. Vi i Biodlarna (SBR) har
haft kontakt med Jordägarförbundet och de är positiva till att vi föreslår nedanstående att-sats till LRFs stämma.
Biodlarna ser att utvecklingen inom det moderna jordbrukslandskapet många
gånger har negativa effekter på pollinatörerna. Det är inte bara växtskyddsmedel som vi är tveksamma till utan landskapsmosaiken, sortval som tenderar att
skapa monokulturer på stora ytor; grödor som under en kort period ger mycket
pollineringsarbete men sedan utgör en veritabel ”öken” för insekterna. I likhet
med projektet B-lines handlar det inte om att förbjuda olika verksamheter utan
att skapa kompletterande alternativ, som förgröningsprogrammet inom CAP
syftar till.
Inom Europa finns nu en märkning som ännu inte slagit igenom fullt ut i Sverige, nämligen ”Bee-friendly” märkning. I Kina finns redan ”Bee-friendly”
mjölk som serverades vid en internationell bikonferens. I många europeiska
länder finns Bee-friendly som en växande märkning. Ett konkurrensargument
som konsumenterna kan attraheras av. (se denna länk till Bee-friendly;
https://www.google.se/search?q=bee+friendly&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwj4zb7sxNvSAhWBWSwKHSnfD3wQsAQINw&biw=1366&bih=651 )
Vi ser ett behov av att lantbruksrörelsen (läs LRF) engagerar sig i den ”Bi-vänliga” utvecklingen. I synnerhet eftersom man inom LRF och den nya livsmedelsstrategin vill öka exporten av svenska produkter.
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Vi föreslår därför att LRF engagerar sig för att inspirera svenska företag/odlare
och projekt så att de kan nomineras till ”European Bee Award”, till båda klasserna ”Jordbearbetningsteknik” samt ”Innovativa och tekniska lösningar”.
Länkar till B-lines: https://www.buglife.org.uk/b-lines-hub och
http://www.avonwildlifetrust.org.uk/b-lines
Länk till CEMA: http://www.cema-agri.org/
Sveriges Biodlares Riksförbund yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra
åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF engagerar sig för att inspirera, utveckla och nominera kandidater
till ”European Bee Award” under kommande år i båda klasserna.
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Styrelsens yttrande nr 9

Motion Sveriges Biodlare nr 2

European Bee Award
Inkomna motioner
Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) motionerar med stöd av Biodlingsföretagarna
(BF) om European Bee Award.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen anser att det är positivt att European Land Owners (ELO) och
European Agricultural Machinery (ECMA) delar ut utmärkelsen ”European Bee
Award”. Båda prisklasserna ”Jordbearbetningsteknik ” samt ”Innovativa och tekniska lösningar” är viktiga områden för att stärka produktionen av honung.
Riksförbundsstyrelsen anser att det är viktigt att delta i ett europeiskt sammanhang
och avser att engagera sig mer i detta i samarbete med Jordägarförbundet och även i
LRFs regionala och lokala arbete för att nominera kandidater till ”European Bee
Award” under de närmaste åren.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att engagera sig för att
inspirera, utveckla och nominera kandidater till European Bee Award under
de kommande åren.
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Motion Sveriges Biodlare nr 3

Märkning av honung
Sveriges Biodlares Riksförbund
”Denna produkt kommer från EU-länder och länder utanför EU!” Så är ofta
importhonung märkt på hyllorna i våra affärer. Konsumenten har ingen aning
om var honungen kommer ifrån med denna märkning.
”Honung är ett av världens mest förfalskade livsmedel”, brukar vara en rubrik
som drar till sig uppmärksamhet. EU importerar idag cirka 200 000 ton honung, av den volymen kommer cirka 100 000 ton från Kina. Kina är känt för
att producera honung av rissirap och majssirap samt att man där använder antibiotika i biodlingen. Den går att skilja från äkta honung genom kostsamma
analyser. Andra stora exportörer till EU är Ukraina och Mexico.
Det förekommer mycket blandad honung på marknaden. EU har därför föreskrifter hur honung ska märkas. Livsmedelsverket har en egen nationell tolkning av märkningen, som inte stämmer med andra länder och EUs åsikter. Enligt EU ska man kunna märka honung med ursprungsländer i relation till innehållet, det är syftet med märkningsreglerna. Italien märker honungen med ursprungsländer och andel av innehållet, typ: Rumänien 46 %, Spanien 35 %, och
så vidare. Det har resulterat i att Italien i stort sett inte importerar kinesisk honung.
Andra livsmedel som till exempel läsk, märks idag i Sverige med ingredienser i
storleksordning, typ: vatten, socker, aromämnen, och så vidare. Näringsinnehåll per 100 g anges i gram per ingrediens.
Alla biodlare, både Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) och Biodlingsföretagarna (BF), kräver att ursprungsland anges för all blandad honung, i likhet
med exemplet Italien. Idag gäller bara märkning med ett ursprungsland enligt
Livsmedelsverkets tolkning, inte om det är fler än ett land. Då ska det märkas
med ”blandning av EU-honung”. Likaså om det är fler än ett tredjeland.
”Blandning av icke EU-honung” eller ”Blandning av EU-honung och icke EUhonung”. Det är helt i linje med livsmedelsstrategin. Lokalproducerad honung i
Sverige som säljs lokalt inom produktionsområdet, ska märkas med ”Svensk
honung” enligt reglerna.
Importerad billig honung får stora konkurrensfördelar när ursprungsland/
”blandningsland” inte anges. Den betingar idag ett pris som är hälften av
svensk honung i bulk. Genom att så stora andelar av förfalskad honung florerar

115

på marknaden, kan konsumenten inte veta vilka länder som honungen kommer
ifrån och kan då inte göra ett medvetet val. Billig importerad honung sänker
priset på svensk honung. Brist på märkning och lågt pris gynnar inte svensk biodling. Svensk honung kommer från bin som arbetat och pollinerat i Sverige.
De svenska gröna näringarna är helt beroende av att pollinatörer som honungsbin och solitärbin (inklusive humlorna) finns i Sverige och att biodling bedrivs
i Sverige. Vi menar därför att LRF ska engagera sig i märkningsproblematiken
av honung som beskrivits ovan.
Sveriges Biodlares Riksförbund yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra
åt riksförbundsstyrelsen
att

stödja märkningen av honung så att ursprungsländer anges för blandad
honung med volymprocentandel och driver frågan tillsammans med
Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) och Biodlingsföretagarna (BF).
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Styrelsens yttrande nr 10

Motion Sveriges Biodlare nr 3

Märkning av honung
Inkomna motioner
Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) motionerar med stöd av Biodlingsföretagarna
om märkning av honung med blandat ursprung.
Styrelsens redovisning
LRF anser att en ökad svensk honungsproduktion stämmer väl överens med den nya
svenska livsmedelsstrategin. LRFs mål är att värdet av varor och tjänster inom jord,
skog, trädgård och landsbygdens miljö ska uppgå till mer än 130 miljarder kr år 2030
och värdet från jordbruk och trädgård till 85 miljarder kr.
Att kunna märka den svenska honungen bättre är mycket viktigt eftersom den importerade honungen har en marknadsandel på cirka 50 % i butik. Dessutom har det ofta
varit en mycket otydlig märkning av den blandade honungen. EU har föreskrifter om
detta samtidigt som Livsmedelsverket har en egen nationell tolkning. Att den
svenska tolkningen är mer strikt än till exempel den italienska gör att svenska biodlare får andra regler än andra biodlare i EU trots att marknaden är gemensam.
LRF har arbetat under lång tid för att stärka de svenska råvarornas position på den inhemska marknaden och har nu valt att satsa på ett enhetligt system. Den nyligen lanserade märkningen ”Från Sverige” innebär att honungen måste vara 100 % svensk
för att kunna ursprungsmärkas med Från Sverige. Märkningen gäller även flytande
honung med fruktos där honungen är 100 % svensk medan fruktosen är importerad.
Nu skärps regelverket från svenskmärkningsbolaget så att även den importerade delens ursprung ska anges som import eller EU/icke-EU för produkter, där produktens
innehåll framgår av produktnamnet, exempelvis för flytande honung med fruktos. På
burken med flytande honung med fruktos ska det alltså framgå att honungen är
svensk och fruktosen importerad. Denna regel implementeras under våren 2017.
LRF föredrar att sikta mot 100 % svensk råvara och att inte komplicera marknadskommunikationen med andra system samtidigt. Dessutom är Sigill Kvalitetssystem
mycket intresserat av en diskussion kring detta och hur certifieringen Svenskt Sigill
kan användas för att lyfta och synliggöra att honung är svensk.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionen att stödja märkningen av honung så att ursprungsländer anges
för blandad honung med volymprocentandel.
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Motion Värmland nr 4

Svenska mervärden åt de som skapar dem
Brunskog-Mangskog
Utifrån en stor oro och frustration över att mervärdet för svensk mjölkråvara
inte når fram till den svenske mjölkproducenten fördes en diskussion vid LRF
Värmlands regionstämma i frågan om ett nationellt mjölkpris.
En del hävdar att LRF inte kan vara ”morsa” för andra föreningar. Men LRFs
viktigaste uppgift måste vara att värna de svenska livsmedelsproducenterna.
Vi behöver inte skämmas för att ta ut ett högre pris för svensk mjölk. Det är
helt enkelt en bättre produkt genom strängare djuromsorg, låg antibiotikaanvändning, obligatorisk betesdrift med mera.
Att den svenska mjölkproduktionen bevaras och helst utökas är viktigt för hela
det svenska jordbruket. Det ger kalvar för köttproduktion, det ger möjlighet till
bättre och lokala affärer för landets spannmålsodlare och det ger underlag för
veterinärer, foderfirmor med mera som alla animalieproducenter har nytta av.
LRF Värmland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att alla de svenska mervärdena i mjölkproduktionen ska
stanna hos de svenska mjölkproducenter som skapar dem.
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Styrelsens yttrande nr 11

Motion Värmland nr 4

Svenska mervärden åt de som skapar dem
Inkomna motioner
LRF Värmland motionerar om att mervärdet av svenska mjölkprodukter i högre utsträckning ska tillfalla mjölkbönderna i Sverige. Motionären önskar se större aktivitet
från LRF för att säkerställa detta.
Styrelsens redovisning
En stor del av mervärdena i svensk mjölkproduktion skapas på mjölkgårdarna. Det är
mycket på grund av det stora förtroendet för de svenska mjölkbönderna och deras
omsorg om både djur och miljö som en mycket stor del av konsumenterna uppger sig
vilja välja svenska mjölkprodukter när de handlar.
Mejerihyllan är en viktig del i svenska matbutiker och det finns ett stort utbud av
produkter. Till den svenska marknaden importeras motsvarande 1,4 miljarder kilo
mjölk och här finns givetvis möjlighet för de svenska mejeriföretagen att återta
marknadsandelar. Att svenska mejeriföretag också har kompetens att hantera export
är viktigt för att inte skapa en obalans mellan utbud och efterfrågan på den svenska
marknaden. Det är en hård konkurrens i mejerihyllan. Det kan konstateras att konsumtionsmjölk av svenskt ursprung är en självklarhet för konsumenterna samtidigt
som de tycks agera mer priskänsligt vad gäller andra mejeriprodukter. Om de
svenska produkterna skiljer avsevärt i pris från de importerade kan detta leda till att
volymen svenska produkter minskar till förmån för import. Vilken merbetalning
svenska konsumenter är beredda att göra för svenskt ursprung för olika kategorier i
mejeridisken är en komplicerad fråga, vilken mejeriföretagen tillsammans med sina
ägare har ansvar för att utveckla och ta tillvara.
Svenska mejerier lyfter fram engagemanget i arbetet som görs på gårdsnivå. Initiativet Svenskmärkning AB är ett resultat av ett samarbete mellan LRF, Svensk Dagligvaruhandel och Livsmedelsföretagen. I april 2016 lanserades den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige och i dagsläget har drygt 120 företag och cirka
7 000 varor anslutit sig till märkningen. Nyligen kompletterades märkesportföljen
med Mjölk från Sverige.
LRF arbetar också med att beskriva mervärden i svensk mjölkproduktion. LRF
Mjölk startade 2016 kommunikationsprojektet Hjärta Mjölk med syfte att visa på den
svenska mjölkens nytta för hälsa och miljö. Insatser för att stärka ostvarumärkena
Präst, Grevé och Herrgård pågår. År 2016 startade LRF kampanjen "Välj svensk ost"
i syfte att öka kunskapen om mervärden i svensk ost med högkvalitativ mjölkråvara.
Ett stort antal regioner har deltagit och engagemanget har varit stort både hos förtroendevalda och konsumenter. Utöver detta kan nämnas aktiviteter såsom ost- och
mjölkprovningar, bonde i butik, matmässor, kunskapsföreläsningar med fokus på
mjölkmarknad och ost samt butiksaktiviteter med mjölkbönder.
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Det är de svenska mejeriernas affärer som slutligen avgör betalningen för mjölken. Det
är med ägarna i de kooperativa mejerierna eller mellan leverantörsföreningar och privata mejerier som diskussioner om affärsstrategier och betalningsmodeller måste föras
för att se till att de mervärden som skapas också kommer mjölkbönderna till del.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Mjölk till alla barn i förskolan
Järeda-Virserum
Enligt förskoleundersökningen från juni 2016 av Fredrik Erfeldt på Argument,
så finns det stora variationer på hur många barn som serveras mjölk till lunch
fem dagar i veckan på landets förskolor.
- Kommunala förskolor 82 %
- Fristående förskolor 69 %
- I storstäder 60 % och i glesbygd 95 %
Siffrorna visar på en stor skillnad mellan olika former av förskolor samt var
dessa då finns belägna. Alla barn bör erbjudas mjölk som dryckesalternativ vid
måltiden. Det är ett beslut som föräldrar ska kunna besluta om och inte kostchefer eller förskolan.
LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

skapa en handlingsplan med målsättning att alla barn i förskolan ska
erbjudas mjölk som måltidsdryck till lunch.
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Styrelsens yttrande nr 12

Motion Sydost nr 4

Mjölk till alla barn i förskolan
Inkomna motioner
LRF Sydost framhåller i en motion att alla barn bör erbjudas mjölk som dryckesalternativ vid måltiden. Enligt en undersökning från 2016 finns det stora variationer i hur
stor andel av förskolebarnen som serveras mjölk till sin lunch. Motionären yrkar att
LRF tar fram en handlingsplan med målsättningen att alla barn i förskolan ska erbjudas mjölk som måltidsdryck till lunch.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att det är av yttersta vikt att det
serveras mjölk till barn, både i förskolan och skolan. Sveriges system med gratis och
näringsriktig mat på förskola och skola är en demokrati- och jämlikhetsfråga. Mjölk
är en viktig del i en balanserad och näringsriktig kost och extra viktig för barn som
inte hinner eller orkar få i sig tillräckligt med mat vid måltidstillfället. Därför är det
anmärkningsvärt att förskolans geografiska läge och driftsform är det som avgör om
barnen får mjölk eller inte till sin lunch, inte kunskaper i nutrition och barnhälsa. För
att råda bot på denna kunskapsbrist startade LRF Mjölk 2016 projektet Hjärta mjölk.
Hjärta mjölk - handlingsplan för mjölk i förskola och skola
De senaste årens brist på proaktiv kommunikation om mjölk och mjölkprodukters
positiva hälsoeffekter och betydelse för miljön har påverkat den allmänna debatten
kring mjölk negativt. Hjärta mjölk finansieras av delar av mejeribranschen och är ett
opinionsbildande kommunikationsprojekt som visar på den svenska mjölkens nytta
för hälsa och miljö. Målgrupperna är framför allt yrkespersoner som påverkar vad
barn i förskola och skola äter och dricker; till exempel kostchefer, anställda vid barnhälsovården, förskolepedagoger, låg- och mellanstadielärare, dietister och kostrådgivare. Även opinionsbildare som journalister och aktörer i sociala medier är viktiga att
nå med lättfattliga fakta om vad mjölken betyder för att våra barn och vår miljö ska
må bra.
Målgrupperna nås bland annat genom webbplatsen www.hjartamjolk.se, Facebookgruppen Hjärtamjölk, Instagram-kontot Hjartamjolk, nyhetsbrev till yrkespersoner,
medverkan på branschträffar, mediebearbetning, framtagning och distribution av
pedagogiskt material samt olika PR-aktiviteter.
Samtliga delar av LRFs organisation har tillgång till ovanstående information och till
LRF Mjölks personal och uppmuntras till att ta del av LRF Mjölks kompetens och
fakta.
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Skolmjölksprogrammet
EU ger stöd till skolor - från förskolan till gymnasiet - som serverar mjölk, naturell
filmjölk och yoghurt samt ost. Stödet kan sökas av både kommunala och fristående
skolor. Syftet med stödet är att ge barn möjlighet att konsumera mer av dessa produkter och ges oavsett produktens fetthalt. Skolmjölksprogrammet administreras av
Jordbruksverket.
Från och med skolåret 2017/2018 gäller ett nytt EU-regelverk som bland annat innebär att det finns en begränsning i hur mycket som kan betalas ut till respektive medlemsstat. Det är bekymmersamt att det svenska anslaget successivt kommer att
minska i det nya programmet. Skolmjölksprogrammet är etablerat, uppskattat och väl
använt i Sverige och föreslås även i fortsättningen omfatta förskolor, grundskolor
och gymnasieskolor. LRF Mjölk delar Jordbruksverkets uppfattning i prioriteringen
av det svenska stödbeloppet genom att bara icke-smaksatt konsumtionsmjölk inklusive laktosfri mjölkdryck ingår.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
fortsätta arbeta för att alla förskolebarn och skolbarn ska erbjudas mjölk som
måltidsdryck till lunch.
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Motion Jönköping nr 4

Nya former av LRF-medlemskap
Säby

För att attrahera framtidens medlemmar bör ett medlemskap med valbara delar
utredas i LRF. På detta sätt ska vi attrahera nya medlemsgrupper och de yngre
som i framtiden kommer ställa andra krav på flexibilitet och valbarhet för att
gå med i en intresse- eller företagarorganisation.
LRF har under de senaste två åren tappat många medlemmar, delvis på grund
av den höjda medlemsavgiften. Inför den nya avgiftsmodellen för LRF-medlemskapet gjordes en grundlig utredning kring olika alternativ som analyserades och utvärderades. Slutsatsen blev att varje medlemskategori, förutom ungdomsmedlemmarna, skall bära sin egen kostnad via medlemsavgiften. Detta resulterade i systemet med två medlemskategorier, företagarmedlem och personmedlem, samt en del baserad på omsättning i företaget. I samband med att detta
trädde i kraft så har LRF tappat många medlemmar vilket har skapat oro i organisationen. LRF tappar fortfarande befintliga medlemmar, men nyrekryteringen
av medlemmar, där företagarmedlemmar är prioriterade, ökar.
Det har under flera år inkommit motioner till LRF med syfte att utreda alternativa medlemskap med bland annat valbarhet av tidningen Land och andra förmåner och erbjudanden. Om du som individ eller företagare ska gå med i något
som kräver en ekonomisk insats vill du ha goda argument för det. Du väljer utifrån det som passar dig som individ och de erbjudanden som passar ditt företag. Detta gäller både i information och konkreta förmåner.
Medlemskapet i LRF måste kontinuerligt utvecklas för att attrahera nya medlemmar. En större flexibilitet utifrån medlemmens individuella behov bör utredas mer med fokus på valbara förmåner och andra erbjudanden. Dotterbolagens
affär och erbjudanden bör komma ur det behov och de förväntningar som finns
på medlemskapet. Exklusiv information och inbjudningar till olika medlemsaktiviteter kan också vara delar som ska skräddarsys utifrån medlemmens behov.
Grundprincipen bör fortsättningsvis vara att varje medlemskap ska finansiera
sig självt utifrån det innehåll som medlemmen kan ta del av. Det för att skapa
ett mer hållbart och flexibelt medlemskap in i framtiden.
LRF Jönköping yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

utreda möjligheten till ett medlemskap med valbara delar för att attrahera framtidens medlemmar.
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Styrelsens yttrande nr 13

Motion Jönköping nr 4

Nya former av LRF-medlemskap
Inkomna motioner
LRF Jönköping vill att riksförbundsstyrelsen ska utreda möjligheten till ett medlemskap med valbara delar för att attrahera framtidens medlemmar.
Styrelsens redovisning
Frågan om valbara delar i medlemskapet har behandlats i flera motioner under åren.
Inför beslut om den nya avgiftsmodellen, som infördes 2015, gjordes en grundlig utredning som bland annat kom fram till att varje medlemskategori ska bära sin egen
kostnad via medlemsavgiften. I dagsläget innehåller medlemskapet både s k kollektiva medlemsnyttor, där varje medlem är med och bidrar till kostnaden och där nyttan
också fördelas på kollektivet, och individuella medlemsnyttor, där kostnaden och
nyttan är förknippad med medlemsindividen.
Främst frågan om valbarhet av familjetidningen Land har behandlats i motioner under åren. Gällande Land-paketet har det gjorts flera utredningar och slutsatsen som
LRF hittills kommit fram till är att Land-paketet bör ingå i alla medlemskap. Landpaketet är en grundpelare i medlemskapet och en av LRFs viktigaste kommunikationskanaler med sina medlemmar.
I takt med en ökad digitalisering, både i vår omvärld och inom LRF-sfären, ökar
möjligheten till att kunna hantera en mer skräddarsydd portfölj av tjänster inom medlemskapet. Genom inloggningssidor exklusiva för medlemmarna kan anges vilken
typ av information och erbjudanden man önskar erhålla. Ett exempel på detta är att
LRF Media under försommaren 2017 lanserar det digitala Land-paketet. Det digitala
Landpaketet kommer bland annat innehålla nyheter digitalt exklusivt för LRF:s medlemmar.
Riksförbundsstyrelsen delar LRF Jönköpings uppfattning att medlemskapet i LRF
kontinuerligt måste utvecklas för att attrahera befintliga och nya medlemmar. Också
medlemsnyttorna, såväl de kollektiva som de individuella, måste utvärderas och förändras utifrån behov och förväntningar bland nuvarande och potentiella medlemmar.
Det ligger dock i sakens natur att de kollektiva nyttorna aldrig kan bli valbara,
eftersom de är uppbyggda så att varje medlem är med och bidrar till kostnaden och
där nyttan också fördelas på kollektivet.
Riksförbundsstyrelsen delar också LRF Jönköpings uppfattning att digitaliseringen
inom LRF-koncernen innebär nya möjligheter avseende flexibilitet och valbarhet av
de individuella nyttorna i medlemskapet.
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Under våren har arbete inletts för att utveckla ett tidsenligt medlemserbjudande.
Inom ramen för detta arbete ingår en utredning av valbarhet i medlemskapet som
en naturlig del.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Rabatt på tjänster via LRF-medlemskapet
Axberg-Ervalla
Medlemmar i LRF erbjuds idag ett mycket stort antal förmånliga rabatter och
bonuslösningar hos olika företag. Dessa rabatter uppskattas och utnyttjas av
medlemmarna. Ett stort antal av dessa är rena rabatter riktade till inköp av varor, men också kopplade till tjänster. Alla dessa avtal förhandlas fram av LRF
Samköp och erbjuds sedan till medlemmarna. Utbudet är stort och innebär, rätt
utnyttjat, en bra besparing för den enskilde medlemmen.
Dock föreligger idag områden där LRF Samköp ännu ej skapat rabattavtal som
kan gynna medlemmarna. Ekonomitjänster och juridik är två sådana områden.
Vi anser att LRF Samköp är fullt kapabla att tillskapa ett eller fler sådana avtal,
varför inte med LRF Konsult?
Nu händer det mycket inom LRF Konsult och man erbjuder modernare tjänster
i moderna paket; Digital Företagare till exempel. Här finns en engångsrabatt på
startpaketet för LRF-medlemmar, och det är bra. Nu är det inte enbart detta vi
är ute efter.
LRF Örebro tror att en medlemsrabatt hos LRF Konsult, på löpande kostnader
för ekonomiska tjänster, skulle vara väl befogad och uppskattas som en självklarhet av de flesta medlemmar. Regionstyrelsen tror att detta skulle göra skillnad i synen på medlemskapet i LRF samtidigt som det skulle gagna vårt dotterbolag LRF Konsult.
LRF Örebro yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

ge uppdrag åt LRF Samköp att skapa rabattavtal på ekonomitjänster
och juridik, företrädesvis hos LRF Konsult.
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Styrelsens yttrande nr 14

Motion Örebro nr 1

Rabatt på tjänster via LRF-medlemskapet
Inkomna motioner
LRF Örebro vill att riksförbundsstyrelsen ska uppdra åt LRF Samköp att skapa rabattavtal på ekonomitjänster och juridik, företrädesvis hos LRF Konsult.
Styrelsens redovisning
En liknande motion inkom från LRF Dalarna till riksförbundsstämman 2016. Riksförbundsstyrelsen delade i sitt svar motionärens uppfattning att det ska vara skillnad
mellan att vara medlem och icke-medlem. Man konstaterade också att det varje år
fastställs en ägarvilja, i vilken dotterbolagens uppdrag fastslås.
LRF driver ett antal dotterbolag till nytta för medlemmarna. Riksförbundsstyrelsen
har slagit fast att affärsverksamheten ska ge god lönsamhet och värde för medlemmarna. Den nytta som dotterbolagen levererar kommer medlemmarna till gagn såväl
på det kollektiva planet, i form av en unik kompetens inom det gröna näringslivet
och en avkastning till koncernen som återinvesteras till nytta för medlemmarna, som
på det individuella planet, i form av unika tjänster och konkurrenskraftiga priser och
rabatter.
Varje år fastställer riksförbundsstyrelsen en ägarvilja för koncernens dotterbolag, i
vilken det fastslås att dotterbolagens uppdrag är att ”leverera avkastning och därmed
bidra till förverkligandet av LRFs vision”. Enligt samma ägarvilja specifikt för LRF
Konsult ska: ”LRF-medlemmen och kunden uppleva bättre service, tydligare affärsnytta och högre kompetens hos LRF Konsult än hos konkurrenterna”.
I dagsläget har LRF Konsult ett antal unika erbjudanden till LRFs medlemmar. Bland
annat erhåller alla medlemmar 30 minuters kostnadsfri arrenderådgivning, nya medlemmar får valfri rådgivning till ett värde av 750 kronor och det så kallade Skattesamtalet är rabatterat. Tjänsten Digital Företagare är rabatterad och Digital Skogsägare erbjuds med två kostnadsfria månader.
Motionären föreslår att LRF Samköp ska få i uppdrag att skapa rabattavtal på ekonomitjänster och juridik, företrädesvis hos LRF Konsult. Riksförbundsstyrelsen anser
inte att det är förenligt med rådande ägarintentioner att LRF Samköp utvecklar affärer som konkurrerar med andra dotterbolag, exempelvis rörande bokföringstjänster.
Däremot bör det finnas goda möjligheter att i samverkan utveckla nya affärsmodeller
som kan öka medlemsnyttan.
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Riksförbundsstyrelsen delar LRF Örebros uppfattning att LRFs dotterbolag ska
kunna erbjuda våra medlemmar produkter och tjänster som efterfrågas samt att medlemsnyttan ska vara tydlig. Exakt vilka tjänster som ska erbjudas och till vilket pris
är dock en operativ fråga som varje dotterbolag måste hantera med utgångspunkt i
ägarviljan.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionen att uppdra åt LRF Samköp att skapa rabattavtal på
ekonomitjänster och juridik, företrädesvis hos LRF Konsult.
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Motion Östergötland nr 3

Flytta LRF närmare medlemmen
Regionstyrelsen
En viktig del i LRFs verksamhet är att arbeta för att förutsättningarna för att
leva och driva företag ska vara lika goda i hela landet. Den medlemsnära verksamheten har varit, är och kommer fortsatt vara avgörande för att skapa största
möjliga medlemsnytta. LRF är medlemmarnas organisation där de förtroendevalda har en viktig roll att företräda sina medlemmar utifrån behov och önskemål. Framåt är det dock viktigt att förflytta flera förtroendevalda från framförallt regionnivå och uppåt att arbeta än mera strategiskt. Dynamiska och framgångsrika företagare och yrkesaktiva mitt i livet har inte tid att avsätta massor
av tid för operativt förtroendemannaarbete. Det är då av avgörande betydelse
att medarbetarna inom LRF har kunskap och känsla för medlemmarnas behov
idag och i morgon för att kunna utvecklas och att LRFs verksamhet finns väl
representerad runtom i landet. LRFs framgångsfaktor har varit och är en förmåga till anpassning genom att ta intryck av omvärldsförändringar och medlemsopinion.
Under åren har olika arbetssätt tillämpats för att stärka medarbetarnas kompetens genom att exempelvis erbjuda centralt placerade medarbetare praktik i den
regionala verksamheten, men även tvärtom ge regionala medarbetare möjligheten till praktik i den centrala verksamheten både i Stockholm och Bryssel.
LRF Östergötland ser att detta arbetssätt stärker hela organisationen och ger
oss möjlighet att i högre grad verka som ett LRF. Genom ny teknik skapas
också förutsättningar för effektiv kommunikation i hela organisationen till
nytta för medlemmarna. Som exempel kan tas kontoret i LRF ÖSÖ-regioner
(Östergötland, Södermanland och Örebro) där flera regionala medarbetare i
olika grad arbetar åt centrala funktioner eller koncerngemensamma bolag.
Detta är ett utmärkt sätt att skapa karrriärvägar för regionalt placerade medarbetare, ge regionala inspel naturligt i löpande verksamhet, både i affärsverksamhet och LEABs arbete samt skapa betydligt bättre förankring för centrala
funktioner och dess arbete.
Flera statliga verk som är viktiga för vår verksamhet finns dessutom utlokaliserade i Sverige som exempelvis Jordbruksverket i Jönköping, Bergsstaten,
Livsmedelsverket med flera. Om än fler medarbetare liksom LRFs medlemmar
själva i vardagen får jobba med att bevara sina barns skola, bussförbindelser,
den lokala macken eller bredbandssatsningar skapas naturligt mer känsla för de
medlemsnära frågorna och de förtroendevalda kan vara än mera strategiska i
sina roller i hela organisationen. Vi har som landsbygdsorganisation allt att
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vinna och inget att förlora på att bejaka det arbetssättet med mera möjlighet till
regionala medarbetarnoder.
Den del där LRF synliggörs är nära medlemmen. Det är därför läge nu att leva
som vi lär även budgetmässigt och därför flytta ut mera monetära och medarbetarmässiga resurser i landet. Vi har redan i dag ett arbetssätt med centrala
funktioner och nyckelmedarbetare placerade på olika regionkontor och där
skapar små noder av medarbetare, i bland annat Höör, Växjö, Karlstad, Vreta
Kluster och Uppsala för att nämna några bland flera. Vi bör fortsätta det. Även
om överbryggningspengar tillförts regionerna under dessa år i processen LRF
2015 så ökar förväntan och leveranskravet, inte minst på våra kommungrupper
alltmer, vilket gör att mer resurser kommer krävas.
Självklart bör vi även fortsättningsvis ha en stab i Stockholm. Vi måste finnas
nära där många beslut fattas och ur samma aspekt ge möjlighet att vara placerad där såväl som i övriga landet. LRF-koncernen har i dag totalt sett cirka
80 % av sina medarbetare lokalt, vilket för den enskilde medlemmen aldrig
kommer bli synonymt med den opinionsbildande organisationen LRF.
Detta kan tyckas vara en strikt operativ fråga. Förbundsstyrelsen har utifrån
LRFs uppdrag och genom den operativa organisationen att fördela resurser till
verksamhet där den gör störst medlemsnytta. Arbetet säkerställs genom den
årliga verksamhetsplaneringen där den regionala och centrala organisationen
gemensamt formar ett verksamhetsår för LRF som helhet. Detta gäller dock
den löpande verksamheten som än mer skulle fläta ihop LRF som just ett LRF
med mera resurser ute i landet. LRF Östergötland anser därför att det i högsta
grad blir en strategisk fråga hur nära medlemmen LRF ska finnas, både fysiskt
och monetärt. Vi har idag tekniken, ett redan påbörjat arbetssätt med flera regionalt placerade medarbetare och strukturen för att leva upp till devisen Sverige
är större än storstan. Dags att bygga ett LRF på allvar.
LRF Östergötland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

utreda en organisationsmodell där fler av koncernens riksmedarbetare
och koncernfunktioner ges möjlighet i än högre grad att vara placerade
på olika regionkontor ute i landet,

att

ge den operativa organisationen i uppdrag att fördela mer resurser till
regionerna predestinerade till kommungrupperna samt

att

omfördela resurser till det regionala arbetet.
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Styrelsens yttrande nr 15

Motion Östergötland nr 3

Flytta LRF närmare medlemmen
Inkomna motioner
I en motion från LRF Östergötland framförs synpunkter om att flytta en större del av
de ekonomiska och personella resurserna från Stockholm till andra delar av landet.
LRF Östergötland yrkar att riksförbundsstyrelsen ges i uppdrag att utreda en organisationsmodell som möjliggör detta.
Styrelsens redovisning
Samverkan mellan riksförbund och regioner och prioritet åt den medlemsnära verksamheten är precis som motionären är inne på avgörande för LRFs förutsättningar att
skapa största möjliga medlemsnytta.
År 2015 initierade riksförbund och regioner gemensamt det så kallade tillsammansarbetet, ett arbete för ökad samverkan mellan riksförbund och regioner. Den övergripande delen av arbetet kretsar kring att samordna opinionsbildningsarbetet med fokus på landsbygdsföretagandet samt – och detta är en nyckel till framgång – att fler
medlemmar är med och gör LRF. Konkret har arbetet bland annat tagit sig uttryck i
ett kunskapslyft för LRFs kommungrupper, gemensamma opinionsbildningsinsatser
(vecka 39 2016, planerat vecka 39 och 40 2017), fokus på skogen i LRF och fler
medlemskontakter.
Arbetet har varit framgångsrikt och tagit stora steg framåt när det gäller ökad samverkan mellan riksförbund och regioner, inte minst på tjänstemannanivå.
Bland förtroendevalda har också gjorts insatser. Riksförbundsstyrelsen har deltagit i
regionala konferenser för kommungrupperna. Förbundsordföranden och regionordförandena har gått en gemensam ledarutbildning, där de bland annat utvecklat kontakterna sinsemellan. Kommunikationen till regionordförandena från riksförbundsstyrelsens och organisations- och medlemsutskottets möten har utvecklats.
Riksförbundsstyrelsen ser att mer behöver göras, inte minst i samverkan mellan förtroendevalda på olika nivåer. Över hela landet finns sammanhang där det diskuteras
och fattas beslut i frågor som påverkar LRFs medlemmar. Här behöver LRF finnas –
och för att lyckas med det behöver så många medlemmar som möjligt engageras.
Kraften i hela folkrörelsen måste tas till vara. De förtroendevalda har en strategisk
roll att ta ledartröjan i en utvecklad samverkan mellan riksförbund och regioner. Det
uppdraget vill riksförbundsstyrelsen få med sig från stämman.
När det gäller motionens yrkande om placering av medarbetare finns redan idag
många exempel på centralt anställda medarbetare som är placerade regionalt. Det
möjliggörs bland annat genom att ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen
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innebär. Samtidigt bör de svårigheter som kan uppstå för såväl chefer som enskilda
medarbetare på grund av en geografiskt splittrad avdelning eller enhet inte underskattas. Riksförbundsstyrelsen menar sammanfattningsvis att den utredning motionären föreslår inte är vägen till en utvecklad samverkan mellan riksförbund och regioner och en mer medlemsnära verksamhet. Lösningarna ska sökas på en annan och
mer strategisk nivå.
När det gäller motionens yrkanden om resurser vill riksförbundsstyrelsen understryka
att fördelning av resurser är en fråga för den operativa organisationen utifrån de uppdrag som riksförbundsstämma och riksförbundsstyrelse beslutar om.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionens yrkanden samt

att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta utveckla arbetet för att flytta
LRF närmare medlemmen.
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Motion Mälardalen nr 4

Satsning på skolkontakt och Bonden i skolan
Regionstyrelsen
LRF Mälardalen anser att LRF har en viktig roll att sprida kunskap om de
gröna näringarna och om hur maten produceras, att föra fram de svenska mervärdena och effekten av svensk matproduktion till skolungdom. I speciellt storstadsregionerna ökar klyftan mellan stad och landsbygd alltmer och flera generationer saknar ofta en naturlig koppling till landsbygden. Den ökade andelen
av befolkningen med utländsk bakgrund ökar också. På våra skolor finns lärare
och studie- och yrkesvägledare som inte besitter grundkunskap kring hur vi
producerar maten och använder vårt naturkapital och därmed inte kan överföra
den till eleverna eller rekommendera en framtid inom de gröna näringarna.
LRF har tagit fram Bonden i skolan, ett digitalt läromedel för förskola till gymnasium. Materialet är läroplansanpassat och ligger i framkant gällande utnyttjande av modern digital teknik och pedagogik och har även belönats med pris.
Däremot finns ingen plan för hur materialet skall spridas bland pedagoger och
elever. Vid regionens skolkontaktsdagar på Berga och Geddeholm, där vi mötte
cirka 4 000 elever och lärare, visar det sig att kännedomen om materialet är
mycket lågt.
Läromedlet Bonden i skolan är så bra och viktigt att det inte kan bli en dagslända som läggs ner när projektet är avslutat, vilket vi sett tidigare (exempelvis
Bonde på köpet och Kretsloppsstrategin), utan en uthållighet gentemot marknaden är av största vikt för påverkansarbete. Vi anser därför att LRF ska satsa
centrala medel för att sprida materialet och skapa mötesplatser för elever/lärare
liknande JOSIS (Jorden och skogen i stan) där elever och lärare nås med ett genomtänkt och kvalitativt budskap. De satsade pengarna bör öronmärkas för ändamålet och delvis viktas efter hur många elever som finns i varje region. Vid
sådana här tillfällen skall materialet, Bonden i skolan, lyftas fram som en självklar del av undervisningsmaterialet i skolan. Studie- och yrkesvägledare är ytterligare en viktig målgrupp att träffa i dessa sammanhang.
LRF Mälardalen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

ta fram en handlingsplan för hur det digitala läromedlet Bonden
i skolan skall spridas och utvecklas samt

att

öronmärka medel för spridningen och att medlen delvis viktas beroende på hur många elever som finns i regionen.
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Styrelsens yttrande nr 16

Motion Mälardalen nr 4

Satsning på skolkontakt och Bonden i skolan
Inkomna motioner
Från LRF Mälardalen har inkommit en motion som yrkar att LRF ska ta fram en
handlingsplan för hur det digitala läromedlet Bonden i skolan skall spridas och utvecklas. LRF Mälardalen yrkar vidare att LRF skall öronmärka medel för spridningen samt att medlen delvis skall viktas beroende på hur många elever som finns i
regionen.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar motionärens åsikt att barn och ungdomar är en viktig
målgrupp att ha fokus på samt att kunskap och förståelse för svenskt lantbruk hos
barn och ungdomar är en nyckel för att bland annat överbrygga det växande avståndet mellan stad och land. Riksförbundsstyrelsen delar även motionärens åsikt om
vikten att öka kännedomen om Bonden i skolan hos landets pedagoger och skolelever.
Bonden i skolan är ingen dagslända utan ingår sedan januari 2015 i Kommunikationsavdelningens linjeverksamhet (lanseringen skedde i september 2014). LRF
centralt utvecklar ständigt materialet och fyller hela tiden på med exempelvis nya
faktasidor, nya filmer och nya lektioner. Statistiken för sajten visar med tydlighet på
att allt fler upptäcker materialet.
Det är en omfattande uppgift att sprida kunskap om Bonden i skolan till Sveriges
samtliga pedagoger och det kräver insatser på alla nivåer i LRFs organisation. Här
har folkrörelsen en viktig uppgift på både kommungrupps- och lokalavdelningsnivå.
Därför behöver regionerna prioritera denna verksamhet för att resultatet ska bli det vi
alla önskar. De regionala läromedelsmässorna är fortfarande en viktig arena att synas
på och att möta målgruppen. LRFs regioner brukar prioritera att medverka på dessa.
Motionären menar att LRF centralt inte har någon plan för hur materialet skall spridas bland pedagoger och elever. LRF centralt har en handlingsplan som omfattar
många olika kanaler, allt ifrån egna nyhetsbrev, nyhetsbrev via Gratis i skolan till
material på Gratis i skolans sajt. Bonden i skolan har ett aktivt konto på Facebook
och annonserar där, vilket driver trafik till Bonden i skolan-sajten. Genom olika samarbeten sprids även kunskap om verktyget på nya arenor; exempelvis invigs hösten
2017 en utställning på Universeum i Göteborg. Det är ett samarbete med Jordbruksverket i vilket Bonden i skolans pedagogiska material lyfts.
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Motionären nämner specifikt yrkesgruppen Studie- och yrkesvägledare (SYV). Inom
ramen för projektet Jobba grönt, som LRF driver med Skogs- och lantbruksarbetsgivarna (SLA), kommer landets samtliga SYV-are att nås. Målsättningen är att öka
kunskapen hos denna yrkesgrupp kring vad det gröna näringslivet har att erbjuda, för
att de ska kunna rekommendera en framtid inom just det gröna näringslivet. Projektet
Jobba grönt pågår fram till och med 2018 och har som mål att fler unga och karriärbytare ska bli verksamma i det gröna näringslivet.
Styrelsen delar motionärens uppfattning att diskussionen om hur vi bäst fördelar våra
resurser är en angelägen fråga för framtiden och bör vara ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Vägledande för styrelsen är att utifrån LRFs uppdrag och genom
den operativa organisationen säkerställa att medel fördelas med medlemsnytta i fokus. Detta säkerställs med hjälp av den årligen återkommande verksamhetsplaneringen, där den regionala och centrala organisationen gemensamt formerar kommande verksamhetsår för LRF som helhet.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner fortsätta det pågående arbetet med att utveckla och sprida kunskap om det digitala läromedlet Bonden i skolan samt

att

i övrigt anse motionen besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion Gotland nr 1

SAM-ansökan och stödutbetalningar
Bro
Att EU-stöden under årens lopp har varit försenade hör mer till regel än undantag. Detta problem är mycket allvarligt då många företagare inom de gröna näringarna lider ekonomisk skada på grund av försämrad likviditet i sina företag.
Alla förseningar medverkar dessutom till felaktiga beslut ur växtodlingssynpunkt då regelverk inte är klara i tid och beslut måste fattas om val av gröda.
LRF Gotland framhäver att fördröjningar av utbetalningar är ett fortsatt problem och att staten borde kompensera detta med dröjsmålsränta. Vid regionstämman 2016 gick en motion vidare från Gotland som handlade om förseningar samt även att gårdar som uttagits för kontroll också skulle få sina pengar
utbetalda i tid. Denna motion tillsammans med motioner från fyra andra regioner angående dröjsmålsränta bifölls på riksförbundsstämman 2016 där riksförbundet fick i uppdrag att arbeta för att räntekompensation ska utgå om utbetalningarna sker efter 31 december ansökningsåret. Vad gäller utbetalning av
stöd till gårdar uttagna för kontroller så hänvisade man till att verka för att regelförenklingar ska prioriteras vid översynen av jordbrukspolitiken. Vid kontakt med riksförbundet över statusen för stämmomotionerna så kan meddelas
att LRF inte fått gehör hos Jordbruksverket om ränteersättning när utbetalningarna sker efter kalenderåret. Här måste ytterligare påstötningar ske. LRF har
också fokus på regelförenklingar inför nästa CAP-reform. Förenklingar behövs
brett och här diskuterar man att ta bort tvärvillkoren eftersom svensk lagstiftning är skarpare och därmed fyller Sverige de direktiv som finns.
När det gäller meddelande på Jordbruksverkets ”Mina sidor” så är det viktigt
att en riktig information presenteras över vilken sorts utbetalningar som sker så
att lantbrukaren kan hantera uppgifterna på ett korrekt sätt i bokföring, följa
vad som har betalats ut och så vidare.
Det är inte vettigt med avdrag i procent på hela stödet om det gäller exempelvis
betesmarksstöd. Att tvärvillkoren kom till var att det vid enstaka fall var det
möjligt att ha allvarliga brister enligt djurskyddslagen och samtidigt lyfta fullt
EU-stöd för djurkopplade stöd. Avdrag ska endast beröra den del stödet gäller.
LRF Gotland vill föreslå att LRF verkar för att tvärvillkoren ska tas bort
eftersom den svenska lagstiftningen är strängare.
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LRF Gotland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

med kraft leta nya vägar att påverka staten för att kompensera
förseningar av EU-ersättningar,

att

påverka Jordbruksverket att påskynda informationen på ”Mina sidor”
för utbetalningar för att kunna underlätta för lantbrukaren,

att

verka för att avdragen i procent av stödet enbart ska gälla för den del
av stödet som inte uppfylls enligt regler samt

att

verka för att tvärvillkoren tas bort inför kommande CAP-reform.
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Motion Gotland nr 2

Hot mot landsbygdsutvecklingen med försenade
utbetalningar
Etelhem
Att staten inte är en god avtalspart har varit mycket tydligt i många år. Vi kan
se tillbaka på flera programperioder för EU-stöden där avtalsbrotten har upprepat sig. Vilken företagare vill teckna ett avtal med en oseriös partner där det
bygger på att den ena partnern utför ett arbete och sedan undviker den andra
partnern att fullfölja betalningen för utfört arbete?
Det handlar om maktmissbruk. LRF har både på nationell och regional nivå under många år med regelbundna kontakter med både departement, Jordbruksverket och länsstyrelser påpekat alla dessa fel och brister som det jordbrukspolitiska systemet har medfört. Inför varje ny period inom CAP som givetvis
medför nya regler och rutiner med en krympande jordbruksbudget, så har situationen inte blivit bättre när det gäller fördröjningar med utbetalningar. Därför
vill vi se en översyn av detta för att komma till rätta med dessa avtalsbrott.
Myndigheternas arrogans ger felaktiga signaler till nästa generation om hur de
ser på de på de gröna näringarna och att vara landsbygdsföretagare. Det är inte
gott nog att man hänvisar till EU-förordningen och att Sverige handlägger
inom de direktiv som finns och inte är sämst i klassen bland EU-länder.
Att angripa problemen på ett nytt sätt kan vara en möjlighet att nå framgång
och därför vill vi se att LRFs riksförbundsstyrelse arbetar framåt med handlingskraft för att uppnå detta. Vidare bör även möjligheterna att pröva enskilda
fall för att påvisa avtalsbrott gentemot ansvarig myndighet drivas.
LRF Gotland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för att ingen lantbrukare ska behöva vänta på utbetalningar av
EU-stöd,

att

arbeta för att pröva möjligheterna att rättsligt driva fall där handläggningen och utbetalningen av EU-ersättningar blivit avsevärt försenade
samt

att

arbeta för att Jordbruksverket och länsstyrelser får i uppdrag att handlägga utbetalningarna effektivare och med en bättre systematik än vad
som tidigare uppnåtts.
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Motion Östergötland nr 2

Jordbruksverkets bristande förmåga att hantera
utbetalningar av jordbruksersättningar
Norra Valkebo
Till regionstämman inkom motioner som tar upp problemet med statens hantering av jordbruksersättningar. Trots kraftiga förbättringar 2016, så är systemet
alltjämt alltför komplicerat och för de brukare som inte får stor andel stöd utbetalat i tid kan detta bli mycket kännbart. Motionen från Norra Valkebo yrkar att
LRF verkar för att lantbrukarna ska hållas skadeslösa så att Jordbruksverkets
finansiering inte ska tas ur de stöd som borde komma lantbrukarna till godo, att
LRF verkar för att kommande administrativa merkostnader inte uppstår samt
att LRF verkar för en mindre byråkratisk näring som gör det enklare för nästa
generation.
Regionstyrelsen delar fullt ut motionärernas frustration över tillkortakommanden år efter år med stödutbetalningarna. LRF Östergötland anser vidare att det
är oacceptabelt att Jordbruksverket får tillskottsfinansiering från Landsbygdsprogrammet. Pengar som är menade att användas till landsbygden, inte till administration. Regionstyrelsen anser också att LRF som organisation borde göra
mera för att undersöka vilka möjligheter företagare har att idka ”civil” olydnad
gentemot myndigheter som håller inne rättmätiga ersättningar på grund av diverse anledningar. Samt att LRF skulle våga använda organisationens kraft och
vara tuffare gentemot övriga samhället. Ingen i samhället tycker synd om bönder som inte får sina ”bidrag i tid”, än mindre om dessa blockerar vägar med
traktordemonstrationer. Men tusentals besvikna företagare som ockuperar Jönköping och inte accepterar att ersättning uteblir för det man utför som miljöåtgärder till exempel öppna betesmarker, kanske får ett annat gehör.
LRF måste även i högre grad lyfta systemets bristande förmåga att klara utbetalningar med övriga relevanta politiker än bara landsbygdsministern. Vi visste
redan från början att CAP 2015 igångsattes i ett försenat läge och att det skulle
vara omöjligt för ”systemet” att klara att få regler och administrativa system
färdiga i tid för att klara utbetalningar. Ändå tycks flertalet jordbrukspolitiker
och finanspolitiker vara lyckligt ovetande om detta.
Vidare står vi just nu inför diskussioner om kommande jordbrukspolitik post
2020. Nuvarande administration och regelefterlevnad av krångliga regler, tar
entreprenörskraft och hämmar utvecklingen kraftigt. LRF måste därvidlag i
högre grad initiera en bred diskussion om framtidens jordbrukspolitik snarast.
Förenkling måste vara prioriterat framför breda omfattande stödprogram.

140

Vi vet att LRF arbetar aktivt, både i Sverige och i Bryssel, för att våra medlemmars berättigade ersättningar ska betalas ut så snabbt och enkelt som möjligt.
Ändå är det en fråga som berör medlemmen i vardagen starkt och där förväntan
är stor på att LRF ska nå större framgång än hittills.
LRF Östergötland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

undersöka och tydliggöra möjligheter för lantbrukare att ställa motkrav
på staten för uteblivna eller försenade ersättningar,

att

inför kommande jordbrukspolitik tydligare redan från början kräver
rimlig starttid för att kunna implementera de nya reglerna med en bredare politisk krets än bara landsbygdsministern samt

att

kräva att jordbruksverkets administration inte ska delfinansieras med
medel från Landsbygdsprogrammet.
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Styrelsens yttrande nr 17

Motion Gotland nr 1, Gotland nr 2 och
Östergötland nr 2

Bättre fungerande stödutbetalningar
Inkomna motioner
LRF Gotland tar upp frågor i två motioner. Kompensation för sena utbetalningar behandlas i Gotland 1 liksom krav på bättre information samt rimligare hantering av
tvärvillkor. Den senare frågan behandlas i styrelsens yttrande nr 18, på sidan 148,
över Västra Götaland 4 som tar upp tvärvillkoren. I Gotland 2 yrkas att LRF driver
frågan om sena utbetalningar rättsligt och att stödmyndigheterna utvecklar en effektivare administration. I Östergötland 2 uppmärksammas också frågan om motkrav i
samband med sena utbetalningar och tar också upp behovet av enklare regelsystem i
kommande jordbrukspolitik. I motionen riktas även kritik mot att Jordbruksverkets
stödadministration delfinansieras via Landsbygdsprogrammet.

Styrelsens redovisning
Förbundsstyrelsen håller med motionärerna om att 2015 och 2016 års utbetalningar
av EU-ersättningar inte har fungerat bra. Det är klart otillfredsställande att tusentals
lantbrukare under våren 2017 ännu inte fått slutbetalningar för 2015. Dessa motsvarar omkring 300 miljoner kr. För 2016 är cirka 1,6 miljarder kr av totalt drygt 9 miljarder ej utbetalade. Visserligen hävdar sig Sverige relativt väl jämfört med andra
EU-länder ifråga om utbetalningar av EU-ersättningar för de gångna åren. Detta är
emellertid en klen tröst för den företagare som i sin ekonomiska planering räknat
med att utbetalningarna ska komma i normaltid och som kanske tvingas täcka upp
bortfallet med krediter med extra kostnader som följd.
Stödhanteringen måste helt enkelt fungera bättre framöver och ske så tidigt som EUs
regler medger. Fram till 2014 fungerade utbetalningarna också relativt väl med en
förskottsutbetalning om 75 procent för vissa ersättningar inom Landsbygdsprogrammet i mitten av oktober och huvudbetalning av gårdsstödet i början av december.
Slutbetalning av landsbygdsersättningarna skedde i slutet av kalenderåret. Med
denna ”normalårsmodell” fick de flesta lantbrukarna utbetalningen under det produktionsår som ersättningarna avsåg. Denna modell vill förbundsstyrelsen komma
tillbaka till för 2017 års utbetalningar. Överläggningar med Jordbruksverket ger vid
handen att en samsyn finns om vikten att återgå till ett normalår så snabbt som möjligt. Jordbruksverket pekar dock på att dagens direktstöd är mer komplicerat än det
gamla till följd av dess uppdelning på gårdsstöd, förgröningsstöd, stöd till unga lantbrukare och nötkreatursstöd. Därför planerar Jordbruksverket för utbetalningar av
2017 års direktstöd först i slutet av innevarande år.
Förbundsstyrelsen vill också peka på nödvändigheten av att EUs stödregler förenklas
och förbättras för att utbetalningarna ska kunna ske snabbare. Ett tillkrånglat och på
EU-nivå i sina detaljer sent beslutat regelverk från och med 2015 är i själva verket en
viktig förklaring till problemen med utbetalningarna i alla EUs medlemsländer.
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Den senaste reformen av CAP var första gången som direktstöden och Landsbygdsprogrammet reformerades samtidigt. Dessa faktorer i kombination med svårigheter
att utveckla fungerande IT-system förklarar varför de svenska utbetalningarna för
2015 och 2016 fungerat dåligt. En annan faktor som bidragit till förseningarna är att
regler om datum på EU-nivå för när medlemsländerna senast ska ha betalt ut huvuddelen av ersättningarna helt har tagits bort för landsbygdsersättningarna för åren
2015-2017. Först 2018 gäller normala regler som säger att 95 procent av ersättningarna ska betalas ut senast den 30 juni året efter stödåret. För direktstöden gäller
denna regel även 2015-2017.
Förbundsstyrelsen anser även att andra stödregler inom CAP behöver förbättras.
Dröjsmålsränta inom EU-stödsystemet tillämpas idag endast vid återkrav av felaktigt
utbetalade stöd. LRF menar att dröjsmålsränta bör tillämpas ömsesidigt och utbetalas
om en lantbrukare får vänta på utbetalningar efter att aktuellt produktions- och stödår
löpt ut. Samma regler bör också gälla vid utbetalning av direktstöd och landsbygdsersättningar. Förskott med 75 procent i oktober och med samma kontrollkrav som för
landsbygdsersättningarna bör således gälla också för gårdsstödet. Inför nästa CAPperiod, som enligt tidsplanen inleds år 2021, är det dessutom viktigt att politiska beslut på EU-nivå, EU-kommissionens tillämpningsregler samt nationella regler och information till lantbruksföretagen är på plats i mycket god tid innan den första SAMansökan i det nya systemet ska skickas in. Erfarenheterna från 2013 års reform som
innebar snäva tidsmarginaler, ett tillkrånglat stödsystem och försenade utbetalningar
måste alla inblandade parter dra lärdom av.
Förbundsstyrelsen delar den uppfattning som förs fram i motionen från LRF Östergötland att det är fel att regeringen omfördelar nationella medel från landsbygdsprogrammet för att stärka Jordbruksverkets stödadministration. Det finns en post i
Landsbygdsprogrammet, så kallat tekniskt stöd, som medlemsländerna får använda
för stödadministration. Att omfördela medel utöver dessa till administration innebär
helt enkelt att landsbygdsutvecklingsåtgärder, kompensationsstöd och miljöersättningar med mera måste bantas motsvarande.
I Gotland 1 tas informationen på Jordbruksverkets ”Mina sidor” upp. Denna kanal är
en bra plattform för värdefull information till lantbrukare som lämnat in SAM-ansökan. Förbundsstyrelsen håller med om att informationen behöver bli tydligare i fråga
om bland annat stödbeslut, koppling till utbetalningar och en översikt kring hanteringen av olika ansökta stödformer.
I samtliga motioner efterlyses ett nytt grepp för att åstadkomma bättre stödhantering,
snabbare utbetalningar och kompensation till lantbrukare som får vänta länge på sina
pengar. Förbundsstyrelsen har redogjort för förbättringar som behöver ske i EUs regelverk för att åstadkomma detta, bland annat konkreta regler om dröjsmålsränta till
lantbrukarens fördel och förändrade regler om förskottsutbetalningar och kontroller

143

av direktstöd. I syfte att få upp frågan om vad som kan anses vara god myndighetsutövning enligt den svenska förvaltningslagen kommer LRF därtill att driva ett pilotmål om dröjsmålsränta vid sen utbetalning av EU-ersättningar. Rent praktiskt kommer en lantbrukare, under 2017, att överklaga en slutbetalning av 2015 års ersättningar för betesmarker, vall och ekologisk produktion. Argumentationen i överklagan kommer bland annat att bygga på att kraven på god myndighetsutövning och god
förvaltningssed motiverar en kompensation till en företagare som tvingas vänta länge
på en utbetalning av EU-stöd eller statligt stöd. Även om svenska myndigheter inte
brutit mot formella EU-krav kring hur utbetalningarna ska hanteras bör de, med hänsyn till förvaltningslagens krav, betala dröjsmålsränta.
Sammantaget bejakar förbundsstyrelsen motionärernas vilja att driva frågan om
bättre fungerande stödutbetalningar med nya infallsvinklar; dels i form av en rättslig
prövning i ett pilotmål och dels genom krav på bättre regelverk på EU-nivå.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
driva ett pilotmål med krav på dröjsmålsränta vid sen utbetalning av EUersättningar,

att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för bättre EU-regler kring bland
annat dröjsmålsränta, förskottsbetalningar av direktstöd och att regelverken
är på plats i god tid innan nästa CAP-period träder i kraft,

att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att svenska stödmyndigheters
myndighetsutövning och stödhantering är effektiv bland annat genom bättre
information på ”Mina sidor” och att administrationen inte finansieras via
Landsbygdsprogrammet samt

att

motionerna i övrigt anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion Gotland nr 1

SAM-ansökan och stödutbetalningar
Bro
Att EU-stöden under årens lopp har varit försenade hör mer till regel än undantag. Detta problem är mycket allvarligt då många företagare inom de gröna näringarna lider ekonomisk skada på grund av försämrad likviditet i sina företag.
Alla förseningar medverkar dessutom till felaktiga beslut ur växtodlingssynpunkt då regelverk inte är klara i tid och beslut måste fattas om val av gröda.
LRF Gotland framhäver att fördröjningar av utbetalningar är ett fortsatt problem och att staten borde kompensera detta med dröjsmålsränta. Vid regionstämman 2016 gick en motion vidare från Gotland som handlade om förseningar samt även att gårdar som uttagits för kontroll också skulle få sina pengar
utbetalda i tid. Denna motion tillsammans med motioner från fyra andra regioner angående dröjsmålsränta bifölls på riksförbundsstämman 2016 där riksförbundet fick i uppdrag att arbeta för att räntekompensation ska utgå om utbetalningarna sker efter 31 december ansökningsåret. Vad gäller utbetalning av
stöd till gårdar uttagna för kontroller så hänvisade man till att verka för att regelförenklingar ska prioriteras vid översynen av jordbrukspolitiken. Vid kontakt med riksförbundet över statusen för stämmomotionerna så kan meddelas
att LRF inte fått gehör hos Jordbruksverket om ränteersättning när utbetalningarna sker efter kalenderåret. Här måste ytterligare påstötningar ske. LRF har
också fokus på regelförenklingar inför nästa CAP-reform. Förenklingar behövs
brett och här diskuterar man att ta bort tvärvillkoren eftersom svensk lagstiftning är skarpare och därmed fyller Sverige de direktiv som finns.
När det gäller meddelande på Jordbruksverkets ”Mina sidor” så är det viktigt
att en riktig information presenteras över vilken sorts utbetalningar som sker så
att lantbrukaren kan hantera uppgifterna på ett korrekt sätt i bokföring, följa
vad som har betalats ut och så vidare.
Det är inte vettigt med avdrag i procent på hela stödet om det gäller exempelvis
betesmarksstöd. Att tvärvillkoren kom till var att det vid enstaka fall var det
möjligt att ha allvarliga brister enligt djurskyddslagen och samtidigt lyfta fullt
EU-stöd för djurkopplade stöd. Avdrag ska endast beröra den del stödet gäller.
LRF Gotland vill föreslå att LRF verkar för att tvärvillkoren ska tas bort
eftersom den svenska lagstiftningen är strängare.
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LRF Gotland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

med kraft leta nya vägar att påverka staten för att kompensera
förseningar av EU-ersättningar,

att

påverka Jordbruksverket att påskynda informationen på ”Mina sidor”
för utbetalningar för att kunna underlätta för lantbrukaren,

att

verka för att avdragen i procent av stödet enbart ska gälla för den del
av stödet som inte uppfylls enligt regler samt

att

verka för att tvärvillkoren tas bort inför kommande CAP-reform.
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Motion Västra Götaland nr 4

Förenkling av den svenska tvärvillkorstillämpningen
Vårgårda kommungrupp
Alla säger sig vilja förenkla, alla säger sig jobba med det, många säger sig göra
det framgångsrikt. Men, målgruppen för reglerna, lantbrukarna, ser inte resultaten!
Regelpaket kring tvärvillkor ger ett alldeles oproportionerligt bidrag till
krångel för LRFs medlemmar givet dess relativt ringa roll i jordbrukspolitiken.
Mot denna bakgrund stödjer LRF Västra Götaland den långsiktiga ambitionen
att tvärvillkorssystemet helt ska tas bort.
Det bästa blir dock lätt det godas fiende. Eftersom det på goda grunder kan antas att en genomgripande reform av tvärvillkorssystemet ligger en bit in i framtiden och den nuvarande situationen är oerhört skadlig för utvecklingen av det
svenska jordbruket, behöver något göras i avvaktan på en mer genomgripande
reform.
LRF Västra Götaland bedömer att åtskilligt kan göras genom en mer genomtänkt svensk tillämpning av reglerna. LRF bör därför koncentrera mer av sitt
arbete kring förenklingar just mot att nå framgångar i form av förenklingar för
våra medlemmar inom detta område. Det som skulle kunna åstadkommas vid
ett omtag i denna fråga är exempelvis färre kontrollpunkter, mer proportionerliga avdrag och så vidare.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

prioritera ett påverkansarbete i syfte att åstadkomma ett totalt omtag
kring utformningen av den svenska tillämpningen av de nuvarande EUreglerna kring tvärvillkor.
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Styrelsens yttrande nr 18

Motion Gotland nr 1 och Västra Götaland nr 4

Tvärvillkor
Inkomna motioner
LRF Gotland yrkar att avdragsmodellen för tvärvillkoren förändras och tvärvillkoren
tas bort i samband med nästa CAP-översyn. Övriga tre yrkanden i denna motion
behandlas i styrelsens yttrande nr 17 på sidan 142. I motionen från LRF Västra
Götaland yrkas att ett totalt omtag görs kring tvärvillkorsreglerna.
Styrelsens redovisning
Förbundsstyrelsen delar motionärernas syn på tvärvillkoren. Helst bör de tas bort och
under alla omständigheter behöver de förenklas i samband kommande översyn av
CAP.
Tvärvillkoren infördes successivt under perioden 2005-2007 och det generella motivet på EU-nivå var att lantbrukare som erhåller olika EU-ersättningar även bör följa
EU-regler på exempelvis miljö- och djurskyddsområdet. Tillsynen inom dessa områden varierade dock mellan medlemsländerna och därför fanns det ett politiskt motiv
att via tvärvillkoren skapa en koppling mellan stödregler och nämnda regelverk.
Tvärvillkorsreglerna säger att minst en procent av gårdar som ansöker om jordbruksstöd ska tas ut till kontroll årligen och därmed skapades en tillsyn av bland annat
miljö- och djurskyddsregler för de länder som inte haft en sådan. Som påpekas i
motionen från LRF Gotland är svenska regelverk ofta strängare än de gemensamma
EU-reglerna, men när det gäller tvärvillkorsreglerna sker kontroller av avvikelser i
Sverige mot den gemensamma EU-nivån.
Förbundsstyrelsen anser i likhet med motionärerna att avdragsmodellen för tvärvillkoren är ett allvarligt problem. En avvikelse på en enskild punkt leder till ett generellt procentavdrag för alla ersättningar som ligger med i SAM-ansökan. Även vid en
avdragsnivå om en procent kan detta ge oproportionerliga stödavdrag i förhållande
till avvikelsen. Tillämpas tre, fem eller ännu högre procentsatser blir avdragseffekten
närmast stötande. Dessa regler behöver förändras.
Vidare är tvärvillkorsreglerna svåra att överblicka. Den svenska kontrollvägledningen omfattar exempelvis drygt 200 sidor och minst lika många enskilda kontrollpunkter. Detaljnivån i tvärvillkorsreglerna behöver ses över. LRF har påbörjat ett arbete i denna riktning. Tillsammans med Jordbruksverket har riksförbundet även tittat
på olika modeller att få ned den svenska kontrollfrekvensen som idag ligger närmare
3-4 procent jämfört med EUs minimikrav om en procent. Den högre nivån i Sverige
förklaras av att flera myndigheter är involverade i tillsyn och kontroll och att avvikelser i offentlig kontroll enligt tillämpningen av tvärvillkorsreglerna ska beaktas vid
bedömning av avdrag.

148

Förbundsstyrelsen anser att tiden är mogen för att avveckla tvärvillkorssystemet. Förenkling av jordbrukspolitiken är nödvändig sett ur ett lantbrukarperspektiv, men även
utifrån de kostnader som belastar stödmyndigheter där en utökning skett med förgröningsreglerna i den senaste CAP-reformen. Istället bör EU och medlemsländerna se
till att gemensamma regelverk på EU-nivå har en fungerande tillsyn för respektive
område, till exempel för miljö och djurskydd. Kontrollen av dessa lagområden bör
dock leva på egna meriter och inte kopplas ihop med stödregler. Med en sådan hantering undviks även risken för dubbla sanktioner för samma avvikelse. Till dess en
samsyn finns inom EU att avveckla tvärvillkoren behöver en översyn och förenkling
ske av nuvarande regelverk. I nuläget är opinionen för att avveckla tvärvillkoren svag
inom EU-kommissionen och bland medlemsstaterna varför arbetet med att få gehör
för en avveckling kan ta tid.
Sammantaget anser förbundsstyrelsen att tvärvillkoren bör förenklas och förändras i
linje med motionärernas yrkanden. I samband med kommande översyn av CAP bör
dessutom LRF argumentera för att tvärvillkorssystemet avvecklas.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till intentionerna i motionen från LRF Västra Götaland uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att arbeta för att tvärvillkorsreglerna förenklas och att
tillämpade stödavdrag förändras så att de blir proportionella mot avvikelsen
samt

att

med bifall till intentionerna i motionen från LRF Gotland uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att tvärvillkorssystemet avvecklas.
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Motion Sydost nr 5

Myndigheters behandling av lantbruksnäringen
Föra-Alböke
För att lyckas som lantbrukare krävs förmåga att strukturera sitt arbete. Man
måste göra rätt sak på rätt sätt vid rätt tillfälle. Att ta strid mot naturen brukar
inte leda framåt.
Dessvärre finns det andra hinder som ofta är ett stort problem i vårt yrkesutövande nämligen myndigheter såsom Jordbruksverket och i förlängningen länsstyrelsen. Vår produktion ersätts numera inte direkt för sitt värde utan mycket
går via EU-stöd. Därför blir det synnerligen kännbart när utbetalningarna förhalas så till den grad att 2015 års ersättningar inte till fullo är reglerade i februari 2017.
Samma problem gäller tillstånd att utföra åtgärder inom lantbruket såsom
byggnationer, tillstånd för olika typer av verksamheter eller vattenverksamhet.
Att förhala ärendet gör att många tröttnar och vissa avstår utveckling av sitt företag när de känner sig motarbetade.
En studie som genomförts hos lantbrukare i Halland 2016 och utgår från Miljöhusesynen visar att reglerna ökat med 120 procent. Antalet lagkrav 1996 räknades till 274 stycken. 2006 hade lagkraven ökat till 461 och 2016 till 604. Kraven på dokumentation har också flerfaldigats under denna tid.
Samtidigt har berörda myndigheter i mer än tio år haft regeringens uppdrag att
skapa förenklingar som är märkbara för företagens vardag.
Uppenbart har regeringen misslyckats men också LRF har misslyckats. Trots
förenklingsresor och samverkansgrupper ökar regelkrånglet. Vår slutsats är att
LRF måste tänka om och arbeta på nytt sätt.
LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

redovisa en ny strategi om hur LRF ska arbeta för att skapa regelförenklingar och snabbare handläggningstider.
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Styrelsens yttrande nr 19

Sydost nr 5

Myndigheters behandling av lantbruksnäringen
Inkomna motioner
Från LRF Sydost yrkas att LRF redovisar en ny strategi för hur regelförenklingar och
snabbare handläggningstider ska uppnås.
Styrelsens redovisning
Förbundsstyrelsen delar synpunkterna i motionen att myndighetsutövningen gentemot lantbruket behöver utvecklas och förbättras. Det gäller bland annat tillståndsprövning, stödadministration och andra beslut som påverkar pågående näringsverksamhet.
Beaktas de senaste årens utfall beträffande stödutbetalningar och regelförenklingsarbete går det, liksom motionen ger uttryck för, inte att säga annat än att utvecklingen
gått åt fel håll. Dock menar förbundsstyrelsen att exempelvis Förenklingsresan med
Jordbruksverket är ett lärorikt exempel på hur näringen tillsammans med en myndighet arbetar framåtsyftande. Ett dilemma var dock onekligen att utfallet av Förenklingsresan sammanföll med implementeringen av en CAP-reform med tillkrånglade
regelverk för exempelvis förgröningen i direktstödet samt för kompensationsstödet.
När det gäller LRFs strategiska arbete framåt har en mycket viktig komponent fallit
på plats i inledningen av 2017. Den nationella livsmedelsstrategin, vars övergripande
mål om en ökad inhemsk livsmedelsproduktion har brett parlamentariskt stöd, utgör
självklart denna grundplattform.
För det första driver LRF att livsmedelsstrategins mål om ökad produktion ska skrivas in i alla relevanta myndigheters instruktioner och regleringsbrev. Detta i syfte att
få en mer balanserad myndighetsutövning där olika samhällsintressen, exempelvis
produktion och miljö, vägs samman på ett helt annat sätt än idag. Detta är en central
grund för ett bättre myndighetsarbete där en lantbruksföretagares vilja att utveckla
verksamheten av myndigheterna ses som en möjlighet och inte som ett hinder för att
uppfylla andra samhällsmål. Ett exempel är att lantbruk bör ses som miljöpåverkande
verksamhet i samband med tillståndsprövning, inte som miljöfarlig verksamhet (se
även styrelsens yttrande nr 5 på sidan 99).
För det andra bedömer förbundsstyrelsen att förbättrade myndighetsinstruktioner underlättar tjänstemannautövningen hos olika myndigheter och att den debatt som finns
inom lantbruksnäringen om ensidiga och vinklade bedömningar hos enskilda tjänstemän märkbart kan förändras. Förbundsstyrelsen vill även hänvisa till sitt yttrande nr
25 på sidan 170 om privata särintressen i myndighetsutövningen.
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En tredje punkt i ett strategiskt arbete för en bättre myndighetsutövning är att gå från
detaljstyrda regelverk till mer målstyrda regelverk. Frågan lyfts fram i den nationella
livsmedelsstrategin och i regeringens handlingsplan till strategin lyfts djurskyddslagstiftningen fram som exempel. Förbundsstyrelsen anser att detta är ett bra exempel på
en nödvändig kursförändring för att minska antalet svenska detaljregler och få en
bättre balans gentemot EUs regelverk. Det gäller att påbörja en utveckling där
svenska bönder i ökad utsträckning tar ansvar för krav som går längre än EUs regler
och på så sätt underlättar en marknadsmässig betalning för dessa mervärden.
En övergång till mer målstyrda regelverk kommer att ställa högre krav på egenkontroller inom lantbruket. Befintliga kvalitetsprogram och certifieringssystem samt den
pågående digitaliseringen bör dock underlätta denna utveckling. Ökade krav ställs
självfallet även på myndigheternas tillsyn och kontroller i mer målstyrda regelsystem.
Avslutningsvis anser förbundsstyrelsen att ovan nedtecknade strategi i tre delar bör
vara vägledande för LRFs arbete med att åstadkomma en utvecklad och bättre myndighetsutövning.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Modernisera kontakterna med Jordbruksverket
Ullerud-Ransäter
Vid LRF Värmlands regionstämma fördes omfattande diskussioner om hur
Jordbruksverket fungerar sett i ett serviceperspektiv gentemot sina kunder,
jordbrukarna. Mycket kan sägas, och sas!
Bland diskussioner om utbetalning, allmänt bemötande och annat utkristalliserade sig även en avgränsad konkret begäran som LRF Värmland beslöt lyfta
vid riksförbundsstämman. Frågan handlar om en helt onödig problematik kring
fortlöpande journalföring och rapportering av bland annat djur och växtodling
till Jordbruksverket. Det är i stora stycken ett tidskrävande arbete som ofta kräver dubbel dokumentation. Den självklara förenklingsåtgärden är att Jordbruksverket ska tillhandahålla en gårds-app för Android och iOS som gör det
möjligt att sköta all journalföring på ett ställe. Då skulle data kunna lagras i
molntjänst som tillhandahålls av Jordbruksverket och även kunna länkas samman med CDB och SAM.
LRF Värmland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att Jordbruksverket ska tillhandahålla en gårds-app som gör
det möjligt att sköta all journalföring och rapportering på ett ställe.
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Styrelsens yttrande nr 20

Värmland nr 3

Modernisera kontakterna med Jordbruksverket
Inkomna motioner
I en motion från LRF Värmland yrkas att LRF ska arbeta för att Jordbruksverket ska
tillhandahålla en gårds-app som gör det möjligt att sköta all journalföring och rapportering på ett ställe.
Styrelsens redovisning
Förbundsstyrelsen håller med motionen från LRF Värmland att modern IT-teknik bör
användas mer för att underlätta kontakter med myndigheter så att den administrativa
bördan kan minska för såväl lantbrukare som myndigheter.
Digitaliseringen kommer att ha en nyckelroll för att underlätta tunga administrativa
system som registrering, journalföring och uppgiftslämnande, till exempel statistiska
uppgifter till myndigheter. Den nya tekniken bör även användas för att underlätta
kontroll och tillsyn; såväl egenkontroller, uppföljning av kvalitets- och certifieringssystem som myndigheternas tillsyn och kontroll.
LRF och Macklean har under våren 2017 tagit fram en rapport om digitaliseringens
möjligheter. Den genomgången pekar i samma riktning som Värmlandsmotionen och
utgör ett bra underlag för fortsatta kontakter med Jordbruksverket kring utveckling
av digitala tjänster.
Vidare har LRF Konsult sedan början av 2010-talet, på rådgivares och kunders initiativ, effektiviserat företagens ekonomistyrning genom Affärssystem Lantbruk för
mjölk- och växtodlingsföretagare. Under 2016 påbörjades implementeringen av
Affärssystem Lantbruk inom ramen för konceptet Digital Bonde, som vänder sig
till samtliga produktionsgrenar. Inom ramen för arbetet med den digitala helhetslösningen blir det enklare för företagaren och företagets olika rådgivare att få fram
beslutsunderlag i realtid samt minskar dubbelarbetet med att uppge samma uppgifter
på flera olika ställen.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att
Jordbruksverket skall tillhandahålla en gårds-app som gör det möjligt att
sköta all journalföring och rapportering på ett ställe.
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Motion Gävleborg nr 2

Ta bort EU-stöd till putsning av åker
Ockelbo
Sverige har en självförsörjningsgrad av livsmedel på cirka 50 % och vi anser
att LRF ska verka för att all brukningsvärd mark skall vara i produktion, att
EU-stöden skall läggas till produktion och ej till putsning av vallar, självförsörjningsgraden skall höjas betydligt samt att marken skall brukas enligt god
jordbrukarsed.
Jordbrukspolitiken har genom åren haft olika inriktning. Vid EU-inträdet 1995
fanns ett tydligt produktionsbegränsande syfte med stödsystemet. Detta har helt
ändrat sig nu och den livsmedelsstrategi som alldeles nyss beslutades på riksnivå sätter tydliga mål om ökad livsmedelsproduktion. Det är frågor som LRF
jobbat aktivt, intensivt och framgångsrikt med under många år.
LRF Gävleborg anser att utbetalning av EU-stöd till extensiv skötsel av mark
är moraliskt fel och det har en prisdrivande effekt på arrendena. Vi anser principiellt att allt stöd till lantbruket skall ha koppling till aktiv odling och produktion. Lönsamhet i lantbruksföretagandet är den viktigaste drivkraften för att
all mark skall användas. LRF jobbar för bättre företagarvillkor och ökad försäljning av svenskproducerade livsmedel.
LRF Gävleborg yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att EU-stöden läggs till produktion och ej till putsning av
vallar.
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Styrelsens yttrande nr 21

Motion Gävleborg nr 2

EU-ersättningar till produktion

Inkomna motioner
Från LRF Gävleborg har kommit in en motion där det yrkas att riksförbundsstyrelsen
ska arbeta för att EU-stöden läggs till produktion och inte till putsning av vallar. LRF
Gävleborg pekar på att lönsamhet i lantbruksföretagandet är den viktigaste drivkraften för att all mark ska användas.
Styrelsens redovisning
EUs gemensamma jordbrukspolitik har sedan den infördes 1962 genomgått ett antal
reformer. Inledningsvis utgick prisstöd som under 1990-talet gjordes om till direktstöd till jordbruket utifrån vad som producerades. I början av 2000-talet ersattes
dessa stöd successivt av gårdsstödet, det vill säga ett inkomststöd som lämnas oavsett
vad som produceras på marken. Kraven är att marken hålls i gott skick - hävdkrav och att tvärvillkoren respekteras. Parallellt har ersättningar i Landsbygdsprogrammet
utvecklats.
Kraven för att få gårdsstöd är att man årligen odlar, låter beta, putsar, slår av eller
jordbearbetar marken och att man därutöver se till att marken inte försumpas. Dessa
så kallade hävdkrav har skärpts något under nuvarande CAP-period, tidigare räckte
det till exempel att putsa vartannat år.
I nuvarande CAP-regelverk måste lantbrukarna uppfylla definitionen om ”aktiv brukare” för att få del av ersättningarna. Denna definition har dock inte som syfte att
produktion ska ske på marken utan snarare att företag som endast har jordbruksverksamhet som mindre del av sin verksamhet, exempelvis flygplatser, inte ska få CAPersättningar. Definitionen har lett till ökad administration för ett antal företag och har
inte lett till att stöden riktats till produktion och har därmed inte gett önskvärd effekt
för svenska förhållanden. EU-kommissionen har föreslagit att definitionen från och
med nästa år ska vara frivillig för medlemsländerna att tillämpa, något LRF har välkomnat.
Parallellt med reformer av CAP har världshandelsorganisationen (WTO) utvecklats.
Orsaken till att CAP-regelverket ser ut som det gör har sin grund i WTOs regler, som
innebär att det inte är tillåtet att ställa krav på att det ska ske produktion för att vara
berättigad till stöd. Detta har till exempel gjort att Sverige fick krav på sig att ändra
regelverket för det tidigare kompensationsbidraget, eftersom det ansågs att det tidigare kravet på djurinnehav hade för stark koppling till produktion. I vissa fall kan
stöd med produktionskrav vara godkända. Det gäller exempelvis nötkreatursstödet
eller det nationella stödet i norra Sverige. Det finns dock begränsningar för hur
mycket stöd som får lämnas samt mekanismer inskrivna i förutsättningarna så att om
produktionen överskrider en fastställd referensnivå ska stödet upphöra eller sänkas.
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Om lönsamheten skulle öka i hela landet skulle drivkraften att producera på jordbruksmarken öka och incitamentet att lyfta gårdsstödet med minimal motprestation
minska.
Riksförbundsstyrelsen delar LRF Gävleborgs syn på frågan fullt ut. Frågan om tillväxt och aktivt brukande står högt på dagordningen, inte minst i genomförandet av
den nationella livsmedelsstrategin och för kommande CAP-period.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Möjliggör företagande för unga
LRF Ungdomen
De långa handläggningstiderna för stödansökningar är ett stort problem för
många jordbruksföretagare. Handläggningstiden för startstödet, som är avsett
för unga och nystartade jordbruksföretagare, har idag varit mellan 12 och 15
månader.
Startstödet är som det låter ett stöd som behövs i ett företags viktiga uppstartsfas. Det är därför av stor vikt att det handläggs skyndsamt. Därför anser LRF
Västernorrland att dagens handläggningstider är orimligt långa. LRF måste
verka för att tiden mellan ansökan och utbetalning kortas avsevärt för detta stöd
samt att utbetalning sker vid ett samlat tillfälle.
LRF Västernorrland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

genom påverkansarbete verka för att startstödet ska utbetalas inom tre
månader efter ansökan skickats in samt

att

verka för att hela startstödet utbetalas vid ett samlat tillfälle.
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Styrelsens yttrande nr 22

Motion Västernorrland nr 1

Startstödet

Inkomna motioner
LRF Västernorrland har kommit in med en motion om startstödet där man yrkar att
riksförbundsstyrelsen genom påverkansarbete ska arbeta för att startstödet ska betalas
ut inom tre månader efter det att ansökan skickats in samt att startstödet betalas ut vid
ett samlat tillfälle. I motionen pekar man på att handläggningstiden för startstödet är
orimligt lång. Stödet behövs i ett företags viktiga uppstartsskede och bör därför handläggas skyndsamt.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar LRF Västernorrlands syn. Handläggningstiderna för stöd
och ersättningar inom Landsbygdsprogrammet är generellt väldigt långa, inte minst
för startstödet. Det gäller både beslut om stöd och beslut om utbetalning. Myndigheterna själva anger att handläggningstiderna är för långa och de målsättningar man satt
upp, för närvarande sex månader för ansökan om stöd och fyra månader för ansökan
om utbetalning, klarar man inte. Jordbruksverket uppger att för närvarande, för alla
projekt- och företagsstöd, beslutas en tredjedel av ansökningarna inom sex månader,
en tredjedel inom 6-12 månader och en tredjedel tar ännu längre tid.
LRF har, såväl från central som regional nivå, påtalat för länsstyrelserna, Jordbruksverket och regeringskansliet att handläggningstiderna är orimligt långa och har frågat
efter vilka åtgärder myndigheterna avser vidta för att komma tillrätta med de långa
handläggningstiderna. Det är viktigt att myndigheterna har tillräckliga medel för att
kunna anställa handläggare. För långa handläggningstider riskerar att minska möjligheterna att nå målen med Landsbygdsprogrammet och därmed målen i den nationella
livsmedelsstrategin. För unga och nystartade företag kan de långa handläggningstiderna vara extra besvärliga. Ett krav på företagen är att man söker stöd inom sex månader från det att företaget etablerats, då är det inte rimligt att myndigheterna tar år
på sig att handlägga ansökan.
I EU-regelverket står inskrivet att startstödet ska betalas ut med minst två delutbetalningar. Riksförbundsstyrelsen bedömer att det inte kommer att gå att ändra denna regel under innevarande CAP-period, men kommer arbeta för att det inför nästa programperiod ska gå att betala ut startstödet vid ett tillfälle.
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Styrelsen föreslår stämman besluta
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.
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Motion Västra Götaland nr 6

Om otillbörlig konkurrens på fastighetsmarknaden
genom olika skattevillkor
Vara kommungrupp
Svenska kyrkan är en av landets stora markägare. Den sammanlagda arealen är
ungefär en halv miljon hektar. Fem sjättedelar utgör skog och en sjättedel är
jordbruksmark. Kyrkan är Sveriges åttonde största skogsägare med 1,7 % av
den produktiva skogsarealen.
Genom egendomsnämnderna i stiften äger och förvaltar Svenska kyrkan sin
mark. Fastigheterna och fonderna kallas med ett gemensamt namn för prästlönetillgångar och betraktas idag som stiftelseliknande bildningar. Prästlönetillgångar donerades ofta redan på medeltiden till kyrkan bland annat i form av
tiondet.
Eftersom Svenska kyrkan tidigare varit helt skattebefriad, enligt 7 kap 3 §
inkomstskattelagen, uppkom i samband med separationen från staten
1999/2000 frågan om hur svenska kyrkan fortsättningsvis skulle behandlas
skatterättsligt. Lagstiftaren införde då en ny typ av associationsform för trossamfund, så kallat registrerat trossamfund. Svenska kyrkan blev efter separationen från staten ett sådant registrerat trossamfund. Denna lagstiftning trädde
i kraft den 1 januari 2000.
Svenska kyrkan blev fortsatt skattebefriad för inkomst och förmögenhet i lagen
(1998:1591) om Svenska kyrkan under perioden 2001–2010. Det kanske var
riktigt vid den tidpunkten eftersom det var en mycket stor förändring, men det
rimliga måste vara att Svenska kyrkan betalar skatt på samma sätt som andra
institutioner och företag gör.
Kyrkans skattebefrielse efter skilsmässan från staten löpte ut 2011. Då inträdde
skatteplikt för prästlönetillgångarnas reavinster vid försäljningar av jordbruksfastigheter. Sedan inträffade det märkliga. Prästlönetillgångarna ska därefter
enligt Skatteverkets bedömning betraktas som stiftelser och beskattas med stöd
av 7 kap 3 § inkomstskattelagen (IL). Sedan de nya reglerna i IL infördes (reglerna gäller för räkenskapsår som börjar efter den 31 december 2013) gäller
samma allmännyttiga ändamål för stiftelser som för ideella föreningar. Stiftelser som uppfyller kraven för inskränkt skattskyldighet beskattas i regel bara för
fastighets- och rörelseinkomster.
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Alltså är reavinster från prästlönetillgångarnas försäljningar av fastigheter åter
skattefria. Det är nu hög tid att tydligt visa på hur skevt denna skattebefrielse
slår på fastighetsmarknaden och därmed slutligen upphäva den.
Det finns förstås goda motiv för att staten även i framtiden skall stödja trossamfunden. Genom att ge människor andligt stöd, inspirera människor att öka
sin etiska medvetenhet och genom att effektivt lösa konkreta sociala problem
kan trossamfunden bidra till harmonin i vårt demokratiska samhälle. Men detta
får inte fortsätta att ske som nu genom ett regelverk som skapar otillbörlig konkurrens på fastighetsmarknaden.
Svenska kyrkan kan i nuläget sälja av kraftigt värdestegrat markinnehav utan
realisationsvinstskatt och använda hela försäljningsvärdet till att köpa ny mark.
Därmed uppstår en otillbörlig konkurrenssituation jämfört med enskilda personer. Svenska kyrkans markinnehav bidrar inte heller till en levande bygd på
samma sätt som när enskilda personer med annan verksamhet i bygden också
äger den. Att därför fortsatt låta Svenska kyrkan vara ett frälse i inkomstskattelagen står i bjärt kontrast till samhällets arbete med landsbygdsutveckling liksom en modern demokratisyn där rimlig likhet inför lagen bör gälla.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för att Svenska kyrkan och andra trossamfund inte skall ha otillbörlig fördel genom gynnsammare villkor vad gäller realisationsvinst
på markförvaltning än övriga medborgare.
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Styrelsens yttrande nr 23

Motion Västra Götaland nr 6

Otillbörlig konkurrens på fastighetsmarknaden
Inkomna motioner
LRF Västra Götaland yrkar att LRF ska arbeta för att Svenska kyrkan och andra
trossamfund inte ska ha otillbörlig fördel genom gynnsammare villkor vad gäller
kapitalvinst vid försäljningar av fastigheter.
Styrelsens redovisning
Svenska kyrkan är genom de så kallade prästlönetillgångarna en av landets stora
markägare med ett sammanlagt innehav om ungefär en halv miljon hektar. Fem sjättedelar utgör skogsmark och en sjättedel utgör jordbruksmark.
I samband med separationen från staten 1999/2000 infördes en ny typ av associationsform för trossamfund, så kallat registrerat trossamfund. Svenska kyrkan blev
från och med den 1 januari 2000 ett sådant registrerat trossamfund.
Fram till separationen från staten var Svenska kyrkan helt skattebefriad. Därefter
blev den övergångsvis fortsatt skattebefriad för perioden 2001-2010. Skattefriheten
upphörde således den 1 januari 2011.
Under 2007 tillsatte regeringen en särskild utredare att se över bestämmelserna om
inkomstbeskattning av bland annat stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund. Betänkandet överlämnades i juni 2009. Frågan om Svenska kyrkans skattefrihet i aktuellt hänseende prövades under 2009 års riksförbundsstämma. Mot bakgrund av detta diskuterade LRF den aktuella skattebestämmelsen om kapitalvinster
med utredaren och ingav även en skrivelse till utredningen. Denna utformades med
utgångspunkten att kyrkans skattebefrielse är alltför långtgående och att den lett till
en snedvridning av konkurrensen. Det uttalades att det inte kan vara rimligt att kyrkan kan återinvestera obeskattade vinstmedel härrörande till värdestegring på mark i
ny mark när enskilda personer inte har denna möjlighet. Denna uppfattning har LRF
vidhållit i det efterföljande remissarbetet.
Organisationsformerna stiftelse, ideell förening och registrerat trossamfund har olika
grundkonstruktioner och skilda förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Regeringen ansåg trots detta att skattereglerna bör utformas enhetligt, detta då den avgörande faktorn ansågs böra vara ändamålet med verksamheten. Mot denna bakgrund
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återinfördes från 2014 den tidigare skattefriheten för prästlönetillgångarnas försäljningar av fastigheter.
Detta innebär att övervägandet av eventuellt näringspolitiskt arbete i enlighet med
det hittillsvarande numera också måste beakta effekterna för stiftelser och ideella
föreningar. Vid denna avvägning måste också beaktas de av riksdagen antagna riktlinjerna för skattepolitiken där särskilt bör uppmärksammas kravet på att olika inslag
av så kallad uppskjuten beskattning bör undvikas. Med andra ord bör beskattning ske
i nära anslutning till inkomsttillfället. Att införa en uppskjuten beskattning även för
enskilda personer är därmed inte en framkomlig väg.
Ett arbete med syfte att avskaffa skattefriheten för stiftelser, ideella föreningar och
prästlönetillgångarna kan inte startas utan att frågeställningen noga analyseras. Det
torde vidare finnas små möjligheter att enbart förändra reglerna för prästlönetillgångarna. Inom ramen för det näringspolitiska arbete som LRF bedriver på skatteområdet
bör i närtid ett sådant analysarbete verkställas. Rent generellt kan dock redan nu konstateras att möjligheten att åstadkomma en sådan ändring som yrkas i motionen torde
vara mycket liten.
Frågan är mycket viktig eftersom den i grund och botten också handlar om möjligheten för unga att få tillgång till jord- och skogsbruksmark. Detta är emellertid en
mycket större fråga än den skattefråga som tas upp i motionen. Frågan om tillgången
till mark måste således lösas i ett betydligt bredare perspektiv.
När det gäller kapitalvinstbeskattning vid försäljning av fastigheter har den så kallade
Skatteförenklingsutredningen föreslagit ett nytt så kallat stickår, 1996. En sådan ordning skulle leda till förenklingar såväl vid beskattningen av själva kapitalvinsten som
för återföringar av skogsavdrag och andra liknande avdrag. För närvarande prioriteras arbete med att få detta förslag genomfört.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att genomföra en analys av frågeställningen om de registrerade trossamfundens
beskattning av kapitalvinster vid försäljning av fastigheter.
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Motion Jämtland nr 4

Regional återföring av fastighetsskatt
Rödön
Den statliga fastighetsskatten ersattes 2007 av en kommunal fastighetsavgift.
Denna fastighetsavgift omfattar privat boende i form av hyreslägenheter, ägarlägenheter och småhus. Däremot så beskattas fortfarande tomtmark, lokaler,
byggnader under uppförande och industrifastigheter av staten.
Industrifastigheter beskattas med olika belopp beroende på användningsområde, högst beskattning har vattenkraftverk med 2,8 procent av taxeringsvärdet.
Motsvarande siffra för vindkraftverk är 0,2 procent. Detta innebär en ansenlig
inkomstkälla för staten, bara från vattenkraften ungefär 5,7 miljarder årligen.
Det finns en logik i att fastighetsskatten i sin helhet borde tillfalla kommunerna. Det är trots allt kommunerna som har omkringkostnader kring anläggningarna i form av exempelvis infrastruktur. Tidigare kompenserades detta delvis genom de arbetstillfällen som till exempel Vattenfall skapade i berörda
kommuner i form av underhåll och administration. I takt med att dessa outsourcas står kommunerna, och deras innevånare, kvar med inga intäkter, torrlagda
forsar, vinandet från vindkraftsparker och oändliga kraftledningsgator.
I Norge finns en framgångsrik modell där fastighetsskatten återförs till berörd
kommun. Ett effektivt instrument i den ekonomiska regionalpolitiken.
Vad som möjligtvis skulle kunna diskuteras är om en återföring skall ske kommunvis eller på regionnivå. Det finns idag en stor ojämlikhet mellan landsbygdskommunerna i hur många vatten- och vindkraftverk man har inom sina
gränser. Återfördes fastighetsskatten på regional nivå skulle det rimligtvis innebära att regionerna/landstingen skulle ha behov av ett lägre skatteuttag och därmed skapa utrymme för skattehöjningar i kommunerna. Kanske ett rättvisare
sätt att fördela?
LRF Jämtland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för återföring av fastighetsskatten för vatten- och vindkraften till
den regionala skattebasen.
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Styrelsens yttrande nr 24

Motion Jämtland nr 4

Regional återföring av fastighetsskatt
Inkomna motioner
LRF Jämtland yrkar att LRF ska arbeta för en återföring av fastighetsskatten för vatten- och vindkraften till den regionala skattebasen. Det finns enligt motionären en logik i att fastighetsskatten i sin helhet borde tillfalla kommunerna eftersom de står för
kringkostnader för anläggningarna i form av exempelvis infrastruktur. Tidigare kompenserades detta delvis genom de arbetstillfällen som skapades i form av underhåll
och administration. I takt med att dessa outsourcas står kommunerna, och deras innevånare, kvar med inga intäkter, torrlagda forsar, vinandet från vindkraftsparker och
oändliga kraftledningsgator.
Styrelsens redovisning
Landsbygden har en uppenbar roll som försörjningsbas för hela samhället vad gäller
livsmedel, energi, material och drivmedel. Trots detta finns fortsatt utmaningar i att
upprätthålla infrastruktur och service för ett väl fungerande företagande och tillväxt i
det gröna näringslivet. Det finns med andra ord en obalans mellan nyttjandet av naturresurserna och de resurser som krävs för att skapa förutsättningar för nyttjandet.
Riksförbundsstyrelsen delar därför andemeningen i LRF Jämtlands motion. Det
måste finnas en balans mellan försörjningen av naturresurser till samhället, samtidigt
som landsbygden ska kunna utvecklas och inte utarmas.
Som motionären påpekar stämmer det att industrifastigheter idag beskattas med olika
belopp beroende på användningsområde och att det innebär en ansenlig inkomstkälla
för staten. Idag har vattenkraftverk en beskattning med 2,2 procent av taxeringsvärdet. I och med den blocköverensskridande energiöverenskommelsen ska taxeringsvärdet nu sänkas i fyra steg till en skattesats på 0,5 procent av taxeringsvärdet år
2020. Motsvarande siffra för vindkraftverk ligger kvar på 0,2 procent av taxeringsvärdet. Finansieringen av dessa åtgärder har skett genom en höjning av energiskatten
på elektrisk kraft för hushåll och tjänsteföretag.
Riksförbundsstyrelsen menar att LRF behöver beakta risken med att föreslå förändringar gällande återbetalning av skatt från förnybara resurser. Det finns en betydande
risk att vi då också öppnar upp för en diskussion om återbetalning av skatt för fler
verksamheter som nyttjar naturresurser, som exempelvis jord- och skogsbruk.
Idag finns stora skillnader i skattekraft och mellan befolkningens behov av service i
olika delar av landet, samtidigt som staten måste kunna garantera att invånarna får en
likvärdig kommunal service. Därför finns idag det kommunala skatteutjämningssystemet, som syftar till att garantera alla kommuner och landsting likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Detta oavsett strukturella förhållanden som befolkningens
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sammansättning och möjlighet att ge välfärd till invånarna. Systemet finansieras huvudsakligen av staten och endast till en liten del direkt av kommunerna. Inom systemet tilldelas kommuner resurser beroende på tre olika grunder; inkomstutjämning, kostnadsutjämning och strukturbidrag. Modellen har kritiserats av många aktörer för att vara för komplex.
Just nu pågår därför en utredning på uppdrag av regeringen för att titta närmare på
det kommunala skatteutjämningssystemet. I uppdraget ingår att överväga om större
samhällsförändringar som påverkar kostnaderna för kommuner och landsting i tillräcklig grad fångas upp av det nuvarande systemet. Utredaren ska även analysera om
det finns möjligheter att förenkla utjämningen. Det kan i detta sammanhang finnas
behov att beakta en komponent för att fördela konsumtionsskatter som tillfaller statskassan. Skatt på konsumtion av energi - särskilt el - är en sådan skatt som kan tänkas
hänföras till de regioner där energin är producerad. Uppdraget ska redovisas senast
den 1 juni 2018.
LRF prioriterar arbetet med att det ska bli enklare att bruka de förnybara resurserna i
hela landet. Brukandet av det förnybara naturkapitalet; exempelvis vind, vatten och
biomassa, bidrar till flera nyttigheter i form av ekosystemtjänster och förnybar
energi. Tillväxt skapas genom aktivt företagande där en stark äganderätt är grunden.
Äganderätten medför dessutom frihet för markägare, eftersom den tillförsäkrar dessa
rätten att bestämma över sin egendom utan godtycklig inblandning av andra.
Äganderätten är dock inte oinskränkt. Ibland är det ofrånkomligt att man som markägare tvingas avstå sin mark eller får finna sig i inskränkningar i rådigheten över
denna. Det kan exempelvis gälla mark som behövs för framdragande av vägar, järnvägar och ledningar eller som behövs för naturvårdsändamål eller för skyddet av
större vattentäkter. Samtidigt finns det ofta också människor och aktörer i närområdet, som upplever att de drabbas vid exploateringar. Exempelvis när skog avverkas,
åsar och kustband bekläs med vindkraftverk eller när forsarna torrläggs på vatten.
Sverige har en rad fördelar när världens efterfrågan ökar på allt vad den biobaserade
och fossilfria ekonomin kan ge. Landet har mycket vatten, skogs- och jordbruksmark
per person, ett brukande som präglas av hög teknologisk nivå, en välutbildad befolkning samt växtzoner som inte missgynnas allt för mycket av de kommande klimatförändringarna. Den svenska bioekonomin har således stora möjligheter att leverera
morgondagens samhällsnyttiga lösningar inte bara på hemmaplan utan också globalt.
LRF har under lång tid saknat en sammanhållen och långsiktig energipolitik för Sverige och har därför välkomnat energiöverenskommelsen, som består av kompromisser mellan samtliga intressenter. Särskilt har LRF välkomnat den övergripande målsättningen om ett energisystem baserad på 100 procent förnybar el till 2040. Parallellt med arbetet med energipolitiken har LRF också drivit frågor kring landsbygdsutveckling inom den parlamentariska Landsbygdsutredningen. I och med detta - och
arbetet med en nationell livsmedelsstrategi - finns nu flera förslag och beslut som
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berör landsbygdens framtida utveckling. Det är en tydligare politisk riktning som innebär att landsbygden ska utvecklas och bidra mer till samhällsbygget idag och i
framtiden. Det finns emellertid fortfarande ett behov av mer resurser till landsbygden
för att upprätthålla infrastruktur och service samt utveckla en mer biobaserad ekonomi med mera. LRF vill fortsatt arbeta i den riktningen.
Med rätt förutsättningar kan svenska företag exportera produkter och lösningar för att
på så sätt bidra till hållbar tillväxt på global nivå. Biobaserade lösningar har stor potential att ersätta användningen av fossilbränslen och binda kol, vilket behövs för att
komma tillrätta med klimatfrågan. En välutvecklad bioekonomi ger också världens
landsbygder fler försörjningsmöjligheter. En ökad användning av biobaserade samhällsnyttiga produkter, som hjälper till att möta FNs hållbarhetsmål (Agenda 2030),
utgör därför en strategisk möjlighet för de länder och aktörer som har förutsättningar
att utveckla jordbruk, skogsbruk och vattenbruk och därtill knutna varutillverkande
sektorer.
Detta följer också den linje som LRF drivit inom landsbygdsutredningen, där en rad
konkreta förslag för bättre fördelning av resurser till landsbygden finns, som nu regering och riksdag beaktar. Exempelvis att skriva av studieskulderna för de som har tagit ut en högskoleexamen och är yrkesaktiva inom sitt sakområde i någon av de 23
kommunerna med extra stora utmaningar. Det är viktigt att LRF har förmågan att
alltid ta ett helhetsgrepp när resurser inom statens budget ska fördelas.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionens intentioner och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att i relevanta politiska processer arbeta för en regional ekonomisk balans mellan försörjningen av naturresurser till samhället och landsbygdens utveckling samt

att

avslå motionens yrkande att arbeta för en återföring av fastighetsskatten för
vatten- och vindkraften till den regionala skattebasen.
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Motion Västra Götaland nr 8

Privata särintressen i myndighetsutövningen
Töreboda lokalavdelning och Falköpings kommungrupp
De statliga och kommunala tjänstemännen lyder under ett omfattande regelverk
i hur de ska agera i sin myndighetsutövning. I detta ingår en skyldighet att vara
opartisk, ta hänsyn till alla intressen och jobba med stor integritet gentemot de
verksamheter som ska granskas.
De ska naturligtvis även ha kompetens inom de områden de jobbar och ha förmåga att bemöta företagarna på ett bra sätt.
Tyvärr kan LRF Västra Götaland konstatera att det finns för många exempel på
när både kunskapsnivån och den sociala kompetensen brister. Det kan handla
om kontroller inom djurskydd, arbetsmiljö och livsmedelslagstiftning. Vi kan
också se att det blir vanligt att opartiska tjänstemän visar upp en stark, privat
uppfattning i de frågor de hanterar. Detta är mycket allvarligt för rättssäkerheten. Enskilda företagare kan drabbas orimligt hårt beroende på vilken person
som hanterar ärendet och i förlängningen äventyras myndigheternas trovärdighet.
LRF finns med i många fora där tjänstemännens agerande diskuteras, men när
trenden nu ser ut att gå åt fel håll på flera områden, så är det viktigt att LRF
agerar för att betona vikten av en opartisk och trovärdig myndighet. Detta kan
dels ske genom att påverka innehållet i regleringsbreven till myndigheter, men
det kan också bestå av att titta på de exempel där man lyckas bra med dialogen
mellan verksamheter och myndigheter. Den så kallade Rättviksmodellen förefaller vara ett sådant exempel där också prissättningen av kontroller har förankrats på ett bra sätt bland brukarna.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

i sitt nationella påverkansarbete driva frågan om att införa ett tjänstemannaansvar/kodex för att säkra att myndighetsutövningen blir opartisk och objektiv.
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Styrelsens yttrande nr 25

Motion Västra Götaland nr 8

Privata särintressen i myndighetsutövningen

Inkomna motioner
LRF Västra Götaland har inkommit med en motion som tar upp vikten av en opartisk
myndighetsutövning med stor integritet och god kompetens. Motionen pekar på att
det finns många exempel på när både kunskapsnivån och den sociala kompetensen
brister vid till exempel kontroller av djurskydd, arbetsmiljö och livsmedelslagstiftning. Det har också blivit vanligt att tjänstemän visar upp en stark, privat uppfattning
i de frågor som de hanterar i sin yrkesroll, vilket är mycket allvarligt för rättssäkerheten och äventyrar myndigheternas trovärdighet. LRF Västra Götaland yrkar att
LRF i sitt nationella påverkansarbete driver frågan om att införa ett tjänstemannaansvar/kodex för att säkra att myndighetsutövningen blir opartisk och objektiv.
Styrelsens redovisning
Den problematik som tas upp i motionen är återkommande på LRFs riksförbundsstämmor och något som organisationen arbetar med både på ett generellt plan, inom
olika sakområden och i enskilda ärenden. LRFs arbete handlar bland annat om att
lyfta fram och påminna om de grundläggande och grundlagsfästa principerna att
myndigheternas verksamhet är lagbunden, att lika fall ska behandlas lika, att myndigheter ska vara sakliga och opartiska samt följa proportionalitetsprincipen. Kompetens
är en nyckel till god myndighetsutövning och för att skapa förtroende för myndigheternas arbete. LRF driver därför särskilt frågan om vilken kompetens som är nödvändig för myndighetsföreträdare, både ansvariga chefer och kontrollpersonal. LRF arbetar också med att stötta och påtala fördelarna med den så kallade Rättviksmodellen, som nämns i motionen och som innehåller både ett förhållningssätt inom tillsynen och en transparent och accepterad avgiftsmodell.
Myndigheterna är utpekade och innehar en viktig roll för att nå målen i den nyligen
beslutade livsmededelsstrategin. Strategins huvudsakliga syfte är att öka produktionen, bidra till en konkurrenskraftig livsmedelskedja samt öka sysselsättningen,
exporten, innovationskraften och lönsamheten samtidigt som relevanta miljömål nås.
I strategin finns en tydlig ambition när det gäller myndigheternas arbete. Konkurrenskraften är ett ansvar även för dem och det är nu en viktig uppgift för LRF att arbeta för att det tydligt ska framgå av respektive myndighets instruktion eller regleringsbrev och även att kommunerna arbetar i linje med strategin.
Med avseende på kontrollerna skriver regeringen följande i proposition 2016/17:104
sid 33 En livsmedelsstrategi för Sverige − fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet:
”Det finns behov av ett fortsatt utvecklingsarbete och samordning av den offentliga
kontrollen av företag i livsmedelskedjan. Den offentliga kontrollen bör vara likvärdig
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i hela landet och präglas av hög kompetens. Kontrollen bör, så långt som möjligt,
vara samordnad och innebära en så liten störning i den ordinarie verksamheten för
företagen som möjligt. En god kunskapsnivå och ett gott informationsutbyte bör
främjas för att skapa ett förtroendefullt klimat mellan kontrollmyndigheter och dem
som är föremål för kontrollen.”
När det gäller straffansvaret för myndighetsföreträdare beslutade riksförbundsstämman år 2016 att LRF ska arbeta för att tjänstemannaansvaret införs och under året har
frågan utretts. Här följer en redovisning av hur ansvaret förändrats över tid i Sverige
och därefter följer styrelsens bedömning.
Förändringarna av ämbetsansvaret
De nuvarande bestämmelserna om ansvar för anställda i offentlig verksamhet fick sin
huvudsakliga utformning genom den så kallade ämbetsansvarsreformen år 1975. Reformen var genomgripande och medförde en betydande avkriminalisering. Före
denna reform gällde ett långtgående och särskilt straffansvar för offentligt anställda
tjänstemän. För i princip varje fel eller försummelse i tjänsten kunde ansvar för åtminstone tjänstefel utdömas.
Enligt de tidigare bestämmelserna kunde en ämbetsman som av försummelse, oförstånd eller oskicklighet åsidosatte vad som ålåg honom eller henne enligt lag, instruktion eller annan författning, särskild föreskrift eller tjänstens beskaffenhet dömas för tjänstefel. För allvarligare brott kunde ansvar för tjänstemissbruk komma i
fråga. Målgruppen för reglerna var den som var ämbetsman, men genom särskilda
bestämmelser omfattades flertalet tjänstemän i offentlig verksamhet. Vid sidan av
straff kunde även dömas till ämbetsstraffen avsättning och suspension och disciplinansvar i form av varning och löneavdrag kunde komma ifråga.
Utgångspunkten för ämbetsansvarsreformen var att man avsevärt skulle inskränka
det straffrättsliga ansvarsområdet, på ett mer rationellt sätt bestämma den personkrets
som skulle vara underkastad särskilt straffansvar och åstadkomma ett närmande mellan den offentliga och den privata arbetsmarknadens sanktionssystem. För fel i allmänhet ansågs disciplinära påföljder tillräckliga, medan de straffrättsliga reglerna
skulle reserveras för situationer där offentliga funktionärer missbrukade sin rätt att
utöva myndighet och där den oriktiga myndighetsutövningen var av allvarligare slag.
Åren efter ämbetsansvarsreformen väcktes en rad motioner i riksdagen med krav på
en utvärdering av de förändringar som reformen fört med sig. Tjänsteansvarskommittén tillsattes år 1979, men det ledde inte till att några bestämmelser i brottsbalken
ändrades. Vissa ändringar genomfördes dock i lagen om offentlig anställning.
Efter detta väcktes på nytt ett antal motioner med krav på ett utvidgat straffrättsligt
ansvar. Justitieutskottet menade då att frågan behövde ses över på nytt med utgångspunkten att en reell utvidgning av straffansvaret skulle komma till stånd (JuU
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1985/86:34 s 4 f). Inom Justitiedepartementet utarbetades därför promemorian Myndighetsmissbruk (Ds 1988:32).
Flera remissinstanser invände mot utgångspunkten att en reell utvidgning av straffansvaret skulle kunna ske. De varnade för en övertro på att man genom ett utvidgat
straffansvar kan åstadkomma någon höjd kvalitet inom den offentliga sektorn. Det
framhölls särskilt att en omfattande kriminalisering tvärtom kan få till följd att kvalitetsnivån sjunker i väsentliga hänseenden som är av betydelse för enskilda. Hotet om
straff kunde enligt dessa verka hämmande på effektiviteten och leda till ökade handläggningstider. Man förespråkade istället utbildning, snabbt rättande av felaktiga rutiner och skadeståndsregler som garanterar att den som drabbas av ett felaktigt beslut
hålls skadeslös. JO (Justitieombudsmannen) och JK (Justitiekanslern) pekade dock i
sina remissvar på brister i ansvarssystemet. Praxis visade enligt JO att de nya bestämmelserna inte var tillräckliga och att de lett till ett minskat förtroende för den offentliga verksamheten.
Regeringen anförde i den följande propositionen, prop. 1988/89:113 om ändring i
brottsbalken (tjänstefel), att de huvudprinciper som låg till grund för ämbetsansvarsreformen skulle ligga kvar. Mot bakgrund av bland annat JOs yttrande behövdes
dock en viss skärpning av straffbestämmelserna. Två av ändringarna som infördes
var att inte enbart oriktig tillämpning av föreskrifter utan också av vad som kan anses
följa av uppgiftens beskaffenhet straffbelades. Även oaktsamhet som inte är grov
kunde efter ändringen föranleda straffansvar.
Även efter de senaste förändringarna i straffbestämmelserna om tjänstefel har det regelbundet motionerats i riksdagen i frågan. Konstitutionsutskottet avstyrkte så sent
som i april 2016 ett flertal motioner som krävde utökade möjligheter för ansvarsutkrävande av myndighetsföreträdare. Debatten om straffansvaret återkommer också,
särskilt i samband med olika uppmärksammade händelser där företrädare för både
statliga och kommunala myndigheter inte har uppfyllt sina skyldigheter eller missbrukat sin ställning på andra sätt.
Styrelsens bedömning
Styrelsen bedömer att ett utökat straffansvar skulle utgöra en signal att enskilda myndighetsföreträdare bör bära ett större ansvar än idag för att myndighetsutövningen är
korrekt. Det skulle i bästa fall leda till att problem i form av bristande kompetens och
otillräcklig styrning av myndighetspersonalen kommer i direkt belysning och både
förebyggs och åtgärdas effektivare än idag.
Styrelsen ställer sig dock tveksam till om tidpunkten är rätt att aktivt driva den specifika frågan om ett utökat straffansvar. Detta dels mot bakgrund av den nyligen beslutade livsmedelsstrategin, dels för att styrelsen i grunden förespråkar positiva drivkrafter och morötter som de främsta och effektivaste medlen för att motivera människor i en viss riktning.
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Livsmedelsstrategin kan - om LRF arbetar koncentrerat med frågor kopplade till regler, villkor och tillämpning - utgöra en form av nystart i kontakten mellan företag och
myndigheter. Att nå målen i strategin är ett ansvar som delas av alla och för att uppnå
dessa finns förslag kring både myndigheternas uppdrag och tillsyn. Det är i dagsläget
av extra stor vikt att vi får med oss myndigheterna så att de i så hög grad som möjligt
delar vår uppfattning om betydelsen av att kvalitetssäkra myndighetsarbetet för att nå
strategins mål. Det vore olyckligt om möjligheterna till det försvåras av att LRF hårt
driver frågan om ett utökat straffansvar för de tjänstemän som vi önskar ska jobba åt
samma håll som vi.
Alla myndigheter som medlemmarna har kontakt med omfattas dock inte direkt av
strategin och frågan om objektivitet och integritet är viktig både för medlemmarna
och från ett samhällsperspektiv. Vi har sett ett antal exempel på brister i både myndigheternas kompetens och objektivitet när ärenden om bland annat skogsbruksåtgärder och vattenkraft handläggs. Styrelsens ståndpunkt är entydigt att all myndighetsutövning, med de tvångs- och maktmedel som tilldelats det allmänna, alltid måste genomföras med ett starkt fokus på skydd för den enskilda. Myndighetsföreträdare har i
alltför stor utsträckning och i alltför många fall glidit ifrån det ämbetsideal som medlemmarna alltjämt ska kunna förvänta sig att de ska följa. Därför ska LRF inte släppa
frågan om hur en god, effektiv och förtroendeskapande myndighetsutövning bör se
ut. Motionen och den senaste tidens debatt sätter fokus på frågan och det är inte bara
LRFs medlemmar som drabbas i den utveckling som pågår. Någon form av utvärdering av hur rollen som ämbetsperson har utvecklats och särskilt hur myndighetspersoners syn på sin roll och sitt ansvar ser ut är därför på sin plats. Även riktlinjer eller
någon sorts kodex kan behöva arbetas fram. Dessa behöver i högre grad än de olika
former av värdegrundsdokument som finns idag utgöra ett konkret stöd för myndighetspersonalen i deras myndighetsutövning. Även blivande myndighetsföreträdare är
en viktig målgrupp, varför LRFs arbete även bör inkludera de lärosäten där inspektörer med flera yrkesgrupper utbildas.
Styrelsen anser sammanfattningsvis att LRF i första hand ska arbeta aktivt och koncentrerat så att de åtgärder som finns med i livsmedelsstrategin och som berör myndigheternas roll i arbetet mot målen verkligen genomförs och får effekt. Samtidigt
ska LRF fortsätta sitt arbete inom området rättssäkerhet. Det kan till exempel ske genom att arbeta för att den ovan nämnda utvärderingen av myndighetsrollen genomförs och att myndighetsföreträdares ansvar och uppgifter förtydligas i till exempel
handfasta vägledningar eller någon form av kodex. Styrelsen bedömer ett sådant tillvägagångssätt som en bättre väg i dagsläget än att uttryckligen driva kravet på ett utökat straffansvar för myndighetsföreträdare.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbetet med rättssäkerhetsfrågor, dels inom ramen för livsmedelsstrategin och dels genom att arbeta för att myndighetsrollen utvärderas och förtydligas i syfte att kvalitetssäkra myndighetsutövningen.
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Motion Östergötland nr 6

Förändrad minerallagstiftning
Holaveden
Regering och riksdag motiverar dagens minerallagstiftning med att stora mineralfyndigheter gör brytningen av mineraler ekonomisk och av stort samhällsekonomiskt värde. Regelverket som utgörs av flera lagar till exempel miljöbalken och plan- och bygglagen, som tillämpas parallellt med minerallagen, anses
utgöra ett ramverk som reglerar utvinningen av mineraler tillfredsställande.
SGU har fått uppgift att under 2017 rapportera och ge en analys av ett hållbart
nyttjande av mineralresurser till Näringsdepartementet. Ersättningsfrågan eller
ägande-rätten nämns inte i uppdraget. LRF Östergötland menar att stora brister
finns i det nu rådande regelverket och att äganderätten måste förstärkas.
Trycket på myndigheterna är stort att ge tillstånd då samhället har en påtalat
positiv inställning. Dessutom har stora investeringar redan gjorts när väl miljöprövningen sker, vilket försvårar avslag av miljöskäl. Utan medgivande från
markägare kan företagen få tillstånd att prospektera och starta gruvor, detta
trots att markägare och även lokalbefolkningen kraftigt motsätter sig detta.
Vägar kan dras över mark utan markägarens godkännande.
Eftersom lagstiftningen är svag, (till exempel så innebär reglerna i 4 kap. 2 §
minerallagen att miljöbalkens regler om riksintressen inte ska tillämpas vid
efterföljande prövningar enligt annan lagstiftning) både i prospekteringsstadiet,
i tillsynen under gruvdriften och i ansvaret för efterbehandlingen, ses Sverige
som ett av de mest gynnsamma länderna att bedriva gruvdrift i.
Dessutom har vi gynnsam bolagsskatt och en royalty på 0,2 %. Markägarens
del blir 0,15 % av värdet på utvunnen metall för den som är berörd av själva
malmkroppen. Andra sakägare får nöja sig med lägre belopp. Kanada och
Australien är exempel på länder med aktörer i Sverige.
LRF Östergötland menar att det just nu är ett bra omvärldsläge att intensifiera
arbetet för en förändrad minerallagstiftning. Kanske läge för ett samarbete med
Naturskyddsföreningen.
LRF Östergötland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

ta nytag i förändring av det rådande regelverket till förmån för förstärkt
äganderätt.
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Styrelsens yttrande nr 26

Motion Östergötland nr 6

Minerallagstiftningen
Inkomna motioner
Från LRF Östergötland har inkommit en motion som tar upp behovet av en förändrad
minerallagstiftning. Den nuvarande regleringen anses inte ta tillräcklig hänsyn till
fastighetsägare och deras äganderätt. Motionen pekar också på den låga ersättningen
till fastighetsägare som drabbas av prospekteringar och mineralbrytning. LRF Östergötland yrkar att LRF tar nytag i förändring av det rådande regelverket till förmån för
förstärkt äganderätt.
Styrelsens redovisning
Att minerallagen är otidsenlig och innebär oproportionerligt stora rättigheter för den
som vill leta och bryta mineral utan en rimlig balans mot den enskildas intressen eller
andra näringsintressen har behandlats på ett flertal riksförbundsstämmor. Senast år
2015 beslutades att LRF ska arbeta för en utredning av minerallagen för att stärka
den enskildas äganderätt, att följa upp de förändringar som skedde i lagstiftningen år
2014 samt att arbeta för en möjlighet för markägaren att anlita ett eget ombud på
motpartens bekostnad för bland annat värderingar av skador i samband med undersökningsarbete. Året innan beslutade stämman att LRF ska arbeta för en möjlighet att
hindra prospektering och brytning av alunskiffer.
Liksom tidigare kan styrelsen konstatera att det innebär en stor utmaning att få gehör
för synpunkterna att minerallagen behöver förändras och att den innebär alltför stora
negativa konsekvenser för företag och enskilda. Den nuvarande regeringen har aviserat förändringar av kraven på miljöprövning av just prospektering och att större hänsyn behöver tas till turistnäringen och andra lokala näringars intressen. Regeringen
har också aviserat någon form av restriktioner när det gäller utvinning av uran, olja
och gas.
Mot bakgrund av den nyligen beslutade livsmedelsstrategin finns det i dagsläget ytterligare skäl att se över lagstiftningen så att intresset att leta och bryta mineral också
på ett bättre sätt vägs mot bland annat intresset att producera livsmedel och hållbar
energi. Styrelsen anser därför att LRF bör fortsätta arbetet med en förändring. Arbetet bör läggas upp på det för frågan och medlemmarna bästa sättet, till exempel genom samarbeten med andra aktörer.
Styrelsen föreslår stämman besluta
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.
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Motion Värmland nr 2

Sverige behöver en författningsdomstol
Östra Ämtervik
LRFs medlemmar upplever i kontinuerligt ökande grad utveckling hindras i sin
utveckling av felaktiga regler och av felaktigt tillämpade regler. Kontrollen
över hur regler tillämpas regleras i överklagandeprocesser som ska fungera på
ett tillfredsställande sätt. Detta är något LRF hela tiden bevakar, ofta framgångsrikt, bland annat genom att driva principärenden, övrigt påverkansarbete
med mera.
Men det är lite att börja i fel ända. Mer måste göras för att lagar ska vara rätt
utformade redan från början. De grundläggande fri- och rättigheterna måste
omges av ett robust skydd mot politikers och tjänstemäns beslut.
För att motverka att felaktiga lagar instiftas bör LRF driva ett arbete för att
Sverige inrättar en författningsdomstol som kan värna om de grundläggande
rättigheterna. Fördelarna med en sådan instans är betydande. Garantin för att
den enskildes rättigheter tas tillvara när lagar stiftas stärks. Risken att enskild
medborgare eller verksamhetsutövare tvingas agera rekvisita med höga kostnader och umbäranden i rättsprocesser för att klara ut vad ett illa utfört lagstiftningsarbete avsåg minskar. Politikernas möjlighet att genomdriva förändringar
i konflikt med grundlagen minskar. Maktdelningen mellan den lagstiftande och
den dömande makten blir tydligare.
LRF Värmland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

driva ett arbete för att Sverige ska inrätta en författningsdomstol.
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Styrelsens yttrande nr 27

Motion Värmland nr 2

Behovet av normkontroll
Inkomna motioner
Från LRF Värmland har inkommit en motion som tar upp problematiken när felaktiga regler och tillämpningar hindrar medlemmarnas utveckling. Motionen pekar på
att mer behöver göras så att lagar är rätt utformade från början och att grundläggande
fri- och rättigheter måste omges av ett robust skydd mot politikers och tjänstemäns
beslut. LRF Värmland yrkar att LRF ska driva ett arbete för att Sverige ska inrätta en
författningsdomstol.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar den problembild som beskrivs i motionen att både regler och tillämpningen av dessa kan utgöra stora hinder för den företagare som vill utveckla sin verksamhet. Styrelsen delar också uppfattningen att fokus bör läggas på att regler ska
vara behövda, rätt utformade och väl underbyggda när de instiftas. Det är också i
detta skede som LRF lägger de största resurserna genom att arbeta för att utredningar
ska komma till stånd, att LRF deltar med expertkompetens eller på andra sätt deltar i
eller påverkar sådana utredningar och svarar på ett stort antal remisser. Det är också
en självklar uppgift för LRF att följa upp regleringar som inte fått avsedda eller oförutsedda och negativa konsekvenser för medlemmarna.
Sverige saknar författningsdomstol, men har en annan modell för så kallad normkontroll, vilket utgör en av uppgifterna för en författningsdomstol. Normkontrollen i
Sverige bygger på prövning både före och efter att en rättsregel har införts och består
av Lagrådets förhandsgranskning av lagförslag i form av ett rådgivande yttrande och
domstolars och andra offentliga organs prövning efter att en regel införts. Lagrådet
ska bland annat pröva föreslagna reglers förenlighet med grundlagarna och domstolar
har enligt grundlagen en skyldighet att inte tillämpa en föreskrift som de bedömer
står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning.
I Sverige har frågan om inrättandet av en författningsdomstol aktualiserats regelbundet. Invändningar mot idén har framför allt avsett att ett sådant system har uppfattats
som svårt att förena med ett krav på att politisk makt inte bör överföras till ickepolitiska organ. En juridisk granskning av politiska beslut anses inte önskvärd. Det
har också framhållits att en författningsdomstol vore främmande för det svenska
rättssystemet och att det i sig inte är av avgörande betydelse vilket organ som utför
lagprövningen. Det viktiga har istället ansetts vara hur lagprövningsrätten utformas.
Förespråkare för att införa en författningsdomstol i Sverige anser att det behövs för
att granska hur våra grundlagar upprätthålls, särskilt i ljuset av den omfattande EUlagstiftningen. I samband med att den så kallade FRA-lagen debatterades framfördes
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att lagens förenlighet med svensk grundlag borde ha prövats av en författningsdomstol, vilket gjordes i Tyskland när motsvarande lagstiftning skulle införas.
Grundlagsutredningen (SOU 2008:125) utredde särskilt frågan om inrättandet av en
central funktion för normkontroll. En expertgrupp bildades för att bidra med underlag till utredningens överväganden om det svenska normkontrollsystemet bör förändras. Uppdraget till expertgruppen var att redovisa olika exempel på hur system för
normkontroll kan utformas och beskriva vilka konsekvenser olika modeller kan få.
Grundlagsutredningen föreslog inte någon väsentligt ändrad reglering och de förändringar som sedan beslutades av riksdagen syftade till att förstärka både förhandsgranskningen av lagförslag och den efterföljande domstolskontrollen.
Bland annat infördes år 2011 ett krav på att Lagrådets yttrande ska inhämtas, vilket
inte var fallet tidigare. Tidigare stadgades också att Lagrådets yttrande enbart skulle
inhämtas när en lag som föll inom rådets granskningsområde var viktig för enskilda
eller från allmän synpunkt; det så kallade viktighetskriteriet. Detta rekvisit har tagits
bort. Även regleringen av domstolarnas normkontroll ändrades genom att det inte
längre behöver vara uppenbart att föreskrifter beslutade av riksdagen eller regeringen
står i strid med en bestämmelse i grundlag för att domstolen inte ska tillämpa dem.
Bestämmelsen om domstolarnas normkontroll är fortsatt begränsad till situationer då
frågan om en lags förenlighet med grundlag uppkommer i ett konkret fall vid rättstilllämpningen. Det infördes också en bestämmelse i regeringsformen, 4 kap 8§, som
stadgar att riksdagens utskott ska följa upp och utvärdera riksdagsbeslut inom utskottets område.
Konsekvensutredningsförordningen föreskriver även i 10 § att en myndighet ska
följa upp konsekvenser av sina föreskrifter och allmänna råd. Om grundläggande förutsättningar för regleringen ändrats ska den omprövas och en ny konsekvensutredning genomföras.
Något som uppmärksammats på senare tid är behovet av att utveckla utvärderingsfunktionen i syfte att göra den mer systematisk. Med en sådan funktion följs konsekvenser av beslutade regler upp så att justeringar kan göras som ett mer naturligt inslag i lagstiftningsprocessen. En mer uppstyrd utvärdering skulle kunna utgöra en
form av tredje komponent i den svenska normkontrollen, så att det finns en process i
vilken till exempel konsekvenser som inte förutsågs vid reglers införande kan tas om
hand och ändringar föreslås.
Styrelsen bedömer inte att LRF i dagsläget bör arbeta för införandet av en författningsdomstol. För att åtgärda de problem som kan uppstå i form av nya regler som
inte står i överensstämmelse med svensk grundlag bör LRF istället fortsätta arbetet
inom ramen för medlemskapet i Näringslivets regelnämnd. Där koncentreras arbetet
bland annat på konsekvensutredningar och frågan om en mer systematisk utvärdering.
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Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionens yrkande att LRF ska verka för att Sverige ska inrätta en
författningsdomstol samt

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.
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Motion Värmland nr 1

Kostnadsersättning åt den som vinner mot myndigheter
Älvdal
LRFs medlemmar upplever i kontinuerligt ökande grad att hindras i sin utveckling av felaktiga regler och av felaktigt tillämpade regler.
Kontrollen över hur regler tillämpas regleras i överklagandeprocesser som ska
fungera på ett tillfredsställande sätt. Där befinner vi oss inte idag. Våra medlemmar upplever tvärtom att de i ökad grad används som myndigheternas rekvisita när en myndighet är oklar över hur regler ska tolkas. I Värmland har vi
flera medlemmar som fått avslag av en myndighet på sin begäran med argumentet att ”vi måste avslå och be dig överklaga så att vi får reda på hur reglerna ska tolkas”.
Så här kan vi naturligtvis inte ha det. Den grundläggande ordningen med beslut
och vidhängande rätt att överpröva ska vi naturligtvis inte ifrågasätta. Det vi
dock kan göra är att se till att när en enskild sätts som rekvisita och tvingas
överklaga för att pröva en regel – och sedan vinner när ärendet prövas – så ska
den enskilde ha en absolut och total rätt till ersättning för alla de kostnader som
följer av prövningen.
LRF Värmland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att den enskilda företagare som får rätt vid prövning av ärenden mot offentliga myndigheter ska vara berättigad till kostnadsersättning.
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Styrelsens yttrande nr 28

Motion Värmland nr 1

Kostnadsersättning efter överklagande
Inkomna motioner
Från LRF Värmland har inkommit en motion som tar upp problematiken när felaktiga regler och felaktigt tillämpade regler hindrar medlemmarnas utveckling. Motionen pekar särskilt på situationen när överklagandeprocessen inte fungerar på grund
av att myndigheter är osäkra på hur regler ska tolkas. LRF Värmland yrkar att LRF
ska arbeta för att den enskilda företagare som får rätt vid överprövning av ärenden
mot offentliga myndigheter ska vara berättigad till kostnadsersättning.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens syn på det orimliga i att enskilda drabbas när myndigheter inte tar ansvar för de regler de är satta att tolka. Att enskilda uppmanas att överklaga för att få reda på hur olika regler ska tolkas är naturligtvis helt oacceptabelt.
Varje myndighet har ett självständigt ansvar för tolkning och tillämpning av lagar
och andra regler och varje myndighet lyder under förvaltningslagens bestämmelser.
Det innebär bland annat att beslut ska utformas så att lagstödet för beslutet anges och
tolkningen av bestämmelserna kopplat till situationen i det enskilda fallet framgår,
dels genom en beskrivning av ärendet och dels i en tydlig motivering. Att motivera
ett avslag, såsom exemplifieras i motionen, med att myndigheten inte vet hur reglerna ska tolkas uppfyller naturligtvis inte dessa krav. Det tyder snarare på att myndigheten inte uppfattar sig som självständig och kompetent. När det råder så stor osäkerhet kring tolkningen av en regel att den nämnda situationen uppstår bör myndigheten besluta så att den enskilda drabbas i så liten grad som möjligt. Det finns idag
också mycket stora möjligheter för myndigheter att söka vägledning i de fall det uppstår osäkerheter.
I förvaltningsärenden står varje part för sina egna kostnader som eventuellt uppstår i
samband med prövningen. Förvaltningsprocessen är tänkt att vara enkel för den enskilda som till exempel generellt inte ska behöva anlita något ombud för att föra sin
talan, även om det har visat sig vara en stor fördel att göra det i vissa ärenden. Det
finns andra ärenden där betalningsansvaret är fördelat på annat sätt genom att den
part som förlorar får stå för kostnaderna, men då är ansvaret ömsesidigt. Det skulle i
den i motionen beskrivna situationen innebära att den enskilda får stå för myndighetens kostnader i de fall myndighetens bedömning står sig i högre instans. En sådan situation är inte önskvärd, särskilt med tanke på att överprövande domstolar i hög utsträckning följer myndigheters ställningstagande, även i de fall detta inte skulle vara
väl underbyggt och omsorgsfullt utformat.
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Styrelsen bedömer att utsikterna är små för att få gehör för en ny form av kostnadsfördelning i förvaltningsärenden. Att dessutom driva frågan om att detta ansvar ska
vara ensidigt för de myndigheter vars beslut ändras i högre instans bedöms som
mycket svårt.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionen att arbeta för att den enskilda företagare som får rätt vid
prövning av ärenden mot offentliga myndigheter ska vara berättigad till
kostnadsersättning.
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Motion Sydost nr 2

Ersättning vid markintrång
Mönsteråsbygden
Intrångsfrågan och ersättning för olika typer av intrång är mycket viktiga för
våra medlemmar.
Här har vi många aktörer som av olika anledningar påtalar att intrånget är ett
samhällsintresse. Det kan vara vägar, kraftledningar, bredbandsfiber, vattenoch avloppsledningar med mera.
En del av dessa intrång sker med hänvisning till väglagen, ledningsrättslagen,
expropriationslagen med flera lagar och ger därmed en lagstadgad ersättning.
En ändring i expropriationslagen år 2010 ledde till ökad ersättning med 25 %
vid intrång med tvång. En framgång för LRF, som ledde till ökad ersättning för
markägare som drabbats av markintrång med tvång. Detta är en engångsersättning som de flesta av våra medlemmar inte är nöjda med.
Många av intrången sker idag, tyvärr, med utebliven eller otillräcklig dialog
och ibland med ingen ersättning alls. Det är svårt för markägaren att med framgång säga nej till ett markintrång som sker i samhällets intresse och ersättningen är oftast alltför låg.
LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

snarast arbeta fram ett förslag och driva på för en ny modell för hur
ersättning ska betalas ut samt verka för högre ersättningsnivåer till de
som drabbas av olika typer av intrång. Viktigt är att det också i den nya
modellen ska finnas möjlighet till årlig ersättning.
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Styrelsens yttrande nr 29

Motion Sydost nr 2

Ersättning vid markintrång
Inkomna motioner
LRF Sydost beskriver i motionen att fastighetsägare ofta behöver hantera olika typer
av infrastrukturintrång (vägar, kraftledningar, avloppsledningar med mera) och att ersättningsnivåerna är problematiskt låga.
I motionen påtalas att de flesta medlemmar i LRF Sydost inte är nöjda med engångsersättningen vid intrång som motsvarar 125 % av skadans värde, vilket sedan några
år är huvudregel. Därför yrkas att riksförbundsstyrelsen ska ta fram och driva på för
en modell med högre ersättningsnivåer och möjlighet till årlig ersättning.
Styrelsens redovisning
Det är tydligt att ersättningsfrågor vid intrång och rådighetsinskränkningar är viktiga
för LRFs medlemmar. Det visade sig till exempel vid förra årets riksförbundsstämma
där motionsbehandlingens inledning fokuserade på motioner inom detta område.
Även till årets riksförbundsstämma finns ett antal motioner som på olika sätt berör
brister och problem i ersättningsrätten vid olika typer av intrång.
Som riksförbundsstyrelsen poängterat vid ett antal tillfällen är det viktigt att arbeta
för att intrång och rådighetsinskränkningar för jord- och skogsbruket för det första
blir så få som möjligt. Det är således viktigt att det hela tiden poängteras att intrång
inte ska kunna ske med mindre än att det i varje enskilt ärende är motiverat av ett angeläget allmänt intresse. Här finns mycket att göra för LRF eftersom vi olyckligtvis
ser att samhället ofta på lösa grunder anser sig kunna motivera intrång och rådighetsbegränsningar.
I de fall som intrång har starka skäl och kan accepteras är det, som påpekas i motionen, viktigt att arbeta för att det utgår ersättning och att den är marknadsmässig.
Att riksdagen år 2010 beslutade att ersättningen skulle höjas från 100 % till 125 % av
skadan för fastighetsägaren var ett resultat av tiotals år av påverkansarbete där LRF
var en av de allra mest aktiva aktörerna. I denna del är det värt att understryka att
LRF idag tvingas lägga allt större kraft på att säkerställa att det överhuvudtaget utgår
ersättning. Bilden är således att den främsta arbetsbördan framöver kommer att ligga
i att övertyga politiker och andra beslutsfattare om det självklara i att när en markägare belastas av ett intrång eller en rådighetsbegränsning ska denna ha rätt till ersättning enligt lag.
Därmed kan riksförbundsstyrelsen konstatera att även om det naturligtvis är önskvärt
att samhället ersätter den enskilda med mer än 125 % av skadans värde framstår just
den frågan som mindre motiverad att driva för närvarande. Dels eftersom bedöm-
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ningen är att det inte finns något politiskt stöd för en ytterligare höjning och dels
eftersom det finns mer akuta närliggande frågor så som att minska antalet intrång
samt garantera rätten till ersättning. Det är också värt att beakta att med höjda nivåer
till exempelvis 150 % skulle risken öka att myndigheterna försöker hantera allt fler
typer av intrång helt utanför regelverk som ger rätt till ersättning. Däremot driver
LRF kontinuerligt frågan om att till exempel infrastrukturintrång fullt ut ska få en
korrekt värdering av skadan (det vill säga de 100 % som sedan ökas med 25 %) eftersom staten ofta lägger sig allt för lågt i marknadsvärderingar. De nyligen antagna
ersättningshöjningarna i åkerstolpsnormen som LRF med stöd av LRF Konsult drivit
på för är exempel på en framgång i det arbetet. Våren 2017 påbörjas ett liknade arbete vad avser höjning av ersättning enligt skogsnormen.
Vad avser frågan om årliga ersättningar har den frågan utretts tidigare av staten utan
att det ledde till förslag om ny lagstiftning. Riksförbundsstyrelsen ser att det finns ett
antal frågor avseende på vilka grunder LRF idag skulle motivera en sådan ordning
och hur modellen i praktiken i så fall bör se ut för att ge ett bättre utfall för berörda
fastighetsägare än dagens ordning. Trots uppfattningen bland vissa medlemmar finns
det bland fastighetsägare i övrigt de som anser att det är bättre med en engångsersättning som gör det enklare vid exempelvis anskaffning av ersättningsmark. Frågan är
även vad årliga ersättningar ska baseras på. Ibland anförs att de bör kopplas till det
ekonomiska utfallet hos exploatören, vilket i så fall reser en mängd frågor. Årliga utbetalningar skapar även frågor kring administration och skatteeffekter. Riksförbundsstyrelsen menar att det sammantaget är påkallat att göra en analys för att kunna avgöra om och i så fall med vilka argument LRF ska arbeta för rätt till årliga ersättningar med stöd av expropriationslagstiftningen.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner analysera hur en ersättningsmodell med
möjlighet till årliga ersättningar kan motiveras och vilka effekterna av detta
skulle bli för LRFs medlemmar samt

att

motionen avseende högre ersättningsnivåer anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion Gotland nr 5

Ersättning i vattenskyddsområden
VEST-bygden
Idag införs fler och större vattenskyddsområden i Sverige av kommuner och
länsstyrelser med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 § i miljöbalken. Inget ont i detta
för vi måste vara rädda om vårt vatten. De restriktioner som beslutas inom områdena och områdenas utbredning kan få stora konsekvenser för de enskilda
markägarna i vattenskyddsområdet. Ersättningen för denna påverkan kan ersättas enligt 31 kapitlet 4§ i miljöbalken om mark tas i anspråk eller att pågående
markanvändning avsevärt försvåras. Här tycker vi det är orimligt att enskilda
markägare och brukare inte har en tydligare rätt till ersättning. Ersättningen ska
även gälla för de merkostnader ett införande av ett vattenskyddsområde medför.
Denna kostnad borde rimligtvis hamna på de som ska använda vattnet, med
andra ord på priset till kommunens vattenkollektiv.
LRF Gotland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

intensifiera arbetet med att få en tydligare rätt till ersättning vid inrättande av vattenskyddsområde samt

att

arbeta för att merkostnader som uppstår för markägare och brukare på
grund av vattenskyddsområden ska bekostas av kommunen eller länsstyrelsen som tar beslutet om området.
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Motion Sydost nr 1

Avgifter inom vattenskyddsområde
Mortorp-Karlslunda
Flera kommuner har börjat att ta ut en avgift i samband med handläggning av
avverkningsanmälan på en fastighet som ligger inom ett vattenskyddsområde.
Markägaren har ofta ingen kunskap om att kommunen har rätt att ta ut en avgift
vid avverkningsanmälan då denna fråga sällan kommuniceras vid bildandet av
vattenskyddsområde. Brukande av jord och skog inom ett vattenskyddsområde
innebär ett flertal hänsyn och regler som ger ökande kostnader. Dessa regler
påförs oftast utan ersättning från den kommun som inrättat vattenskyddsområdet.
Den generella skogslagstiftningen och skogsbrukets certifiering ställer båda var
för sig krav på hänsyn vid brukande av skog invid vatten. Inför avverkning
skickas en anmälan till Skogsstyrelsen som sedan informerar kommunen om att
avverkningsanmälan är inkommen inom vattenskyddsområdet. Det är här som
kommunen tar ut en handläggningsavgift av markägaren, denna avgift varierar
och här vill LRF Sydost att dessa avgifter förtydligas. Det ska dels vara tydligt
vad handläggningen innebär och vilka behov det finns av densamma, dels vill
vi se ett förtydligande av vem som bär betalningsansvaret för handläggningskostnaden.
LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för möjligheten att förtydliga behovet av, innebörden av och
kostnadsansvaret för handläggning inom ett vattenskyddsområde samt

att

verka för att den avgift som kommunerna tar ut vid handläggning av
avverkningsanmälan tas bort.
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Styrelsens yttrande nr 30

Motion Gotland nr 5 och Sydost nr 1

Avgifter och ersättningar inom vattenskyddsområde
Inkomna motioner
LRF Sydost pekar på att flera kommuner tar ut avgift för handläggning av avverkningsanmälan avseende avverkning på fastighet som ligger inom vattenskyddsområde och att det bland annat medför att avverkning inom vattenskyddsområde innebär
merarbete och högre kostnader. Dessutom varierar avgiftens storlek mellan kommunerna. LRF Sydost vill att behovet och innebörden av samt kostnadsansvaret för
handläggning inom vattenskyddsområde förtydligas och att LRF arbetar för att avgiften för handläggning av avverkningsanmälan tas bort.
LRF Gotland pekar på att allt fler och större vattenskyddsområden införs och att ersättningen till markägare när mark tas i anspråk eller pågående markanvändning avsevärt påverkas är otydlig och inte omfattar alla merkostnader som uppkommer. LRF
Gotland vill att LRFs arbete med tydligare rätt till ersättning intensifieras och att
även merkostnader för ägare och brukare bekostas av kommunen eller länsstyrelsen
om den beslutar om inrättande av vattenskyddsområde.
Styrelsens redovisning
Vattenskyddsområden omfattar idag relativt stora arealer över landet, och i takt med
att nya områden bildas eller omprövas ökar omfattningen till att anta stora proportioner. Fram till 2025 ska omkring 1 200 allmänna vattentäkter om- eller nybildas.
Arbetet drivs i första hand inte av ökade problem eller risker utan av samhällets ändrade syn på risker. Ur ett samhällsperspektiv borde produktion av livsmedel och
energi vara av samma grundläggande betydelse som dricksvattnet. Svensk livsmedelsproduktion är utsatt för stark internationell konkurrens. Det kan konstateras att
det svenska systemet för vattenskydd skiljer sig avsevärt från övriga europeiska länder. Sveriges högt ställda ambitioner innebär att maten i stället behöver importeras,
och miljöpåverkan flyttar därmed utomlands.
För jord- och skogsbruket är frågorna om rimliga och relevanta regler om bildande
av vattenskyddsområden, om inskränkningar i brukandemöjligheter, om tillståndsplikt inom vattenskyddsområden samt om ersättning vid intrång i ägande och brukande centrala. Felaktigt utformade vattenskyddsområden kan få stora konsekvenser
både för enskilda och för näringarna.
Kostnader förenade med förvaltningen av pågående verksamhet bör belasta antingen
VA- (alla som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp) eller skattekollektivet
som valt att ta ut vatten på platsen. Verksamhetsutövarna står under samma tillsyn
som alla andra verksamhetsutövare som inte råkar finnas i ett vattenskyddsområde.
En avgiftsfri prövning kan dessutom underlätta det nödvändiga utbytet av kunskap
och information mellan myndighet och verksamhetsutövare.
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Riksförbundsstyrelsen delar uppfattningen att avgifter för handläggning av tillståndsoch anmälningsärenden inom vattenskyddsområden bör tas bort. Sådana avgifter innebär merarbete och tillkommande kostnader för den som råkar ha sin verksamhet
inom vattenskyddsområde. Det är inte rimligt att kommunen ska kunna belägga verksamhetsutövare med avgifter såväl för förstärkt tillsyn som för att verksamhetsutövarna ska kunna fortsätta pågående verksamhet efter anmälan eller tillståndsprövning. Verksamhetsutövaren har drabbats av ett intrång och har inte genom egen förskyllan hamnat i situationen.
Riksförbundsstyrelsen delar även uppfattningen att ersättningsreglerna bör förtydligas. Styrelsen anser att rätten till ersättning vid inrättande av vattenskyddsområde
som medför inskränkningar i olika verksamheter egentligen är tydlig i miljöbalken
och därför borde vara självklar. Det slogs även fast av Ersättningsutredningen, i dess
slutbetänkande 2013 om Ersättning vid olika rådighetsinskränkningar, att ersättningsrätten i sig framgår. Det kan samtidigt konstateras att många kommuner och myndigheter inte delar den uppfattningen och att rätten till ersättning är ett av de stora konfliktområdena kring vattenskyddsprocessen och skapar stor rättsosäkerhet och ineffektiva beslut. Det har dock skett en gradvis ökad acceptans bland kommunerna att
ersättningsrätt föreligger, men fortfarande krävs ofta mycket arbete för att nå dit.
Eftersom frågorna har så utomordentligt stor betydelse för LRFs medlemmar är de
prioriterade. LRF har i flera år arbetat intensivt med frågorna och arbetet fortsätter.
Arbetet sker genom påverkansarbete gentemot politiker och myndigheter på lokal,
regional och nationell nivå och gentemot kommuner, länsstyrelser och regeringskansliet. LRF är med och påverkar i Nationellt dricksvattenforum tillsammans med
bland annat Livsmedelsverket, Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelserna och
Sveriges Kommuner och Landsting. LRF deltar i seminarier och konferenser om vattenförsörjningsfrågor. Förhandlingar förs med Svenskt Vatten (vattenverkens samarbetsorganisation) för att bland annat försöka komma överens om frivilliga vattenvårdsavtal som kan komplettera och ersätta formella föreskrifter och reglera ersättningar.
LRF har deltagit i flera lagstiftningsprocesser i frågan på senare år, senast i Dricksvattenutredningen (DVU). Vissa förbättringar är beslutade i lagstiftningen men de är
inte tillräckliga och införandetiderna för långa. I anslutning till DVU uppmanar LRF
regeringen att utreda möjligheterna att ta bort möjligheten till kommunalt avgiftsuttag för tillsyn, tillstånd och anmälan inom vattenskyddsområde och påpekar att rätten
till ersättning är tydlig, men att det trots det krävs ytterligare omedelbara förtydliganden för att komma till rätta med vissa kommuners obstruktioner.
På grund av frågornas betydelse och för att stödja de medlemmar som berörs av vattenskyddsområde har ett digitalt processtödverktyg tagits fram. Verktyget ”Första
hjälpen i vattenskyddsområde” finns på "lrf.se" och är avsett att användas när en
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VSO-process inleds. Det innehåller information, råd och vägledning med fördjupningar i vattenskyddprocessens alla delar: formalia och processer, bildande och
gränsbestämning av VSO, föreskriftsfrågor, tillståndsfrågor, ersättningsfrågor, FAQ,
erfarenhetsutbyten samt kontaktpersoner. Verktyget är tillgängligt för tjänstemän och
kommungrupper. LRF Konsult har introducerats i verktyget och bildat en särskild
kompetensgrupp för vattenskyddsområden. LRF och LRF Konsult har regelbundet
erfarenhetsutbyten i frågorna.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
intensifiera arbetet med att få till stånd en formaliserad process för
inrättande av vattenskyddsområde, få en tydligare rätt till ersättning för
intrång och merkostnader vid inrättande av vattenskyddsområde, att avgifter
och merkostnader för verksamheter och åtgärder i vattenskyddsområde
elimineras samt att merkostnader bekostas av VA-kollektivet (alla som är
anslutna till kommunalt vatten och avlopp) eller av skattemedel.
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Motion Gotland nr 4

Lantmäteriets handläggningstider och kostnader
När
På Lantmäteriets hemsida finns att läsa följande:
”Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör
också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras
gränser.
Hos oss kan du få information och dokumentation om Sveriges geografi och
hjälp med att stycka av en tomt eller på andra sätt förändra fastighetsgränser.
Det är också till oss du vänder dig med din ansökan om lagfart för att registrera
dig som ägare av en fastighet.”
Lantmäteriet är ensamma om att utföra dessa uppgifter och har en monopolsituation. Som läget är nu har man brist på personal, vilket får till följd att
handläggningstiderna för lantmäteriförrättningar på Gotland och i övriga
landet är längre än ett år, vilket är helt orimligt, dessutom till en hög kostnad.
Vid köp och försäljning av mark när det handlar om delar av en fastighet och
man är tvungen att göra en fastighetsreglering är man helt beroende av Lantmäteriets förrättning för att kunna slutföra en affär. Att inte kunna slutföra en
affär i rimlig tid kan få stora ekonomiska konsekvenser. Dessutom finns det en
osäkerhet tills förrättningen slutförts.
LRF Gotland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

kraftfullt arbeta för att fastighetsregleringar gällande lantbruksfastigheter får förtur och ska vara slutförda, ha vunnit laga kraft
senast 4-6 månader efter inlämnad ansökan,

att

kraftfullt arbeta för att få ned kostnaderna gällande lantmäteriförrättningar för lantbruksfastigheter samt

att

ta politiska kontakter för att öka antalet utbildningsplatser till
lantmätare.
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Motion Värmland nr 5

Lantmäteriets handläggningstider och kostnader
Övre Älvdal
Lantmäteriets extremt långa handläggningstider och osmidiga rutiner drabbar
landsbygdens utveckling hårt. Bristande personalrekrytering och ny ärendefördelningsrutin hos Lantmäteriet där ärenden fördelas utan hänsyn till lokalkännedom gör att handläggningstiden förlängs och förrättningskostnaderna ökar.
Det tar idag 7–8 månader innan uppdraget fördelas till någon handläggare, därtill kommer en längre handläggningstid. I de av jordförvärvsförordningen
(2005:522) utpekade omarronderingsområdena, där stor ägosplittring försvårar
brukandet, ska länsstyrelsen verka för jord- och skogsbrukets rationalisering.
Lantmäteriets årslånga handläggningstider även för enkla fastighetsregleringsärenden tillsammans med länsstyrelsens låga bemanning och engagemang ger
att myndigheterna fördröjer, fördyrar och i allt motverkar lagstiftningens syfte.
Detta har fått till resultat att vi har fastigheter som är osäljbara till normala priser, vilket då ger att myndigheterna tvärtemot lagstiftningen är prisdrivande
och hämmar utvecklingen. Det är inte rimligt att när man köper 1 ha åkermark
från sin granne i rationaliseringssyfte så är förrättningskostnaden dyrare än
marken.
Lantmäteriet är en mycket viktig myndighet för utveckling på landsbygden.
Med livsmedelsstrategi, parlamentarisk Landsbygdsutredning och skogsprogram i vardande vill vi tro att staten ser en framtid i de areella näringarna och
på landsbygden. Att ha en bromskloss som Lantmäteriet gynnar oss inte!
Det måste finnas flera sätt för myndigheten att arbeta med sin effektivitet och
att höja sin attraktionskraft så att fler söker sig till yrket som lantmätare. Det är
också viktigt att Lantmäteriet samverkar väl med andra myndigheter och att de
har god lokalkännedom. Det finns en risk att detta faller bort i den nationella
samordning som myndigheten har inrättat.
LRF Värmland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

fortsatt arbeta med dessa frågor enligt vad som anförts i motionen för
att säkerställa att landsbygdens utveckling inte underprioriteras av
myndigheterna samt

att

säkerställa att de krav på omarrondering som ställs från statens sida
också finansieras av densamma.
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Motion Västra Götaland nr 10

Lantmäteriets kostnader och effektivitet
Fotskäl-Tostared och Töreboda
Lantmäteriet är en nödvändig instans för många i samhället. För landsbygdens
näringsliv är myndigheten extra viktig eftersom många affärer är avhängiga
Lantmäteriets insats, till exempel vid reglering och avstyckning. De är ibland
också nödvändiga vid upprättande av samfälligheter såsom vägar eller anläggningar för bredband.
Under många års tid har vi konstaterat att myndigheten inte sköter sitt uppdrag
på ett tillfredsställande sätt. Handläggningstiderna är extremt långa och kostnaderna oförsvarbara. Det är rimligen dags att se över Lantmäteriets hela samhällsuppdrag. Flera av landets myndigheter jobbar med regelförenklingar, så
även Lantmäteriet. Det är hög tid att detta arbete ger effekter som märks för gemene man! Om myndigheten ska skötas affärsmässigt med höga priser måste
effektiviteten ligga i ett helt annat härad än idag. Mot bakgrund av den situation vi nu har anser LRF Västra Götaland därför att det är det dags att släppa
monopolet i dess nuvarande form och helt eller delvis utsätta lantmäteriverksamheten för konkurrens.
I januari 2017 uppdrog regeringen åt Lantmäteriet att utvärdera de långa handläggningstiderna, samt åt Statskontoret att utvärdera vad Lantmäteriet hittills
har gjort för att minska handläggningstiderna och hur effektiva de åtgärderna
har varit. Statskontoret fick också uppdraget att granska lantmäteriverksamhetens uppdelning i flera myndigheter (en nationell och flera kommunala myndigheter). Utvärderingarna skall redovisas i maj 2017 (Lantmäteriet) respektive
oktober 2017 (Statskontoret). Det får antas att LRFs påverkansarbete har bidragit till dessa uppdrag åt myndigheterna, men det finns en oro för att landsbygden kommer att prioriteras lågt med tanke på den nybyggnation som pågår och
planeras i landet framförallt i storstadsregionerna.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för att Lantmäteriet konkurrensutsätts i tillämpliga delar samt

att

med anledning av regeringens uppdrag till Lantmäteriet bevaka
landsbygdens frågor så att dessa inte prioriteras ned.
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Styrelsens yttrande nr 31

Motion Gotland nr 4, Värmland nr 5 och
Västra Götaland nr 10

Lantmäteriets handläggning och effektivitet
Inkomna motioner
LRF Västra Götaland, LRF Gotland och LRF Värmland lyfter de problem som drabbar fastighetsägare som behöver nyttja Lantmäteriets tjänster. På grund av myndighetens brister blir tjänsterna utförda med lägre kvalitet, långa leveranstider och ofta
till höga totalkostnader. Gemensamt för motionerna är att man lyfter landsbygdens
och lantbrukets behov av effektiva lantmäteritjänster. I motionerna pekas även på att
tjänsterna i tillämpliga delar bör konkurrensutsättas, att kostnaderna sänks (särskilt
vid omarronderingar) samt behovet av att det utbildas fler lantmätare.
Styrelsens redovisning
De tre motionerna behandlar i allt väsentligt de frågor som behandlades i riksförbundsstyrelsens yttrande nr 5 vid 2016 års riskförbundsstämma. Av redovisningen i
det relativt omfattande yttrandet framgår att riksförbundsstyrelsen delar den problembeskrivning som ges i årets motioner.
Efter förra årets stämmobeslut har det på LRF centralt i dialog med bland annat LRF
Västra Götaland och LRF Dalarna samt externa aktörer såsom universitet, skogsbolag och fastighetsmäklare gjorts en djupare analys av lantmäteriverksamheten, dess
problem, tänkbara effekter av en konkurrensutsättning och möjliga vägar framåt.
Kortfattat kan sägas att analysen ger vid handen att i grund och botten är problemet
att det nationellt finns en stor brist på lantmätare. Det leder till problem med handläggningstider, kvalitet och kostnader. Angående konkurrensutsättning kan det å ena
sidan tänkas ha vissa positiva effekter. Å andra sidan är det inte självklart att det
skulle gynna delar av Sverige med få förrättningar. Frågan är om privata aktörer
skulle välja att erbjuda sina tjänster där, med vilken personaltäthet och i så fall under
vilka villkor.
LRF har under året uppvaktat Näringsdepartementet och Lantmäteriet för att visa på
att problemen måste hanteras. Den 19 januari 2017 gav regeringen Lantmäteriet i
uppdrag att redovisa vilka åtgärder man kommer att vidta för att korta handläggningstiderna. Samma dag gav regeringen även Statskontoret i uppdrag att lämna förslag på åtgärder som kan korta Lantmäteriets långa handläggningstider. I uppdraget
ligger även att utvärdera hur den statliga och kommunala lantmäteriorganisationen
fungerar utifrån kraven på en enhetlig, rättssäker och effektiv fastighetsbildning.
Statskontorets uppdrag ska redovisas den 31oktober 2017 och LRF har kontaktat
Statskontoret och även överlämnat den nämnda analys som gjordes hösten 2016.
Det är motiverat att LRF i den fortsatta dialogen med regeringen, Lantmäteriet och
Statskontoret pekar på vikten av att även landsbygdens och då särskilt jord- och
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skogsbrukets behov beaktas när man nu söker efter effektiviseringar av förrättningsverksamheten, eftersom direktiven generellt sett i första hand betonar behovet av effektiviseringar för nybyggnation och infrastrukturutbyggnad. I motionen från LRF
Gotland lyfts frågan om att ge ärenden som rör jordbruksfastigheter förtur i hanteringen. Problemet är att det redan finns motiverad kritik att vissa ärendetyper ges förtur. Med varje tillkommande ärendetyp som ges förtur blir andra angelägna ärenden
lägre prioriterade och det skulle exempelvis kunna gälla tomtärenden på landsbygd.
När det gäller möjligheten till konkurrensutsättning finns det skäl att peka på möjligheten som redovisas i ovan nämnd analys att på olika sätt låta privata aktörer kliva in
och genom upphandling eller på annat sätt effektivisera förrättningsverksamheten.
LRF bör dock noga bevaka att det inte leder till en utveckling som försämrar servicen i delar av landet.
Vad gäller utbildningen är det stora problemet att det under en längre tid varit för få
sökande till befintliga utbildningsplatser och att studenter hoppar av utbildningen. I
den mån LRF direkt eller indirekt kan uppmuntra studenter att välja att utbilda sig till
lantmätare bör det ske. I övrigt är det dock svårt att se hur LRF kan driva ett påverkansarbete för detta.
Höga totalkostnader för förrättningar är ett problem som LRF har lyft och fortsatt
kommer att lyfta med regeringen och Statskontoret. Dock kan de höga kostnaderna i
många fall kopplas till långa handläggningstider som i sin tur beror på en brist på erfarna lantmätare. Kostnadsfrågan är således en integrerad del i de förändringar som
LRF vill se för hela lantmäteriverksamheten. Vad gäller kostnad för omarrondering
som lyfts av LRF Värmland är detta ett tydligt exempel på effekterna av dagens ineffektiva process och även här bör LRF vara aktivt. I detta sammanhang kan möjligen
ytterligare bidrag till berörda markägare vara en väg framåt.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att landsbygdens och då särskilt jord- och skogsbrukets behov av effektiv förrättningsverksamhet lyfts fram i pågående arbete 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 säkerställande 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 besvarad med
vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion Sydost nr 3

Kungörelse av viktiga beslut till markägare
Jämjö
Erfarenheter av processen kring utbyggnad av E22 Lösen-Jämjö är att Trafikverkets beslutsprocess är väldigt sluten och därmed har berörda markägare inte
haft rimliga möjligheter att påverka eller överklaga beslutet. Trafikverket annonserar sina beslut om vägsträckningar som kungörelser i Post- och inrikes
tidningar. Det är också ofta en process som går över lång tid. Idag när allt fler
endast läser tidningen på webben anser regionstyrelsen att Trafikverkets sätt att
informera berörda markägare om tagna beslut och hur dessa kan överklagas
måste förändras.
Samma problematik finns kring länsstyrelsernas och flera andra myndigheters
sätt att kungöra beslut. Länsstyrelserna kan i dag fatta beslut om utökat strandskydd utan att höra eller ha någon kontakt med markägarna som drabbas och
kan meddela sina beslut genom en kungörelse i lokala tidningen om utökat
strandskydd.
LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

med full kraft driva på en förändring så att myndigheter måste informera berörda markägare om beslut som rör marken personligen och
inte endast genom kungörelse i de lokala tidningarna.
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Styrelsens yttrande nr 32

Motion Sydost nr 3

Kungörelse till fastighetsägare
Inkomna motioner
LRF Sydost vill se en förändring av hur myndigheter informerar fastighetsägare om
beslut som rör mark. Idag kan beslut i vissa fall komma att meddelas endast genom
kungörelse i tidning och därför vill LRF Sydost se en ordning där markägare alltid
underrättas personligen.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar den problembild som ges i motionen. Det är rimligt och
skäligt att den krets av fastighetsägare som berörs av ett beslut som absolut huvudregel meddelas personligen. Därutöver anser riksförbundsstyrelsen att det utifrån den
snabba teknikutvecklingen bör finnas goda möjligheter för staten att ta ett helhetsgrepp kring möjligheten för det allmännas kommunikation kring ärenden som är
kopplade till en känd krets av fastigheter.
Det bör vara möjligt att ta fram ett system som samlar alla offentliga fastighetsärenden i en och samma IT-tjänst. Idag arbetar ett antal myndigheter separat med data
som fastighetsägare kan ta del av via olika typer av inloggning. Det finns flera tjänster idag som går i rätt riktning. Till exempel är det möjligt att logga in på Lantmäteriets Mina fastighetsärenden och Min fastighet och detsamma gäller hos Skogsstyrelsen samt den myndighetsgemensamma tjänsten Mina meddelanden. Det finns även
ett antal intressanta projekt inom detta område. Därför bör steget framöver tas till att
dessa uppgifter samt tillkommande uppgifter, information och beslut samlas i en
tjänst som också aktivt underrättar fastighetsägare vid förändringar och beslut.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
arbeta för att myndigheter informerar direkt till berörda fastighetsägare
i relevanta ärenden.
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Motion Jämtland nr 2

Ändrad fördelningsnyckel vägunderhåll
Rödön
Väl fungerande vägnät är nödvändigt för att skapa bra möjligheter för människor att bo och verka i hela Sverige.
Underhåll av riksvägar finansieras ur nationell budget, länsvägar prioriteras utifrån regionala budgetar finansierade genom statliga anslag. Totalt föreslås för
perioden 2018-2029 anslås 36 638 000 000 kr för det regionala underhållet.
Dessa pengar fördelas enligt en väl fördold fördelningsnyckel.
LRF Jämtland anser att nuvarande fördelning av regionala anslag slår väldigt fel.
Snedfördelningen framgår tydligt vid en jämförelse mellan Blekinge län och
Jämtlands län. I regeringens ”Direktiv för åtgärdsplaneringen för planperioden
2018-2029” föreslås Blekinge få 532 miljoner och Jämtland 521 miljoner för respektive länsplan. Blekinge län har 165 mil ”länsvägar” och Jämtlands län har
604 mil. Den totala vägbelastningen i Blekinge är 780 miljoner fordonskilometer
medan Jämtlands län har en belastning på 1 125 miljoner fordonskilometer.
Uppenbarligen får folkmängd stort genomslag i den fördelningsnyckel som används. Däremot tycks faktisk väglängd och utnyttjande ha underordnad betydelse. Detta känns speciellt orättvist i regioner där skog, jordbruk och besöksnäring är basnäringar och för vilka framkomliga vägar är en förutsättning för
det regionala företagandet. I dessa regioner finns också idag, tack vare att medel under en längre tid fördelats på detta sätt, en stor ”infrastrukturskuld” i
form av grundförstärknings- och beläggningsbehov.
Sveriges tillväxt är summan av regionernas tillväxt. Därför är det angeläget att
se över fördelningen av anslagen till vägunderhåll så att de anpassas till faktiska behov.
LRF Jämtland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

för regeringen påtala orimligheten i nuvarande fördelningssystem och
uppmana denna att i en ny fördelningsprincip ta större hänsyn till väglängd och faktisk utnyttjandegrad.
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Styrelsens yttrande nr 33

Motion Jämtland nr 2

Ändrad fördelningsnyckel vägunderhåll
Inkomna motioner
LRF Jämtland pekar på att modellen för statligt underhållsanslag till det regionala
vägnätet slår fel. I motionen lyfts exempel fram där en regions befolkningstäthet har
stor vikt, samtidigt som en annan region med stort transportarbete och stort vägnät
kommer sämre ut vid anslagsfördelningen. LRF Jämtland vill att LRF arbetar för en
förändring av fördelningsnyckeln.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen anser att ett väl fungerande vägnät i hela Sverige är av stor
vikt för att de gröna näringarna ska kunna utvecklas på ett bra sätt. Det är väl känt att
vägnätet på flera håll har stora brister och det handlar bland annat om att bärigheten
på vägar i delar av landet successivt försämras och att underhåll av broar blir allt mer
eftersatt. LRF har betonat vikten av att rusta och bygga ut vägnätet i hela landet för
regeringen och Trafikverket i den pågående processen att fastställa en ny nationell
plan för Sveriges infrastruktur åren 2018-2029.
När det specifikt gäller hur medel fördelas i länsplanerna bör det noteras att de anslag
som nämns i motionen avser att gå till åtgärder för alla trafikslag även om tyngdpunkten ligger på vägar. En analys av fördelning enbart utifrån antal kilometer väg
ger därmed inte en heltäckande bild. Som lyfts i motionen är det dock en stor brist att
det är så otydliga grunder för anslagsfördelningen i länsplanen. Det är mycket som
tyder på att län med många kilometer statlig väg, men låg befolkningstäthet missgynnas. Därför är det rimligt att påtala behovet av att fördelningsnyckeln dels blir tydligare och att det i högre grad vägs in hur stort det regionala vägnätet och det regionala
transportarbetet är. Samtidigt ska det dock nämnas att en sådan förändring i sig inte
ökar det totala anslaget utan endast omfördelar medel från vissa regioner till andra.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att mot
regeringen och relevanta myndigheter arbeta för att fördelningsprincipen blir
öppnare och tar större hänsyn till landsbygdens vägnät samt det gröna näringslivets transportbehov.
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Motion Dalarna nr 1

Skogspolitik och äganderätt
Lima-Malung och Grytnäs
Dagens skogsbrukare prövas i allt större utsträckning av myndigheters översitteri och allmänhetens förväntningar på inskränkningar i näringsverksamheten
och helst utan någon ersättning. Vilken annan företagare skulle acceptera
detta?
LRF och skogsägarrörelsen jobbar för en hög och uthållig skogsproduktion
med god miljöhänsyn bland sina medlemmar. Många skogsägare känner en
frustration över en utveckling där ägande- och brukanderätten får en allt mer
underordnad betydelse. Detta är särskilt tydligt i skogen.
En avverkningsanmälan är en offentlig handling och lyder under den grundlagsskyddade offentlighetsprincipen. LRF Dalarna anser dock att det inte finns
någon anledning att publicera avverkningsanmälningar digitalt.
Publicering av hyggesanmälningar har resulterat i problem för många markägare under det senaste året. Myndigheten lutar sig mot bestämmelser som
säger att allmänheten ska känna till miljöns tillstånd så att de kan delta i beslutsfattande som påverkar hälsa och livskvalitet. Vi ser med stor oro på en
utveckling där personer som inte är sakägare i en fråga ges ökat inflytande
över frågans avgörande. Det strider mot viktiga rättsliga principer.
Både bombmurkla och lavskrikor har varit exempel på tillämpning av artskyddsförordningen där avverkningar stoppats utan ersättning till markägarna.
LRF har drivit och driver dessa ärenden som principmål för de drabbade markägarna. LRFs arbete har vunnit full framgång i Miljööverdomstolen i fallet
bombmurkla och detsamma förväntas vad gäller lavskrikor. Domen var mycket
viktig vägledning till svenska myndigheter i frågan om hur EUs art- och habitatdirektiv ska tolkas.
LRF Dalarna yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för borttagande av offentlig publicering av hyggesanmälningar
samt

att

verka för att Skogsstyrelsen/länsstyrelsen inte med stöd av artskyddsförordningen skall kunna sätta stopp för avverkningar utan ekonomisk
ersättning till markägarna.
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Styrelsens yttrande nr 34

Motion Dalarna nr 1

Skogspolitik och äganderätt
Inkomna motioner
LRF Dalarna lyfter problematiken kring nya inskränkningar i ägande- och brukanderätten. Motionären yrkar att riksförbundsstyrelsen ska arbeta för borttagande av offentlig publicering av avverkningsanmälningar och för att myndigheterna inte med
stöd av artskyddsförordningen ska kunna sätta stopp för avverkningar utan ekonomisk ersättning.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar motionärens syn att det saknas anledning att publicera
avverkningsanmälningar digitalt på internet. LRF och skogsägarföreningarna bedriver den skogliga näringspolitiken gemensamt och den samordnas genom LRF Skogsägarna. Beslutet att publicera avverkningsanmälningarna på internet genomfördes
helt utan dialog med berörda skogsägare eller företrädare för dessa. LRF och skogsägarföreningarna reagerade omedelbart och starkt på Skogsstyrelsens publicering.
Vid sidan av den allmänna lämplighetsbedömningen och frågan om skogsägarnas
förtroende för myndigheten, utgör den digitala publiceringen av kartfiguren och dess
koordinater personuppgifter i personuppgiftslagens bemärkelse. Publiceringen ska
därför prövas enligt denna. Skogsstyrelsen har i sin beredning av beslutet om publicering begärt synpunkter från Datainspektionen. Datainspektionen ansåg att den registrerades inställning ska vägas in i en intresseavvägning och att en bedömning bör
göras i det enskilda fallet. I stämmouttalanden, på nationella och regionala sektorsråd, i formella skrivelser och i media, har LRF och skogsägarföreningarna ställt krav
på att all publicering utan den enskildas samtycke omedelbart ska upphöra. Skogsstyrelsen har bortsett från samtliga krav på att beakta den enskildas integritet.
De närmare avvägningarna om hur det gemensamma skogliga näringspolitiska arbetet bedrivs och vilka insatser som är lämpliga och effektiva, varierar utifrån frågeställning och situation vid varje given tidpunkt. Skogsägarföreningarna ombesörjer i
storleksordningen 15 000 avverkningsanmälningar om året och träffar genom virkesaffären och rådgivningen ett mycket stort antal medlemmar och andra skogsägare.
Genom en ändrad rutin i det digitala system som används för ingivande av avverkningsanmälan fanns möjligheten att snabbt och effektivt underlätta för ett mycket
stort antal skogsägare att meddela Skogsstyrelsen huruvida de samtycker till, eller
motsätter sig, publicering av sin avverkningsanmälan på internet. Södra Skogsägarna
genomförde i augusti 2016 en sådan rutin i syfte att ådagalägga Skogsstyrelsens
ovilja att beakta den enskildas inställning och integritet. Övriga skogsägarföreningar
avvaktade tills vidare effekten av Södras insats. Skogsstyrelsen bortsåg fortsatt från
samtliga krav på att beakta de enskilda skogsägarnas integritet.
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Södra Skogsägarna bistår nu en medlem i ett principiellt ärende där denna i olika turer begärt att Skogsstyrelsen ska beakta hens inställning och integritet. Ärendet är för
närvarande under prövning i Förvaltningsrätten i Jönköping. Kontinuerligt görs inom
det gemensamma skogliga näringspolitiska arbetet överväganden om sakfrågan och
vilka fortsatta insatser som är lämpliga och effektiva för att nå det borttagande av
publiceringen som LRF Dalarnas yrkande syftar till.
Artskyddsförordningen är en prioriterad fråga för riksförbundsstyrelsen och LRF arbetar sedan tidigare aktivt för att avverkningar inte ska kunna stoppas utan ersättning
med stöd av förordningen. Arbetet sker på flera plan. En viktig del är att få till stånd
en översyn av förordningen och LRF har drivit ett aktivt opinions- och påverkansarbete för att påvisa problemen. Frågan är nu aktuell på regeringskansliet.
Tills en ny förordning är på plats behövs en rimlig tillämpning hos myndigheterna.
LRF har haft många kontakter med myndigheterna i frågan och deltagit aktivt i myndigheternas arbete med att ta fram riktlinjer för tillämpningen. I detta avseende har
dock inte myndigheterna gått LRF tillmötes.
LRF har därför också drivit frågan domstolsvägen genom att bekosta enskilda markägares juridiska ombud i ett par mycket principiellt viktiga ärenden. I det så kallade
bombmurklemålet hade LRF stor framgång genom att domstolen tydliggjorde att förbuden inte får innebära att pågående markanvändning avsevärt försvåras genom de
nationella fridlysningsbestämmelserna. Målet kommer få stor betydelse för många
skogsägare. Det tydliggör samtidigt behovet av en översyn av förordningen.
LRF driver tillsammans med Mellanskog ytterligare ett mål, det så kallade lavskrikemålet, som principmål. Skogsägarnas sak i detta mål stärks av domen i bombmurklemålet. Även lavskrikemålet bedöms få avgörande betydelse och om det går LRFs och
Mellanskogs väg kommer skogsägare vara garanterade ersättning vid omfattande
brukningsbegränsningar. I annat fall kommer domen ge betydande argument för en
ändring av bestämmelserna.
Riksförbundsstyrelsen avser att fortsatt prioritera arbetet med artskyddsförordningen
tills orimliga konsekvenser av förordningen är undanröjda.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för borttagande av offentlig publicering av hyggesanmälningar samt

att

arbeta för att Skogsstyrelsen/länsstyrelsen inte med stöd av artskyddsförordningen skall kunna sätta stopp för avverkningar utan ekonomisk ersättning
till markägarna.
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Motion Västra Götaland nr 1

Det går inte att hoppa över en ravin i två steg
Regionstyrelsen
Arbetet med det formella områdesskyddet i skogen måste förändras i grunden.
LRF är sedan länge aktivt i frågan och framgångarna har inte uteblivit. Men ytterligare steg behöver tas i denna sörja som nu varat decennievis.
Nästa steg som måste tas är att åstadkomma verklig frivillighet i det formella
områdesskyddet. Med inspiration från Finland bedrevs försök i fem områden i
landet under åren 2010 – 2014. Försöket fick ett mycket bra resultat, bland
andra skyddades många tidigare okända värdetrakter frivilligt. Den avgörande
framgångsfaktorn i det område vi känner bäst, Dalsland, var att under den
femåriga försöksperioden lade läns- och Skogsstyrelsen det sedvanliga arbetssättet med tvång på hyllan. Det var en absolut förutsättning för att skogsägarna
alls skulle känna förtroendet som krävs för att ”våga” anmäla in möjliga
skyddsvärda områden. När länsstyrelsen nu återigen bildar reservat med tvång
slår de tyvärr spiken i kistan för en förtroendefull relation mellan skogsägare
och myndigheter för många år framåt.
Under de senaste åren har vi sett att arbetet med frivillighet utvecklats väl i
våra grannländer. Men i Sverige har de berörda myndigheterna, med en mycket svag styrning från regeringen, motarbetat en ökad frivillighet både passivt
och aktivt. Arbetet har nu hamnat i en återvändsgränd som kallas Nya Komet.
Vi är idag i ett läge där myndigheterna, i den utsträckning de själva finner
lämpligt, kan arbeta med frivillighet för att i alla andra situationer tuffa vidare
med sedvanligt tvång. Detta är naturligtvis en omöjlig väg.
LRF har hittills välsignat och deltagit i arbetet med Nya Komet. Eftersom en
övergång från tvång till frivillighet inte har några utsikter alls att lyckas om den
ska ske stegvis måste LRF ändra sin hållning i denna fråga och ta avstånd från
Nya Komet.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att en verklig frivillighet ska vara den allenarådande metoden
för formellt områdesskydd i skogen samt

att

ta avstånd från sådan verksamhet som syftar till att åstadkomma stegvis eller partiell frivillighet, exempelvis Nya Komet.
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Motion Örebro nr 2

Stoppa död mans hand i skogen
Hackvad-Kräcklinge
Idag får vi som markägare stå ut med att ha länsstyrelsens och Skogsstyrelsens
tjänstemän som flitiga besökare i våra skogar. Många gånger för att leta insekter, lavar eller svampar; allt för att hitta motiv till att skydda skogen från sin så
kallade undergång. Det hittas många anledningar att göra inskränkningar i brukandet av skogen.
Skogen är en av våra viktigaste miljö- och produktionsresurser. Ju högre produktion vi har i skogen desto mer koldioxid kan bindas. Genom att sätta stopp
för produktionsbegränsande åtgärder och i stället bruka skogen, främjas en levande landsbygd, en livskraftig industri, omställning till ett biobaserat samhälle
och vi bidrar till att hålla välfärdsstaten Sverige flytande.
LRF Örebro yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

kraftfullt verka för att mängden formella avsättningar från produktion i
våra skogar minskar samt

att

när avsättningar i olika former sker, ska detta vara på affärsmässiga
grunder.
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Styrelsens yttrande nr 35

Motion Västra Götaland nr 1 och Örebro nr 2

Frivillighet vid avsättningar av skog
Inkomna motioner
LRF Västra Götaland och LRF Örebro har inkommit med varsin motion kring formella avsättningar av skog. LRF Västra Götaland vill att frivillighet ska vara den allenarådande metoden för formellt områdesskydd i skogen samt att riksförbundsstyrelsen ska ta avstånd från sådan verksamhet som syftar till att åstadkomma stegvis eller partiell frivillighet som exempelvis Nya Komet. LRF Örebro vill att riksförbundsstyrelsen arbetar för att mängden formella avsättningar som tar skog ur produktion
minskar samt att avsättningar ska ske på affärsmässiga grunder.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar uppfattningen att avsättningar ska ske på affärsmässiga
grunder. Detta kräver en frivillighet eftersom affärsmässighet förutsätter två parter
som båda kan välja att ingå ett avtal eller inte. Idag kan man med tvångsmedel besluta om formellt skydd om samhället och markägaren inte kommer överens. Detta
ställer skogsägaren i en dålig förhandlingsposition. En modell liknande den norska
"Frivillig vern", där skogsägaren alltid har möjlighet att avstå en reservatsbildning
till exempel om ersättningen är för låg, är därför önskvärd.
Riksförbundsstyrelsen anser liksom LRF Örebro att mängden skog som tas ur produktion måste minska. Det av regering och riksdag fastslagna etappmålet om ytterligare 150 000 hektar formellt avsatt skog löper ut år 2020. Därefter måste avsättningstakten kraftigt minskas.
Samtidigt finns idag situationer där skogsägare drabbas av inskränkningar i brukandet utan att de erbjuds ersättning. Det gäller inte minst vid registrering av nyckelbiotoper. I sådana situationer kan formella avsättningar mot ersättning vara ett alternativ
för de skogsägare som drabbas. På kort sikt, så länge denna typ av inskränkningar
kvarstår kan det därför vara önskvärt med ett visst mått av formella avsättningar av
skog som skogsägare själva vill avsätta.
LRF Västra Götaland lyfter problemet med myndigheternas hantering av Komet, det
vill säga det arbetssätt där skogsägare själva föreslår att skog ska avsättas. I det nya
arbetssättet kring Komet prioriteras inte skogsägarnas initiativ tydligt före avsättningar som initierats av myndigheterna. Det innebär att markägare som vill få sin
skog avsatt har begränsade möjligheter till detta samtidigt som andra skogsägare
drabbas av avsättningar mot sin vilja. Riksförbundsstyrelsen anser detta vara mycket
olyckligt och anser likt LRF Västra Götaland att frivillighet ska vara den allenarådande metoden.
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Även det nya arbetssättet kring Komet har dock fördelar jämfört med ett system som
bara bygger på initiativ från myndigheterna. I myndigheternas nationella strategi för
skydd av skog klargörs att nyckelbiotoper hos skogsägare med stor andel nyckelbiotop ska prioriteras i arbetet med avsättningar i de fall skogsägaren lämnat in en intresseanmälan. För dessa skogsägare som ofta drabbas hårt ekonomiskt av nyckelbiotoperna kan även Nya Komet vara en möjlighet. Riksförbundsstyrelsen ser det därför
som en bättre väg att arbeta för en successiv förbättring av Komet-arbetssättet än att
helt ta avstånd från Nya Komet.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till intentionerna i LRF Västra Götalands första yrkande uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att arbeta för att frivillighet ska råda vid formellt områdesskydd 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 samt

att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att Komet blir det huvudsakliga
arbetssättet för formella avsättningar av skog.
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Motion Jämtland nr 1

Nytt Ersättningsmark AB
Ström-Alanäs
Naturvårdsverket har tidigare hanterat ett program för att erbjuda ersättningsmark i samband med naturvårdsintrång. Detta program omfattade skog från
Sveaskog AB och hanterades i Ersättningsmark AB åren 2013-2015 och marken byttes med skogsbolagen och kyrkan, totalt cirka 60 000 ha.
Som skogsägare kan man bli ersatt med 125 procent av skadans kostnad, vanligen av markens värde vid inlösen. Den enskilde skogsägaren kan räkna in
andra ekonomiska värden i sin förlorade mark, men även andra värden än ekonomiska är viktiga såsom en önskan om att kunna föra ett skogsägande i arv till
kommande generationer. Då är inte en engångsersättning det man helst vill ha
utan man är, precis som skogsbolagen, mera betjänta av ersättningsmark.
LRF Jämtland vill därför att ett nytt ersättningsprogram startas och att det
denna gång riktas främst till familjeskogsbruket som helt blev förbisedda vid
förra programmets genomförande. För att möjliggöra flera tillfällen när markbyten faktiskt ska gå att genomföra vill man även att flera aktörers skog placeras in i programmet. Vi har förutom Sveaskog även Statens Fastighetsverk,
Statens Fortifikationsverk samt i de fall där andra aktörer initierat naturvårdsintrången kan även kommuner bli aktuella att tillföra sin mark till ett nytt bolag
för ersättningsmark.
Då det ibland inte finns någon statlig eller kommunal mark i närheten av den
mark som ska lösas in, men det kan finnas bolagsägd skog som ligger lämpligt
till, vill man att man i detta program även tar med ett arbete för trepartsbyten,
det vill säga att markägaren ersätts med mark från ett skogsbolag som i sin tur
får mark från statligt håll via bolaget för ersättningsmark. Det skulle skapa ett
mer sammanhållet ägande samtidigt som det skulle gynna naturvården.
Utfallet av det förra programmet med Ersättningsmark AB var mycket gott och
med en prioritering till familjeskogsbruket så kommer skogsägarna få större
möjligheter till att fortsätta sin plan med sitt skogsägande när staten vill göra
intrång av naturskyddsskäl, på samma sätt som skogsbolagen fick tidigare.
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LRF Jämtland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för att regeringen startar ett nytt bolag för ersättningsmark där
ersättningsmark till familjeskogsbruket prioriteras,

att

arbeta för att regeringen i det nya bolaget för ersättningsmark inkluderar mer statligt ägd mark samt

att

arbeta för att regeringen i det nya bolaget för ersättningsmark arbetar
för att trepartslösningar (stat, bolag och familjeskogsbruk) används
som metod för att öka möjligheterna till ett sammanhängande ägande.
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Styrelsens yttrande nr 36

Motion Jämtland nr 1

Nytt Ersättningsmark AB
Inkomna motioner
LRF Jämtland lyfter i en motion behovet av ersättningsmark till skogsägare som
drabbas av naturvårdsintrång. Man vill att riksförbundsstyrelsen ska arbeta för att regeringen startar ett nytt bolag för ersättningsmark som prioriterar familjeskogsbruket.
I bolaget ska mer statlig ersättningsmark än Sveaskogs marker inkluderas. Vidare vill
motionären att regeringen genom bolaget verkar för att trepartslösningar används
som metod för att öka möjligheterna till ett sammanhängande ägande.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar LRF Jämtlands uppfattning att enskilda skogsägare bör
ha bättre möjlighet att få ersättningsmark i samband med naturvårdsintrång. Ett likartat ställningstagande gjordes i samband med riksförbundsstämman 2016.
Riksförbundsstyrelsen anser, som redogörs för i yttrande nr 35, på sidan 205, att
mängden skog som tas ur produktion måste minska och baseras på frivillighet. I det
fall mark tas ur produktion ska skogsägare kunna erbjudas ersättningsmark för att
möjliggöra fortsatt utkomst och att fortsatt verka som skogsägare.
Förslaget om ett nytt bolag för ersättningsmark är därför bra. Den ersättningsmark
som tidigare frigjordes genom Ersättningsmark i Sverige AB (ESAB) kom till väldigt
liten del familjeskogsbruket till godo. Det måste därför klargöras att bolaget har i
uppdrag att prioritera ersättningsmark till enskilda skogsägare när dessa så önskar.
För att ersättningsmarken ska vara attraktiv för enskilda krävs att den finns tillgänglig i stora delar av landet. Därför kan man inte bara begränsa sig till Sveaskogs mark.
Förutom användning av mark från andra statliga skogsägare bör statlig mark användas i trepartsbyten.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att
regeringen startar ett nytt bolag för ersättningsmark där ersättningsmark
till familjeskogsbruket prioriteras,

att

att arbeta för att regeringen i det nya bolaget för ersättningsmark inkluderar
mer statlig mark samt

att

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.
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Motion Västra Götaland nr 2

Utred allmänna uppdraget och Svenska Jägareförbundets roll i det
Töreboda kommungrupp
Till LRF Västra Götalands stämma inkom en motion med en begäran om att
den nuvarande ordningen rörande det så kallade allmänna uppdrag som
Svenska Jägareförbundet genomför ska upphöra. Vid stämmans behandling beslöts istället att LRF bör verka för att förmå regeringen att skyndsamt utreda
det allmänna uppdraget.
Under de två år som gått sedan frågan senast diskuterades på en riksförbundsstämma har inget positivt skett och ordningen är principiellt lika avig nu som
då. Problemen med att få till stånd en viltförvaltning som på allvar beaktar
markägandets perspektiv kvarstår och verksamheten inom det allmänna uppdraget stödjer inte en utveckling i rätt riktning. Samtidigt gör Svenska Jägareförbundet dessutom återkommande ställningstaganden som står i rak motsats
till LRFs intressen, senast och mest uppmärksammat i frågan om lagreglering
av viltutfodring, och indikerar därmed att de, som organisation, är oförmögna
att ta en objektiv roll i viltförvaltningen.
Mot denna bakgrund är det återigen är dags att aktualisera frågan om konstruktionen med det allmänna uppdraget är lämplig.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

förmå regeringen att skyndsamt initiera en utredning av det allmänna
uppdraget och Svenska Jägareförbundets roll i detta.
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Styrelsens yttrande nr 37

Motion Västra Götaland nr 2

Utred allmänna uppdraget och Svenska Jägareförbundets roll i det
Inkomna motioner
Motionären redogör för brister i ordningen med regeringens allmänna uppdrag till
Svenska Jägareförbundet (SJF). Motionären framför att markägarnas perspektiv på
vilt- och jaktfrågor inte kommer till uttryck i uppdragets genomförande och att förbundet i sin egenskap av intresseorganisation inte har förmåga att ha en objektiv roll
i viltförvaltningen. Det allmänna uppdraget bör därför skyndsamt utredas av regeringen.
Styrelsens redovisning
SJFs så kallade allmänna uppdrag är i huvudsak detsamma sedan bidragen från viltvårdsfonden började ges till förbundet. Uppdraget har med åren emellertid blivit alltmer precist utformat med tydligare krav på redovisning av uppdragets genomförande.
Därutöver poängteras numera vilka av deluppdragen som särskilt ska prioriteras under det aktuella året. I årets uppdrag till SJF har regeringen bland annat beslutat att
förbundet särskilt ska prioritera att aktivt arbeta för att begränsa vildsvinens spridning och antal samt att SJF särskilt ska prioritera att aktivt motverka stödjande utfodring av klövvilt under vegetationsperioden och att sprida kunskap om att utfodring
under andra perioder sker med spannmål eller oförädlade spannmålsprodukter och
endast i begränsad mängd. Regeringen har därmed gjort klart att SJF inte bara ges
uppdrag som ligger tydligt i SJFs medlemmars intressen. Enligt styrelsens uppfattning ligger de nya delarna av det allmänna uppdraget rätt i tiden och det är av största
vikt att de genomförs väl.
Enligt styrelsens uppfattning är SJFs allmänna uppdrag, så som det formulerades till
och med 2016, inte oproblematiskt. Om däremot formuleringarna stramas upp och
innehåller konkreta, väl avgränsade uppdrag som minskar viltskadeproblem och ökar
nödvändig samverkan mellan jägare och markägare på lokal och regional nivå är det
ett steg på väg mot den balans mellan viltets kostnader och viltets värden som nu
saknas i stor del av Sverige.
Riksförbundsstyrelsen avser därför att arbeta för att SJF får stående uppdrag om att
balansera vilttillgången mot skador av vilt, att arbeta för att minska viltstammar som
orsakar allvarliga viltskador, att minimera utfodring med mera. Det vill säga att fortsätta med den inriktning som regeringen påbörjat, i nu gällande uppdrag om vildsvin
och utfodring. Det krävs dock att de för LRF viktiga uppdragen gäller över lång tid
och att de ska återrapporteras noggrant. Det krävs också att de nya uppdragen implementeras i SJFs hela organisation, så att uppdragen får genomslag regionalt.
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Utöver uppdragen om vissa arter med mera bör regeringen ställa krav på löpande, organiserat samarbete med LRF, skogsägarföreningar och skogsbolag om att begränsa
viltskador. Om SJF har ett statligt uppdrag om vilt och jakt måste det även innefatta
arbete med viltskador och de kostnader skadorna orsakar. Det borde vara lika självklart som att ett företag inte bara kan räkna på inkomster i bokslutet. LRFs viktigaste
långsiktiga arbete i viltfrågorna är att få en ny jaktlagsutredning tillsatt och en ny
jaktlag beslutad. En jaktlag anpassad till nutidens viltsituation är ett av delmålen för
att komma tillrätta med viltskadorna på sikt.
Enligt styrelsens uppfattning kommer ovan beskrivna, förbättrade uppdragsgivning
att kräva mycket påverkansarbete av LRF. Det är styrelsens uppfattning att sådant arbete ger mer nytta för jord- och skogsbruket än att uppdraget utreds igen.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
arbeta för att Svenska Jägareförbundet har tydliga, stående deluppdrag inom
det allmänna uppdraget med krav på att förbundet ska arbeta för att viltets
kostnader och värden balanseras och att allvarligt skadegörande viltarter
minskar.
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Motion Gävleborg nr 1

Ersättning för merkostnader orsakade av rovdjursförekomst
Ockelbo
Förekomst av rovdjur innebär problem och kostnader för tamdjursägare. Kostnader som uppstår är såväl direkta i samband med ett rovdjursangrepp som indirekta orsakade av rovdjurens förekomst.
I dagsläget är det inte möjligt att faktiskt mäta samhällets kostnad för rovdjursförekomst och hur rovdjuren påverkar livet på landsbygden. Studier avseende
psykosociala och socioekonomiska faktorer har påbörjats för att utröna skillnader i vad som var normalt igår och vad som är normalt idag på landsbygden.
De äldre utredningar av påverkan på landsbygden som gjorts av både Vargkommittén och SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) på uppdrag av regeringen
har alla landat i ”bedömningar” och grova skattningar av vad rovdjursförekomsten kan kosta för olika produktionsformer.
Man har alltså gjort en bedömning av kostnader men ingen kompensation eller
ersättning ges för de faktiska merkostnader som indirekt orsakas av statens vilt.
För de djurägare/djurhållare som har rovdjur nära inpå eller löper risk att utsättas för attacker av rovdjur är påverkan högst konkret. Det ställs idag krav på
tillsyn och inte sällan ökar kraven på tillsyn på grund av rovdjursnärvaro. All
den extra kraft och de timmar som djurhållare lägger ned i form av egen ökad
arbetstid, körmil i fordon, extra lön på grund av rovdjursförekomsten får tas ur
egen plånbok och ingen vet idag vad det egentligen kostar; gamla trubbiga ”bedömningar” är fortfarande sanning.
LRF Gävleborg anser att djurhållare skall ha ersättning för alla de faktiska merkostnader som uppkommer på grund av statens vilt, såväl direkta som indirekta.
Det är boende på landsbygden som i första hand bär kostnaderna för rovdjurspolitiken. Tyvärr har det också under de senaste åren beslutats om sänkningar
av ersättning i enlighet med regelverket ifrån EU. Från och med 1 januari 2016
har Sverige åtagit sig att lämna stödet enligt EUs riktlinjer för statligt stöd
inom jordbruks- och skogsbrukssektorn. Det betyder att indirekta kostnader
kan ersättas upp till 80 % till exempel veterinärkostnader, ökad tillsyn, skötsel
av skadade djur och eftersök av skadade och dödade djur.
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För kadaverhantering lämnas i dagsläget heller ingen ersättning.
Att djurägare skall få ta större kostnader för rovdjursstörningar samtidigt som
man arbetar för att människor på landsbygden skall få en större acceptans för
rovdjursnärvaron är oerhört motsägelsefullt och kommer aldrig att fungera i
praktiken. Skall det inte finnas betesdjur i hela landet får staten vara tydlig med
det budskapet och inte låta djurägarna, företagarna, förstå det genom att belasta
dem med kostnader som alla borde vara med och dela på.
LRF Gävleborg yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

utarbeta förslag på rimliga ersättningsnivåer (och att dessa indexregleras) för indirekta merkostnader orsakade av rovdjursförekomst,

att

verka för att djurhållare skall få dessa ersättningar för egna redovisade
merkostnader samt

att

verka för att alla kostnader i samband med rovdjursangrepp skall
ersättas fullt ut, till exempel kostnad för kadaverhantering av rivna
djur.
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Motion Mälardalen nr 3

Rovdjursrivna tamdjur
Frösthult
Frågan om ersättning för de kostnader som djurägare åsamkas i samband med
rovdjursangrepp har åter aktualiserats. Tidigare har systemet fungerat väl överlag. De drabbade djurägarna har med argument och kvitton kunnat få en övervägande del av kostnaderna i samband med rovdjursangrepp ersatta från staten.
Nu har EU-kommissionen ändrat reglerna för statsstöd vilket, genom Sveriges
regerings försorg, medfört att medel som betalas ut via viltskadeanslaget, som
till exempel ersättning för kostnader i samband med angrepp och bidrag till förebyggande åtgärder, anses vara statsstöd. Detta har i sin tur lett till att vissa
kostnader i samband med rovdjursangrepp enbart ersätts med upp till 80 procent och att andra kostnader som exempelvis kadavertransport och veterinärbesök inte ersätts alls.
LRF Mälardalen anser att nuvarande ordning är fullständigt oacceptabel. Det är
statens skyldighet att ersätta drabbade djurägare för de kostnader som uppstår i
samband med rovdjursförekomst och angrepp. Att regeringen menar att det är
ett statsstöd att bli ersatt för de skador som statens rovdjur åsamkat en företagare är en skymf mot landets djurhållare. Livsmedelsproduktionen och därmed
den rika biologiska mångfald som betesdjuren bidrar till i hagmarkerna får inte
riskera att slås ut eller minska på grund av dåligt avvägda beslut.
LRF Mälardalen är införstådd med att riksförbundsstyrelsen arbetat gediget
med det här ärendet. Dock har arbetet ännu inte gett ett synligt och godtagbart
resultat i form av exempelvis nya föreskrifter. LRF Mälardalen anser därför att
riksförbundsstyrelsen behöver ha ett fortsatt fokus på ärendet.
LRF Mälardalen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

fokuserat fortsätta påverkansarbetet vad gäller drabbade djurägares rätt
till ersättning för samtliga kostnader som kan härledas till rovdjursangrepp och rovdjursförekomst.
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Styrelsens yttrande nr 38

Motion Gävleborg nr 1 och Mälardalen nr 3

Ersättning för merkostnader orsakade av rovdjursförekomst
Inkomna motioner
Motionärerna beskriver problem och kostnader som följer av rovdjursförekomst och
rovdjursangrepp. Vidare att vissa av dessa kostnader numera ersätts till högst 80 %
eller inte alls, som en följd av nya EU-bestämmelser om statsstöd. Slutligen yrkas att
samtliga kostnader orsakade av rovdjur och rovdjursangrepp ersätts fullt ut.
Styrelsens redovisning
LRF har i sin rovdjurspolicy samma principiella krav som redovisas i motionerna:
"De kostnader som skador och förebyggande av skador medför, skall fullt ut bekostas av staten. Det är inte enskilda personer och näringar som skall bekosta allmänhetens och statens ambitioner i förvaltningen av rovdjuren."
År 2015 trädde nya regler i kraft för ersättning för rovdjursskador efter förändringar i
EU-reglerna. Möjligheterna att lämna stöd regleras av EUs funktionsfördrag. Reglerna innebär att statliga stöd är förbjudna annat än om det godkänts av EU-kommissionen eller är ett gruppundantag eller följer reglerna om försumbara stöd. Statsstödsreglerna gäller alla verksamheter som finns på en marknad och syftar till att stöd inte
får gynna ett visst företag eller viss produktion.
Sverige har reglerat de nya stödmöjligheterna vid viltskador i en regeringsförordning.
Förordningen har godkänts av EU-kommissionen utifrån kraven i gruppundantagsförordningen. Lagstiftningen regleras därefter i en myndighetsföreskrift som ska utfärdas av Naturvårdsverket och tillämpas av länsstyrelserna vid utbetalning av ersättningar. Det totala statsstödet är sammanlagt 214 miljoner kr för perioden 2015-2020.
I regeringskansliet har det framhållits som rimligt – i linje med EUs gruppundantag
för stöd - att den som lider skada av till exempel vargangrepp själv ska stå för delar
av kostnaden - en så kallad självrisk - och därför inte ska kompenseras fullt ut för förebyggande och indirekta skador. Förbundsstyrelsen vänder sig starkt emot detta synsätt och anser att det är av grundläggande betydelse att skador och insatser ersätts på
ett acceptabelt sätt, inte minst för att den statliga rovdjurspolitiken ska få en acceptans och trovärdighet på landsbygden.
Förbundsstyrelsen instämmer med motionärernas synpunkter att såväl förebyggande
åtgärder som direkta skador och indirekta kostnader bör ersättas fullt ut.
Att ändra de grundläggande EU-reglerna, som gäller i samtliga medlemsstater, är
emellertid ett mycket resurskrävande och omfattande arbete som tar åtskilliga år att
genomföra om insatserna ska lyckas. Förbundsstyrelsen anser därför att resurser för
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ett sådant arbete inte kan prioriteras. Exempelvis drevs den senaste reformen i statsstödsreglerna av den ekonomiska krisen i medlemsstaterna och behovet av ekonomisk stimulans; något sådant scenario är knappast aktuellt i dag. LRF har därför aktivt föreslagit alternativa lösningar för de djurägare som utsätts för eller riskerar rovdjursangrepp; bland annat att fler typer av kostnader orsakade av rovdjur ska vara ersättningsberättigade. Förbundsstyrelsen anser att det är av grundläggande vikt att
stämman inte begränsar arbetet med viltfrågor genom detaljerade beslut om hur dessa
ska lösas. Snarare är det av stor vikt att alternativa vägar hålls öppna för att arbetet
inte ska fastna i olösbara situationer.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionerna anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion Jönköping nr 2

Utbildning i viltförvaltning
Voxtorp och Hånger-Dannäs
Varför tar vi som markägare inte vårt ansvar och aktiverar oss i skötseln av
våra viltstammar när undersökning efter undersökning visar på enorma kostnader för viltskador? Markägare är exempelvis klart underrepresenterade i
älgskötselområdenas styrelser. Vi tror att detta beror på kunskapsbrist, då man
känner sig okunnig tar man den enkla vägen och låter bli att engagera sig. Vi
måste få ett ökat markägarengagemang! Det är ett markägaransvar oavsett om
man jagar eller inte att ha den kunskap som behövs för att förvalta viltstammarna. Vi måste också förstå vad inventeringsresultat och foderprognoser med
mera betyder för viltskadorna på skogen.
Vi tror att kunskap leder till ökat inflytande över viltförvaltningen och vill att
LRF gör en rikstäckande utbildningssatsning på ämnet Skog-Vilt. Utbildningsmaterialet skall omfatta hela kedjan från biologi till juridiska äganderättsfrågor
och finnas tillgänglig för både den som vill jobba webbaserat och den som vill
diskutera i studiecirkelform inom exempelvis jaktlaget. Vi kan nämligen inte
bara sitta stilla vid sidan om viltförvaltningen när älgen kostar 1 miljard i södra
Sverige/år och vildsvinen 600-700 miljoner/år enligt vinterns nya publicerade
undersökningar.
LRF Jönköping yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

genomföra en rikstäckande studiesatsning inom Skog-Vilt som syftar
till att sprida kunskap och att öka engagemanget bland markägarna
inom viltförvaltning.
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Styrelsens yttrande nr 39

Motion Jönköping nr 2

Utbildning i viltförvaltning
Inkomna motioner
Motionärerna redogör för de senaste beräkningarna om höga kostnader för viltskador
i jord- och skogsbruk. Markägarna måste engagera sig mer i lokal viltförvaltning. Att
markägarna hittills inte varit tillräckligt aktiva beror delvis på brister i kunskap om
vilt, viltskador och viltförvaltning. LRF bör därför genomföra rikstäckande studiesatsning med brett innehåll om skog-viltkomplexet.
Styrelsens redovisning
Till riksförbundsstämman 2016 inkom två motioner från Skåne och Gävleborg som
delvis är samstämmiga med den här aktuella motionen. Motionerna bifölls och arbetet har resulterat i pågående kunskapsuppbyggnad som är kopplad till kronhjort i
Skåne och ett i huvudsak färdigt studiematerial som rör skog-viltfrågor med betoning
på älg. Studiematerialet färdigställs och presenteras under våren 2017. Utbildningen
är webbaserad men anpassas för att även användas i studiecirkel. LRF har även sökt
och fått projektmedel ur Landsbygdsprogrammet från Skogsstyrelsen för ytterligare
typer av utbildning om vilt. De utbildningarna lanseras senare under 2017.
Därutöver vill styrelsen betona att de verktyg som finns för att öka det lokala markägarinflytandet i vilt- och jaktfrågorna ska spridas, informeras och användas mer än
hittills. I första hand gäller det markägaranpassad mall för jaktavtal som nu förbättrats ytterligare och markägaranpassad stadga för älgskötselområden. Den senare har
tyvärr inte kommit att användas i större omfattning.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Stärk LRFs arbete och stöd kring jaktjuridiken
Västra Medelpad
LRF är jordbrukets och skogsbrukets organisation som med kraft och bredd bevakar förutsättningarna för de agrara näringarna. Näringar med mycket stor betydelse för Sveriges ekonomi, försörjning, sysselsättning, exportintäkter med
mera och de som bedriver verksamhet har ansvaret för sitt företag.
Markägarnas äganderätt är grundlagsfäst och jakträtten är en del av äganderätten. De äger markerna där jakten bedrivs, de äger vägarna där jägarna färdas,
de har ett lagligt ansvar för skogen, dess vård och produktion, de har lagligt ansvar för jorden, miljön samt viltet i markerna.
Markägarna behöver lära sig mera om viltförvaltning och jakträtt för att kunna
ta en tydlig position i frågor om hur jakt ska bedrivas. LRF har tagit fram
stadgeförslag och jaktupplåtelseavtal där en del missförhållanden rättats till och
markägarens rådighet över jakten försvaras, men mer går att göra.
LRF har antagit en bra policy för klövviltsförvaltningen där de sista orden lyder ”markägarna ska företräda fastigheten i jaktlig samverkan om inte markägaren genom fullmakt överlåtit till annan att företräda fastigheten”. För att
förverkliga detta behövs utbildning och stöd i jakträttsliga spörsmål samt vilt-,
och jaktarrendefrågor. Därför behöver LRF bygga upp kompetens hos markägarna. Låt inte jägarna ta över markägarens roll, rätt och ansvar.
LRF Västernorrland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

nationellt, regionalt och lokalt arrangera utbildning i jaktfrågor där
äganderätten och speciellt jakträtten behandlas med utgångspunkt från
markägarens intressen samt

att

förstärka bemanningen vad gäller jaktjuridik i allmänhet, samt kunskapen om jakträtt i synnerhet, både regionalt och nationellt.
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Styrelsens yttrande nr 40

Motion Västernorrland nr 3

Stärk LRFs arbete och stöd kring jaktjuridiken
Inkomna motioner
Motionären beskriver markägarnas grundlagsfästa rättigheter och ansvar för jordoch skogsbruk. Markägarna har även ansvar för viltet, men där har markägarna ofta
svårare att hävda sin rätt. Det kan förbättras med utbildning samt rådgivning och juridiskt stöd i jakt-, jakträtts- och viltfrågor. Det yrkas att LRF arrangerar utbildningar i
här nämnda frågor samt att bemanning när det gäller jaktjuridik förstärks; regionalt
och nationellt.
Styrelsens redovisning
Till riksförbundsstämman 2016 inkom två motioner med liknande yrkanden som i
den här aktuella motionen. Motionerna bifölls och ett studiematerial är under framtagande. Materialet innehåller jaktjuridik men kan kompletteras med ytterligare jakträttsligt innehåll. Som följd av andra motioner och beslut under riksförbundsstämman 2016 har arbetet med jakt- och viltfrågor förstärkts med två deltidstjänster,
varav en jurist, från och med 2017. Vad gäller mer komplicerade frågor om avtal om
jaktupplåtelser finns denna kompetens inom LRF Konsult, eftersom det rör de mer
affärsmässiga aspekterna av jakt- och viltfrågorna.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Ge älgförvaltningsgrupperna fler verktyg
Vara kommungrupp
Den rådande älgförvaltningen börjar nu få ett antal år på nacken. I stora drag
får reformen anses vara lyckad. Den nuvarande ordningen ger betydligt bättre
möjligheter för markägarna att hävda sina legitima intressen i frågan än vad tidigare system medgav och på många håll fungerar systemet idag väl.
Men, bra kan bli bättre. Idag är en älgförvaltningsgrupps möjligheter att hålla
nere avskjutningen på önskvärd nivå goda medan dess möjligheter att hålla
uppe avskjutningen på önskvärd nivå inte är lika goda.
Ett förslag som skulle råda bot på denna obalans är att ge älgförvaltningsgrupperna en möjlighet att initiera avlysningsjakt inom deras förvaltningsplans ram.
Ett sådant förslag fanns för övrigt med länge i den lagstiftningsprocess som
ledde fram till den nuvarande älgförvaltningen.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att en möjlighet för älgförvaltningsgrupperna att initiera
avlysningsjakt inom sina älgförvaltningsområden införs.
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Styrelsens yttrande nr 41

Motion Västra Götaland nr 5

Ge älgförvaltningsgrupperna fler verktyg
Inkomna motioner
Motionären beskriver hur det nya älgförvaltningssystemet i vissa avseenden fungerar
bra men att en brist är att all planerad avskjutning ofta inte genomförs, på grund av
att skarpa styrmedel saknas under pågående jakt. Älgförvaltningsgrupperna bör därför få möjlighet att initiera avlysningsjakt inom sina älgförvaltningsområden.
Styrelsens redovisning
Avlysningsjakt innebär att jakt inom ett älgjaktområde bedrivs utan andra begränsningar vad gäller antalet djur som ska fällas än den högsta avskjutning som är tillåten
för licensjaktområdet eller älgskötselområdet. Det vill säga respektive jaktlig enhet
inom licensområde eller inom älgskötselområde jagar tills hela avskjutningen är genomförd enligt principen "först till kvarn". Det är en metod som stimulerar högre avskjutning. Avlysningsjakt kan tillämpas från och med ett visst datum under pågående
jakt eller kan startas om avskjutningen ligger långt från beslutade mål. Styrelsen delar motionärens uppfattning att det kan vara svårt att få beslutad avskjutning genomförd. Det beror ofta på att intern "tilldelning" av älgar till respektive jaktlig enhet tenderar att bromsa avskjutningen, delvis därför att älgarna inte fördelar sig jämnt i terrängen, vilket i sin tur kan bero på årsvis variation i tillgång på föda inom området.
Det är också vanligt att restriktioner och regler om vilka älgar som får fällas bromsar
beslutad avskjutning. Avlysningsjakt är en frivillig metod som beslutas lokalt inom
respektive jaktlig enhet.
Nu gällande regler för länsstyrelsernas beslut om älgtilldelning för licensområden
och för deras beslut om att godkänna älgskötselområdenas skötselplaner ger inte
länsstyrelserna rätt att fatta tvingande beslut om avlysningsjakt. Regelverket måste
därför ändras om motionens intentioner ska kunna uppfyllas. Motionären vill att älgförvaltningsgruppen ska initiera avlysningsjakt inom sina älgförvaltningsområden.
Man kan lägga olika innebörd i ordet initiera. Det står dock klart att en älgförvaltningsgrupp inte kan ta några beslut med rättslig verkan. Däremot bör det vara möjligt
att en älgförvaltningsgrupp begär hos länsstyrelsen att en avlysningsjakt verkställs eller startas. Detta under förutsättning att länsstyrelsen först beslutat om, eller givit
möjlighet till, avlysningsjakt inom området.
Styrelsen föreslår stämman besluta
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.
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Motion Jönköping nr 6

Kontrollera vildsvinsutfodringen
Hånger-Dannäs
LRF, Jägareförbundet, Jordägarförbundet och Polisen med flera organisationer
har under de senaste tio åren tillsammans tagit fram flera bra riktlinjer på hur
vildsvinsstammen skall förvaltas. Dessa har fungerat bra i områden där samarbete är accepterat, men i områden med många små fastigheter eller där någon
har som affärsidé att sälja så mycket jakt som möjligt fungerar inte samarbetstanken. Lagförslaget om utfodringsförbud föll som bekant i riksdagen så
vägen med nya lagar verkar för tillfället vara stängd.
Om vi inte får någon ny lag så måste vi trycka på våra myndigheter att kontrollera och beivra brott mot de lagar som finns på området.
Exempel på lagrum som ytterst sällan används i dag är:
•
•
•
•

Jordabalken: Var och en skall vid nyttjande av sin eller annans fasta
egendom taga skälig hänsyn till omgivningen.
Jaktlagen: Det är inte tillåtet att locka vilt från annans mark.
Foderlagen: Både säljare och köpare av foder skall vara registrerad hos
Jordbruksverket.
Miljöbalken: Olaglig deponi av exempelvis hela betlass är förbjudet.

Detta är en del av lagarna som våra myndigheter blundar för och LRF är dåliga
på att trycka på möjligheterna med att genom myndighetstillsyn stävja den
ohämmade viltutfodringen. Här kan vi bli bättre!
LRF Jönköping vill se konkreta exempel där myndigheter sätter upp bedömningskriterier för de vida lagliga begreppen och gör planer för hur de ska följas
upp i praktiken. Information om planerade åtel/utfodringsplatser bör ingå i jordabalkens begrepp ”taga skälig hänsyn” och kan med tydligare myndighetsrekommendation användas som ett mer verkningsfullt verktyg mot okontrollerad
/skadlig utfodring.
LRF Jönköping yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

tillskriva berörda myndigheter och kräva en plan för hur de framgent
tänker utföra tillsynen av lagar som rör viltutfodring.
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Styrelsens yttrande nr 42

Motion Jönköping nr 6

Kontrollera vildsvinsutfodringen
Inkomna motioner
Motionären redogör för hur utfodring av vilt fortsatt utgör ett problem i delar av landet. Det finns gällande regelverk som har bäring på utfodring av vilt men som i praktiken inte tillämpas, därför att ingen kontroll av efterlevnaden sker. Motionären vill
därför att ansvariga myndigheter tillskrivs med krav på en plan för hur tillsyn ska bedrivas.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar uppfattningen att det finns gällande regelverk som skulle kunna bidra
till att viltutfodring begränsas eller åtminstone sköts något bättre - om de tillämpades
konsekvent. Samtidigt är det enligt styrelsens uppfattning uppenbart att det måste
finnas regler i jaktlag och jaktförordning som direkt riktar sig mot avarter och överdrifter när det gäller viltutfodring. LRF har därför nyligen, i framställan till regeringen, föreslagit nya regler i jaktlagstiftningen som underlag för en ny proposition
om viltutfodring till riksdagen.
Styrelsen anser givetvis att gällande regelverk bör tillämpas. Riksförbundet har därför dialog med Jordbruksverket om en handledning - "foderhandbok" - som nu tas
fram för en mer ensartad tillämpning av foderlagstiftningen. I den kommer ett avsnitt
om viltutfodring att läggas till. LRF Östergötland drev ett ärende där det bedrevs extrem utfodring av vilt på en fastighet. Verksamheten anmäldes med stöd av all lagstiftning som var tillämplig. Fallet väckte stor uppmärksamhet och skapade nödvändig debatt. Ett sådant arbete kan bara bli framgångsrikt om det finns god lokalkännedom och det är LRFs regioner som har den kunskapen. Att tillskriva de centrala myndigheterna, Polisen och Jordbruksverket, skulle knappast ge effekt. Myndigheterna är
medvetna om problemen men lägger inte mer resurser på utfodring av vilt. Länsstyrelserna har tillsynsansvar både när det gäller miljöbalk och foderlagstiftning, men
agerar inte förrän de fått en anmälan om konkreta fall som är extrema.
Det är alltså på regional och lokal nivå som det arbete som efterfrågas i motionen kan
få någon effekt.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion Östergötland nr 7

Vem äger viltfrågan?
Regionstyrelsen
Viltfrågor står ständigt högt på LRFs agenda och det är inte utan anledning då
viltskador i många områden tydligt påverkar lönsamhet och produktionsformer.
Rätten till att ha kontroll över sitt ägande och brukande väger tungt för LRFs
medlemmar och det är även frågor som är starkt prioriterade i LRFs arbete.
Tyvärr händer det dock något märkligt när dessa frågor möts; vilt och äganderätt. Helt plötsligt så är det inte självklart för många av LRFs medlemmar att
man faktiskt själva äger rätten till sin egen mark och kontrollen över vad som
sker och hur mycket vilt man önskar eller kan tolerera utifrån sitt brukande.
Alldeles för ofta står våra förtroendevalda ute i blåsten på bara knän och
stångar sig blodiga för att få ”jägarna” att sluta köra ut högar med sockerbetor,
lass efter lass med potatis, bal efter bal med helsädesensilage och skopa efter
skopa med spannmålsavrens och dålig spannmål ut på ”våra” fastigheter.
Att gång efter gång från ”jägarna” få höra att det faktiskt är på våra medlemmars fastigheter som detta foder körs ut och från våra medlemmar som fodret
är köpt gör det hela aningen ”tungrott”. Många förtroendevalda är trötta på att
försvara och företräda medlemmar som inte sopat rent för egen dörr.
LRF centralt, regionalt och lokalt behöver kommunicera tydligare att VI
ÄGER FRÅGAN! Och vi måste ta ansvar för den. Markägare har alla möjligheter att styra viltförvaltningen så som man önskar på sin egen mark, man har
även möjlighet att behålla makten över frågan även om man upplåter jakten till
någon annan. Man har stora möjligheter att sätta formerna i arrendeavtal och
jaktupplåtelseavtal. Ser man att det sedan inte sköts så som man avtalat ökar
möjligheten till påtryckning eller avslut. Vi kan avtala om hur och i vilken
form eventuell utfodring eller åtling får ske, vilken toleransnivå markägaren
har på skador i jord- eller skogsbruket, hur viltstammarna ska förvaltas, hur
skyddsjakt ska bedrivas och så vidare. Det finns mallar för både jordbruksarrenden och jaktupplåtelseavtal som delvis kan uppfylla detta, men som behöver
uppdateras och förbättras.
När det gäller personligt ansvar kan vi helt sonika sluta sälja rotfrukter och
andra fodermedel som inte hör hemma i skogen. Vi kan även se till att närvara
på möten där jakt diskuteras för att stå upp för markägar- och produktionsfrågor. Inte förrän LRFs egna medlemmar lever så som man vill att organisationen ska verka kan vi som strider i frågan nå framgång. När vi står eniga och
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förstått att vi har makten över våra fastigheter så kan LRF med framgång dessutom med större kraft börja påverka Sveaskog, stift, bolagsskogar och inte
minst politiker och lagstiftare.
LRF borde i sin mall för jaktupplåtelseavtal tydligt framhäva till exempel att
stödutfodring till klövvilt endast får ske med gräsensilage och att eventuella åtlar skall vara begränsande med foderspridare för spannmål eller eventuellt
majs/baljväxter. Avtalet bör tydligt framhäva att all utfodring i syfte att ÖKA
viltstammar är otillåten, liksom att fodermedel som rotfrukter och helsädesensilage inte är tillåtet på fastigheten.
Ett omarbetat avtal bör även framhäva jägarens ansvar att verka efter §4 i jaktlagen, vilken säger att viltet ska vårdas i syfte att främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämplig utveckling av viltstammarna. Jägaren har
ett stort ansvar att förvalta viltstammarna utifrån ett ekologiskt ansvarsfullt perspektiv där viltstammarna är i balans med naturen och med varandra. Som information vill vi gärna passa på att informera om regeringens beslut angående
bidrag till Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag där det står att:
”Svenska Jägareförbundet ska aktivt motverka stödjande utfodring av klövvilt
som inte hålls i hägn under vegetationsperioden, det vill säga när det finns naturligt foder att tillgå. Förbundet ska också sprida kunskap om att sådan utfodring under andra perioder sker med spannmål eller oförädlade spannmålsprodukter och endast i begränsad mängd”. Vidare står att: ”Svenska Jägareförbundet ska föreslå lämpliga strategier för framtida klövviltsförvaltning och utveckla observationsmetoder. Förbundet ska även bistå myndigheters viltförvaltning med objektiv tolkning av såväl genomförda inventeringar som av insamlad biologisk data. Förbundet ska kunna medverka till att stärka kunskaperna inom ramen för dessa insatser”, dessutom att ”svenska Jägareförbundet
ska aktivt verka för att begränsa vildsvinens spridning och antal. Förbundets
pågående arbete med framtagande av metoder för inventering, inklusive tillväxtprognoser och rådgivning om lämpliga beskattningsstrategier ska under
2017 kunna presenteras som en förvaltningsmodell för svenska förhållanden.
Förbundet ska verka för att relevant kunskap sprids till berörda aktörer i förvaltningssystemet.” Med detta som stöd har vi all rätt att förvänta oss god kompetens och ansvarsfull förvaltning av jägarkåren framöver.
Branschvisa toleransnivåer är ett utmärkt sätt för att försöka styra viltpopulationerna till acceptabla nivåer. Skogsbruket har mål för hur mycket skador man
kan tolerera, vilket bland annat älgförvaltningsgrupper använder i sina planer.
Har man då satt att färska betesskador på tallplantor max får vara 6 % betyder
det att om älgbetesinventeringar visar högre nivåer så behövs vidare åtgärder i
avskjutning och förvaltning av områdets klövvilt.
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Ett mål för LRF måste vara att få till liknande mål för odlad mark så man även
kan få in förväntningar angående avskjutning och förvaltning i avtalen.
LRF Östergötland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

omarbeta mallen för jaktupplåtelseavtal så att det tydligare framgår i
vilka former eventuell stödutfodring och åtling får ske i form av fodermedel och kvantiteter,

att

verka för att LRF tydligare kommunicerar och marknadsför LRFs mall
för jaktupplåtelseavtal och arrenden,

att

verka för att LRF tar fram och formulerar textunderlag för toleransnivåer för skador i grödor i likhet med skogsbrukets mål,

att

verka för att LRF tydligare kommunicerar att medlemmar själva äger
rätten över nästan alla jaktfrågor på sina fastigheter samt

att

under sitt arbete med ”Det goda ägandet” tydligare lyfter ansvarsfrågan
för hur ens val av drift och förvaltning på sin fastighet påverkar omgivningen och dess förutsättningar.
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Styrelsens yttrande nr 43

Motion Östergötland nr 7

Vem äger viltfrågan?
Inkomna motioner
Motionären poängterar att det är markägaren som i kraft av äganderätten och där till
hörande jakträtt äger viltfrågan, både i juridisk och mer praktisk mening. Det framförs också att förbättringar bör göras i LRFs mall för avtal om upplåtelse av jakt och
att den därefter ska marknadsföras bättre. Vidare att LRF ska formulera underlag för
toleransnivåer för viltskador i jordbruket och att det i satsningen ”Det goda ägandet”
bör innefattas ansvarsfrågor om hur den egna driften och markanvändningen påverkar omgivande fastigheter och deras drift.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar i allt väsentligt motionärens uppfattning om att markägarna i huvudsak äger, eller borde äga, viltfrågan. LRF har också noga framhållit markägarens
egna ansvar i sin policy för älg och övriga hjortdjur. Det finns flera skäl till att markägarna trots sina rättigheter ofta kommer till korta och får lida av konflikter och stora
kostnader för olika former av viltskador. Den typ av viltskador som är mest komplicerad att komma till rätta med är skador av stora rovdjur, där den enskilda ofta har
svårt att agera på grund av komplicerad juridik och hög konfliktnivå. När det gäller
klövvilt beskriver motionen väl de faktiska förhållandena. Mallen för jaktavtal har
omarbetats i enlighet med vad som yrkas i motionen. Justerad mall finns på lrf.se. En
särskild information om den förbättrade mallen är planerad. Det krävs också att mallen sprids ”på gräsrotsnivå”. Det har visat sig att den tidigare mallen, som har legat
på lrf.se sedan 2012 inte fått avsedd spridning. Även LRFs regioner har en viktig roll
för spridning och information om vikten av villkorade jaktavtal.
Skogsbruket har gemensamt formulerat toleransnivå för viltskador i skog. Toleransnivån är högst 2-5 % färska skador per år. Det är formulerat utifrån skogsvårdslagens
krav på föryngring av skog och skadenivån mäts inom varje älgförvaltningsområde
med älgbetesinventering (ÄBIN), som bekostas av skogsbruket. Ett sådant förvaltningsområde varierar i storlek mellan cirka 50 000 ha och en dryg miljon ha.
Styrelsen är positiv till att arbeta för att toleransnivåer för viltskador i gröda tas fram.
I Naturvårdsverkets strategi för viltförvaltning har verket åtagit sig att arbeta för att
ta fram sådana nivåer. Ett pilotprojekt kommer att startas av verket för att testa hur
sådana nivåer bör tas fram och mätas. Jämfört med toleransnivån i skogsbruket är
framtagande av motsvarande i jordbruket mer komplicerat. Det är fråga om många
olika grödor som odlas på många olika jordar med vitt skilda förutsättningar i klimat
med mera. Grödorna är dessutom ett- eller fleråriga. En viktig fråga är också i vilken
skala skadorna ska mätas och toleransnivån tillämpas. Brukaren tänker oftast i gårdsskala medan vilt nyttjar landskapet i mycket större skala. Man måste också konstatera att viltskador på gröda mätt som ett nationellt medelvärde både är värdelöst för
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förvaltningen och totalt missvisande för den enskildas problem. Sist men inte minst
är toleransnivåer inte mycket värda om skador inte mäts och registreras av en oberoende part. Något sådan mätning och registrering görs inte när det gäller skador av
jaktbart vilt på gröda; annat än om brukaren själv köper en mätning för att dokumentera skadan.
Styrelsen vill också poängtera att en av de stående och mest svårlösta frågorna när
det gäller viltskador är hur viltförvaltning på en fastighet påverkar jord- och skogsbruk på närliggande fastigheter. LRF har i sin vildsvinspolicy tagit tydlig ställning i
frågan:
"Den enskilda markägarens jord- och skogsbruk kan bli kraftigt påverkat av närliggande fastigheters inriktning i viltförvaltningen. Enligt LRFs uppfattning har alla
markägare ansvar för att viltförvaltningen, som en del av äganderätt och förfoganderätt, inte påverkar grannmarkernas jord- och skogsbruk negativt."
Styrelsen delar uppfattningen att markägarens rättigheter och rådighet över vilt och
jakt på egen mark bör kommuniceras än mer av LRF.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att 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
samt

att

förtydliga att det goda ägandet även innebär ansvar för att viltförvaltningen
på en fastighet inte ska skada markanvändning och drift på närliggande
fastigheter.
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Motion Gävleborg nr 3

Rättssäkerheten för djurägare
Järbo och Hille-Valbo
I samband med djurkontroller känner man som djurägare sig utlämnad till kontrollantens praktiska erfarenhet av berört djurslag. När kontroller sker under
pågående lagårdspass kan en person utan praktisk erfarenhet uppleva att det är
brister i rutiner; djur utan foder, djur utan torr liggplats. Detta kan komma med
i protokollet från myndigheten då regelverket säger att kontrollanten skall dokumentera det hon/han ser vi kontrolltillfället. Önskvärt vore att en kontrollant
med god erfarenhet från djurhållning vid kontrolltillfället själv skulle kunna se
om djuren har bra hull och därmed har tillgång till tillräckligt med foder - är
djuren rena så har de också tillgång till torra rena ströbäddar efter avslutat arbetspass.
Det är viktigt att djurägarna har tilltro till djurskyddstillsynen. Det skall vara
fakta som skall ligga till grund för en myndighets bedömning eller åtgärd. Tillsynen skall vara rättssäker och proportionerlig. Rättssäkerheten är särskilt viktig vid ingripande åtgärder som till exempel omhändertagande av djur och djurförbud.
Vi har alla samman mål, en god djurhållning och bra djurvälfärd.
LRF Gävleborg yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för att utbildningen för djurskyddshandläggare skall innehålla
praktik och/eller relevant yrkeserfarenhet samt

att

arbeta för att befintliga djurskyddshandläggare kalibreras oftare.
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Styrelsens yttrande nr 44

Motion Gävleborg nr 3

Rättssäkerheten för djurägare
Inkomna motioner
LRF Gävleborg lyfter problem som kopplas till rättssäkerhet och djurskyddskontrollanternas kompetens och då särskilt bristen på praktisk erfarenhet. Det anses viktigt
att kontrollanterna har erforderlig kunskap och erfarenhet för att bedöma djurens
kondition på ett korrekt sätt och att de kalibreras oftare. Vikten av att djurägarna kan
känna tilltro till djurskyddskontrollen understryks men då krävs enligt LRF Gävleborg att det är rättssäkerhet, proportionalitet och fakta som ligger till grund för bedömningar och åtgärder.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att rättssäkerhet, proportionalitet och fakta ska ligga till grund för samhällets kontroller av en verksamhet och ser
med stort allvar på den situation som beskrivs i motionen. Det bekräftar också styrelsens bild av återkommande exempel på brister i myndighetsarbetet på bland annat
djurskyddsområdet. Det får aldrig råda något tvivel om att myndigheter och dess personal har rätt kunskap och agerar utifrån grundläggande principer och lagstiftning
som syftar till att garantera enskildas rättssäkerhet. Grundläggande och för myndigheterna bindande principer är bland annat de som stadgar att myndigheter ska vara
sakliga och opartiska samt att förvaltningsbeslut ska vara proportionerliga och dessutom behövliga för att uppnå det avsedda resultatet. Lika fall ska bedömas lika. Det
är allvarligt om företrädare för myndigheter, såsom beskrivs i motionen, saknar relevant och nödvändig kunskap för att kunna utföra sitt uppdrag på rätt sätt. Checklistor
och annan vägledning till myndighetspersonalen får inte göra att fokus läggs på att
bedöma en ögonblicksbild som, utan en kompletterande dialog med djurägaren och
en granskning av djuren, kan leda till förhastade slutsatser och felaktiga bedömningar.
Styrelsen kan konstatera att det finns exempel på myndigheter som på ett bra sätt arbetar med rättssäkerhetsfrågor, kompetens och bemötande och som ser till att förmedla till alla medarbetare vilka grundläggande principer och regler som är styrande
för verksamheten. Det behövs dock en betydande förbättring på många håll och varje
fall där en enskild företagare av olika anledningar känner rättsosäkerhet, eller till och
med rättslöshet, är en stor förlust för den enskilda, men även för samhället då det undergräver förtroendet för både myndigheterna och reglerna som de har i uppgift att
upprätthålla.
Styrelsen anser att brister i rättssäkerheten, till exempel olika bedömningar och otillräcklig kompetens, är oacceptabelt och kan utgöra betydande hinder i företagandet.
För LRF är därför dessa frågor prioriterade.
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Riksförbundsstyrelsen anser
•
•
•
•
•
•

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.
Det är viktigt att tjänstemän och inspektörer har teoretisk och praktisk kunskap om
och förståelse för företagarnas verksamhet och villkor. Så länge det finns olika regelverk, olika myndigheter och olika typer av företag är det dock oundvikligt att LRFs
medlemmar i någon mån kommer att mötas av varierande krav och tillämpning. Nuvarande skillnader som noteras är dock inte acceptabla utan det finns väsentliga förbättringsmöjligheter. Att kompetensen hos tjänstemän och inspektörer varierar och
ibland brister är något som LRF kritiserat och lyft fram vid upprepade tillfällen som
särskilt allvarligt för den enskilda. Praktisk erfarenhet och kunskap om den produktion som ska prövas eller kontrolleras är i de flesta fall en förutsättning för att kunna
genomföra en kontroll.
Likvärdiga bedömningar ska vara en självklarhet att sträva efter i myndighetsutövningen för att upprätthålla rättssäkerheten. Här finns fortfarande utmaningar i form
av vägledningar och kalibrering, men kompetensen och erfarenheten har visat sig ha
en grundläggande betydelse. Det är därför nödvändigt att den centrala vägledningen
hos Jordbruksverket utvecklas och förbättras, liksom kompetensen bland djurskyddskontrollanterna.
LRF arbetar aktivt med att åstadkomma förändringar och förbättringar som ska märkas för den enskilda medlemmen. I LRFs näringspolitiska arbete lyfts alltid dessa
frågor samt vilka negativa konsekvenser brister på dessa områden får för företagarna
då myndigheterna inte säkrar de grundläggande kraven. LRF för också fram hur en
bra myndighetsutövning kan skapa bättre förutsättningar för företagandet och en
högre lagefterlevnad. Kontrollfrågorna är alltid prioriterade i LRFs kontakter med
myndigheter och politiker inom området. LRF har också på högsta nivå regelbunden
kontakt och avstämningar med ansvariga ministrar och generaldirektörer inom de
områden som motionen behandlar. Även tjänstemän inom LRF har återkommande
kontakter med tjänstemän på både departement och centrala myndigheter. LRF har
genom sitt påverkansarbete till exempel fått gehör för behovet att öka kompetensen
och förbättra bemötandet.
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LRF understryker också i myndighetskontakterna behovet av regelbunden kalibrering av djurskyddskontrollanterna. Jordbruksverket har tagit till sig frågan och ska nu
utveckla kalibreringskurserna till e-utbildningar, vilket gör att fler kan delta och nyanställda direkt kan få tillgång till utbildning/kalibrering. Det ska genom e-utbildning
också erbjudas en basutbildning för alla djurskyddskontrollanter. Jordbruksverket
planerar även att ta fram ett nytt system där länsstyrelserna ska kunna ställa frågor
till Jordbruksverket vad gäller bedömningar och där svaren sedan blir tillgängliga för
alla djurskyddskontrollanter.
Kompetens- och bemötandefrågan har också varit ett fokusområde inom ramen för
arbetet i LRFs samrådsgrupp för djurskyddskontroll där åtta förtroendevalda lantbrukare diskuterar förbättringsåtgärder med ansvariga tjänstemän på Jordbruksverket.
Denna kontakt har tillsammans med annat näringspolitiskt arbete bland annat resulterat i att Jordbruksverket haft en djurskyddskonferens på temat, att ett forskningsprojekt kring bemötande startat där Jordbruksverket och LRF är engagerade (klart under
2017) samt att Rådet för djurskyddskontroll, där länsstyrelserna och Jordbruksverket
arbetar strategiskt för att effektivisera och förbättra kontrollerna, har beslutat att prioritera arbetet med kompetens och bemötande. Rådet har bland annat formulerat konkreta mål på detta område.
LRF har också genomfört ett större arbete i Konkurrenskraftsutredningen och gett inspel kring åtgärder rörande bland annat rättssäkerhet och kompetens. Det har resulterat i ett mycket gott genomslag i utredningens betänkande (SOU 2015:15). I betänkandet anges att ”Jordbruksverket och länsstyrelserna ska fortsätta arbetet med att
öka samordningen av djurskyddskontrollerna för att lika fall ska bedömas på samma
sätt. Rättssäkerheten i kontrollen kan därmed öka. En ökad målstyrning i lagstiftningen kräver att djurskyddskontrollerna fokuserar på helheten i djurmiljön och uppföljning av rutiner och mindre på detaljregler.”
LRF har även bidragit till att just kompetensutvecklingen inom kontrollen är en del
av regeringens nyligen antagna livsmedelsstrategi. Regeringen anger bland annat att
det ska utvecklas ett kontroll- och kompetenspaket för utveckling av kontrollarbetet i
livsmedelskedjan. I regeringens första åtgärdspaket inom ramen för strategin anges
också att kompetensutveckling inom djurskyddskontrollen är ett av nio myndighetsuppdrag. Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att genomföra åtgärder för att
stödja kompetensutvecklingen i syfte att öka kvalitet, likvärdighet och effektivitet i
djurskyddskontrollerna. Det ska genomföras 2017-2019 då det också finns medel avsatta för arbetet. LRF kommer noga att följa det arbetet.
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har utbildning i etik och djurskydd där flera av
studenterna efter avslutade studier blir djurskyddskontrollanter. LRF har deltagit som
föredragshållare på kursen varje år, de senaste åren med en förtroendevald, i syfte att
ge en bild av modernt lantbruk och djurhållarens vardag.
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Sammanfattningsvis kan konstateras att även om det fortfarande finns ett utvecklingsbehov har LRFs näringspolitiska arbete resulterat i att frågan om rättssäkerhet,
kompetens och likvärdighet fokuserats samt att förändringar både genomförts och
planeras. Styrelsen avser att fortsätta arbetet på alla de områden och i alla de sammanhang som nämnts ovan.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att även fortsättningsvis arbeta för att utbildningen av djurskyddshandläggare skall innehålla
praktik och/eller relevant yrkeserfarenhet samt

att

att med bifall till motionens intentioner även fortsättningsvis arbeta för rättssäkerhet, kvalitet, likvärdighet och effektivitet i djurskyddskontrollen.
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Motion Dalarna nr 2

Nödslakt
Folkärna
Det uppstår stora förluster av kött genom att djur dör eller avlivas utan att tas
om hand som livsmedel. Enligt Jordbruksverket var andelen avlivade/självdöda djur under 2013 närmare 13 procent av antalet registrerade levande födda
under samma år.
Totalt sett under åren 2010-2012 registrerades mer än 210 000 djur som avlivade eller självdöda. År 2010 togs hela 30 000 ton kadaver emot för förbränning jämfört med början av 90-talet då cirka 1 500 ton kadaver årligen togs
emot.
En skärpning i EU-förordningen som reglerar hälsotillståndet för djur som tas
emot för slakt implementerades 2006 i Sverige. Detta kan ha inneburit att vissa
djur som tidigare gick till slakt nu avlivas utan att tas till vara. Till detta kommer också den skärpning som skett när det gäller anmälningar från livsmedelsverkets veterinärer till länsstyrelsen när det gäller till exempel djur med lite för
långa klövar, dåligt hull eller en hälta på grund av för aktiv brunst i lösdriftsstall. Rädslan för en anmälan gör att man heller skickar djuret på kadaver än att
riskera en anmälan som leder till kontroller och åtalsanmälningar. Djur som
man skulle kunnat ha skickat på nödslakt och tagit tillbaka som hemslakt och
ätit upp själv som djurägare. Att återinföra nödslakt skulle också kunna säkra
en liten del slakt- och styckningsunderlag för mindre slakterier.
Även Jordbruksverket har uppmärksammat förluster av svenskt nötkött inom
primärproduktionen och slakt. Därför gav man ett uppdrag till SLU att ta fram
en studie i ämnet under perioden 2013-2015, som finansierats av Livsmedelsverket. Förluster i primärproduktionen ökar matens miljöavtryck, nötköttsproduktionen har en klimatpåverkan och förluster som sker inom denna är därför
viktiga att belysa. En av slutsatserna i den studien påtalar att det finns ett behov
att initiera en diskussion med berörda myndigheter och aktörer om i vilken utsträckning och hur en större andel av de djur som idag avlivas, trots att köttkvalitéten inte är nedsatt, kan komma in i livsmedelskedjan.
LRF Dalarna yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

initiera en diskussion med berörda myndigheter om återinförande av
möjlighet till nödslakt och tillvaratagande av kött.
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Styrelsens yttrande nr 45

Motion Dalarna nr 2

Nödslakt
Inkomna motioner
LRF Dalarna pekar på den stora ökningen som skett sedan 1990-talet av djur som avlivas utan att tas om hand som livsmedel. Detta medför en ekonomisk förlust för lantbrukarna, men också en ökad negativ klimatpåverkan. Enligt motionären har den
ökade frekvensen anmälningar från slakterierna till länsstyrelserna om befarade djurskyddsbrister inneburit att många djur som förr gick till normalslakt nu avlivas på
gården av rädsla för myndigheterna.
LRF Dalarna yrkar att riksförbundsstyrelsen ska initiera en diskussion med berörda
myndigheter om återinförande av möjlighet till nödslakt och tillvaratagande av kött.
Styrelsens redovisning
Våren 2014 infördes nya rutiner på Livsmedelsverket som medförde en kraftig ökning av antalet anmärkningar om befarade djurskyddsbrister från de officiella veterinärerna på slakteriet till länsstyrelsen. Jordbruksverkets vägledning till slakterierna
har nu arbetats om och LRF har fått till stånd ett antal större förändringar som gjort
den mer verklighetsanpassad och korrekt; något som börjat få genomslag. Myndigheterna är uppmärksammade på de problem som varit med rättsosäkerhet, oro och
ekonomisk förlust för lantbrukarna.
Den omarbetade vägledningen tillämpas inte ännu på samtliga slakterier och LRF
fortsätter att driva ett påverkansarbete gentemot Livsmedelsverket och Jordbruksverket för att så ska ske. Riksförbundsstyrelsen menar att en minskad risk för obefogade
anmärkningar om en djurskyddsbrist på sikt kommer att ge en ökad trygghet för de
animalieproducerande lantbrukarna. De ska åter kunna skicka djur till slakt som är i
sådant skick att de kan transporteras utan att djuret blir lidande.
Redan i början av 1990-talet minskade nödslakten i samband med jordbrukets avreglering. I nödslakten kasserades ofta djuren helt eller delvis, vilket innebar att lantbrukarna inte alltid hade någon ekonomisk ersättning men det var ett enkelt och praktiskt förfarande. När sedan köttpriserna gick ned i samband med EU-inträdet blev det
svårare med kostnadstäckningen. EUs hygienförordning som trädde i kraft 2006,
medförde att djuret skulle vara veterinärundersökt inom 24 timmar före avlivning vilket ytterligare fördyrade hanteringen. Logistiken har under tiden förändrats, särskilt
för de större slakterierna, vilket försvårar intaget av döda djur.
Det är självklart ett resursslöseri när djur som skulle kunna användas till livsmedel
utesluts ur livsmedelskedjan. Riksförbudsstyrelsen ser det dock inte som möjligt att
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få till stånd en förändring i hygienförordningen. Det är också svårt att se någon
marknadsekonomisk förutsättning för en utbredd nödslakt och styrelsen anser att
konsumenternas förtroende samt vilja att fortsätta betala mer för det svenska köttet
kan äventyras. Däremot anser styrelsen att det är viktigt att få ett genomslag på
samtliga slakterier för den omarbetade slaktvägledningen.
Styrelsen föreslår stämman besluta

att

avslå motionen att initiera en diskussion med berörda myndigheter om återinförande av möjlighet till nödslakt.
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Motion Jämtland nr 3

Prissättning på kadaverhämtning av häst
Sunne-Norderö-Frösö
Det är stora skillnader i prissättningen vid kadaverhämtning beroende på djurslag. När svensk lantbrukstjänst hämtar ett hästkadaver är kostnaden 3 440 kr
exklusive moms medan ett nötkadaver kostar 1 761 kr exklusive moms att få
hämtat. Enligt uppgift från Jordbruksverket så finns det inga subventioner som
ligger bakom den snedvridna prissättningen.
LRF Jämtland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att skapa en rättvisare prissättningsmodell för kadaverhämtningen.
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Styrelsens yttrande nr 46

Motion Jämtland nr 3

Prissättning på kadaverhämtning av häst
Inkomna motioner
LRF Jämtland ställer sig frågande till varför det hos Svensk Lantbrukstjänst kostar
dubbelt så mycket att få ett hästkadaver hämtat jämfört med ett nötkadaver och yrkar
att LRF arbetar för en mer rättvis prissättningsmodell.
Styrelsens redovisning
Svensk Lantbrukstjänst förklarar skillnaden i pris med att arbetet med hanteringen av
hästkadaver är avsevärt mer tidskrävande än med nötkadaver. Som motionären anger
finns inga statliga subventioner som ligger bakom prissättningen. Då ett nötkreatur
eller ett får ska tas om hand anmäler djurhållaren oftast via nätet eller sms. Då det
handlar om hämtning av hästkadaver får personalen lägga ner mer tid eftersom anmälan nästan uteslutande sker per telefon. Tidsåtgången är också högre i dialogen
med hästhållaren på plats vid hämtningen.
Det finns inga smittskyddsmässiga orsaker till prisskillnaden. Det finns heller ingen
prisdifferentiering mellan de olika typerna av anmälningsförfarande hos Svensk
Lantbrukstjänst. Det finns dock hästkliniker som fått ett lägre pris då de har ordnat
med en mer rationell hantering, men majoriteten av omhändertagandet av hästar sker
hos privatpersoner. I sammanhanget kan också nämnas att det finns ett antal möjliga
alternativ för omhändertagande av hästkadaver, till exempel nedgrävning.
Förbundsstyrelsen har förståelse för motionärens åsikter i frågan men anser inte att
det är LRFs uppgift att föra en dialog om prissättning med en privat aktör.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionen att arbeta för en rättvisare prissättningsmodell för
kadaverhämtningen.
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Motion Östergötland nr 4

Tillskottsutfodring av betesdjur vid särskilda
förhållanden
Regionstyrelsen
Sommaren 2016 var mycket varm och extremt torr. Därmed vissnade betesmarkerna ner tidigt och genererade mindre foder än normalt. Östergötland
drabbades av ett större mjältbrandsutbrott. Någon källa till mjältbranden på
Omberg hittades aldrig utan sannolikt handlade det bland annat om att djuren
på grund av svår torka kom att beta närmare marken än normalt samt på områden de normalt inte betar och därmed kom i kontakt med mjältbrandssporer.
Av djurskyddslagen (1988:534) framgår att djur ska behandlas väl och att de
ska få tillräckligt med foder av god kvalitet. Tillskottsutfodring vid särskilda
förhållanden bör alltså ses som en djurvälfärdsfråga där det handlar om att djuren inte ska bli undernärda. Samtidigt minskar man även risken för exempelvis
mjältbrand och spridning/överföring av parasiter.
Den som har mark med särskilda värden ska följa särskilda villkor. I informationen kring betesmarker med särskilda värden på Jordbruksverkets hemsida
anges att ”Utöver de generella skötselvillkoren fastställer länsstyrelsen också
ett eller flera särskilda skötselvillkor som kan handla om:” Därefter punktas
sex olika exempel upp, varav förbud mot tillskottsutfodring är ett. Erfarenheten
är att förbud mot tillskottsutfodring i princip alltid skrivs in som ett villkor.
Det måste vara möjligt att på ett enkelt sätt få rätt att vid särskilda förhållanden
som exempelvis svår torka, tillskottsutfodra på betesmark med särskilda värden. Finns det på marken unika värden som man vill bevara borde det ju i
många lägen vara bättre att behålla de betande djuren på marken än att djurägaren väljer att flytta djuren till annat bete på grund av brist på foder eller risk för
mjältbrand. Tillskottsutfodring under särskilda omständigheter borde alltså
kunna gynna de värden man vill bevara, snarare än fördärva dem.
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LRF Östergötland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att länsstyrelsens skötselvillkor vid mark med särskilda
värden ändras från ”Förbud mot att tillskottsutfodra betesdjur” till
”Reglering mot tillskottsutfodring om det inte är påkallat av djurvälfärdsorsaker” samt

att

verka för att villkoren ändras på annat sätt så att det blir tydligt att
djurvälfärdsintresset väger tyngre än miljöhänsyn.
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Styrelsens yttrande nr 47

Motion Östergötland nr 4

Tillskottsutfodring av betesdjur vid särskilda förhållanden
Inkomna motioner
LRF Östergötland visar på konflikten mellan miljö-, djurskydds- och djurhälsokrav
för marker med särskilda värden. Motionären pekar också på att betesbristen den
torra sommaren 2016 kan ha orsakat mjältbrandsutbrottet vid Omberg då djuren betade närmare marken och på områden de normalt inte går på.
LRF Östergötland yrkar att riksförbundsstyrelsen ska arbeta för att länsstyrelsens
skötselvillkor vid mark med särskilda värden ändras från ”Förbud mot att tillskottsutfodra betesdjur” till ”Reglering mot tillskottsutfodring om det inte är påkallat av
djurvälfärdsorsaker”. Vidare yrkas att styrelsen ska arbeta för att villkoren ändras på
annat sätt så det blir tydligt att djurvälfärdsintresset väger tyngre än miljöhänsyn.
Styrelsens redovisning
I Jordbruksverkets föreskrifter om miljöersättningar anges krav som länsstyrelsen
kan ställa på brukaren för att medge ersättning för betesmarker med särskilda värden.
Bland dessa ingår en begränsning när det gäller tillskottsutfodring av betesdjur. Enligt uppgift kräver länsstyrelserna vanligtvis ett förbud mot tillskottsutfodring
Som påpekas i motionen ska djur enligt svensk lagstiftning behandlas väl och ges
tillräckligt med foder av god kvalitet. Djurhållaren är ytterst ansvarig för sina djur
och kan ställas till svars om behoven inte är uppfyllda.
Riksförbundsstyrelsen anser att Jordbruksverket bör föra in ett förtydligande i sin
författning om miljöersättning så att kraven i djurskyddslagstiftningen kan uppfyllas.
Det måste finnas möjlighet för den som har ansvaret för djuren att ge tillskottsfoder
om man kan visa på att det av klimatskäl varit en bristande betestillgång. Det är viktigt för såväl djurskyddet som djurhälsan.
Styrelsen anser det lämpligt att i samråd med Jordbruksverket arbeta för en bättre
reglering av tillskottsutfodring på marker med särskilda värden som tillfredsställer
såväl djurskydd och djurhälsa som miljökrav.
Styrelsen föreslår stämman besluta
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.
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Motion Västra Götaland nr 9

LRF behöver ompröva sin medverkan i REVAQ
Uddevalla kommungrupp
Slamfrågan har varit ett återkommande ämne på LRFs riksförbundsstämmor.
Riksförbundsstyrelsen har nyligen antagit en ny kretsloppspolicy som tydligt
klargör LRFs ställningstagande i dessa frågor. I samband med denna nya policy
så anser LRF Västra Götaland att en genomlysning av LRFs deltagande i
REVAQ också är nödvändig. Gynnar ett deltagande LRFs medlemmar eller
gynnar det mest Svenskt Vatten och slamspridningen?
LRFs deltagande i REVAQ har inneburit en viss bakbundenhet och har utnyttjats av de delar av samhället som vill sprida slam och därmed på billigaste möjliga sätt lösa kvittblivning av slam från staden. Svenskt Vatten har, ibland ihop
med olika kommuner, vid flera tillfällen vridit och vänt på sanningen så att det
framstår som att LRF stödjer spridningen av slam.
En friare roll för LRF kan ge en tydligare röst och skapa större utrymme att
driva på utvecklingen och ställa höga krav på renhet och ett fungerande kretslopp för att återföra fosfor till åkermarken på ett sätt som inte står i konflikt
med miljömålen. Vi ser nu en utveckling i flera länder där slamspridningen
förbjuds. Det kan också ifrågasättas om det är trovärdigt att vara en del av
REVAQ när vi i vår nya kretsloppspolicy säger att återföringen av fosfor inte
får stå i konflikt med miljömålen Giftfri miljö och Ingen övergödning. Exempelvis KEMI anser att slamspridning inte är förenligt med ett uppnående av
dessa miljömål.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

göra en ordentlig genomlysning och omprövning av LRFs medverkan i
REVAQ för att utvärdera om var LRFs deltagande gör mest nytta, som
en del av eller utanför REVAQ-certifieringen.
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Styrelsens yttrande nr 48

Motion Västra Götaland nr 9

LRF behöver ompröva sin medverkan i Revaq
Inkomna motioner
Motionären beskriver hur LRFs medlemskap i Revaq har skapat en bakbundenhet
och utnyttjats på ett sätt som inte ligger i linje med LRFs hållning. Motionären ifrågasätter även om ett medlemskap i Revaq är trovärdigt då de anser att det kan strida
mot LRFs nya kretsloppspolicy. LRF skulle enligt motionären gynnas och kunna ta
sig en friare roll om LRF stod utanför Revaq. Motionären vill därför se en omprövning av LRFs medlemskap i Revaq.
Styrelsens redovisning
Revaq är ett certifieringssystem med syfte att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, skapa en hållbar återföring av växtnäring samt hantera riskerna på vägen
dit. Certifieringen innebär att reningsverket bedriver ett uppströmsarbete, det vill
säga arbetet är fokuserat på hur det på bästa sätt går att rena det som inkommer till
reningsverken i syfte att återföra växtnäringen. Revaq startade år 2002 som ett utvecklingsprojekt och som ledde till certifieringssystemet Revaq 2008. Nu driver
Svenskt Vatten, LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel det certifieringssystem som Revaq är i dag. Svensk Vatten står som ensam ägare till Revaq.
När LRF Västra Götaland begär omprövning av LRFs medverkan i Revaq behöver
Revaq sättas in i ett större sammanhang. Styrelsen har i detta yttrande därför valt att
redogöra för kretslopps- och slamfrågan i ett bredare perspektiv.
När det gäller dagens flöde av material och växtnäring till naturen är det ännu inte
cirkulärt utan i stort sett linjärt. Vi tar en resurs, vi gör en produkt av den, vi använder denna produkt och sedan kasserar vi den. När vi vill, eller behöver en annan produkt, börjar vi om processen igen. Resultatet är att vi använder naturresurser och producerar avfall i ett linjärt flöde. I frågan om växtnäring blir det minst önskvärda resultatet att marken blir utan växtnäring och vattendrag, hav och sjöar får för mycket.
Den fortsatta och ökande efterfrågan på produkter som framställs på detta sätt resulterar i ett direkt tryck på våra gemensamma naturresurser.
Eftersom kraven på dessa naturresurser växer i en linjär ekonomi, riskerar vi att förbruka dem bortom hållbara gränser och undergräver framtiden för de gröna näringarna och de fördelar de genererar för samhället. För att en cirkulär ekonomi, ett kretsloppssamhälle och bioekonomin ska fungera måste jord- och skogsbruket involveras.
Förutom den miljömässiga vinsten med ett hållbart kretsloppsarbete blir företagare
inom det gröna näringslivet även mindre beroende av risker kopplade till externa tillgångar och råvarupriser.
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Såsom motionären påpekar antog riksförbundsstyrelsen i mars 2017 en policy för
kretslopp. I denna policy pekar LRF på vikten av det gemensamma ansvar som samhället har för att ändliga naturresurser skall tas om hand om på så sätt att de kan utnyttjas om och om igen; ett system som kontinuerligt tillför miljön förorenande ämnen kan inte accepteras. Detta kan uppnås genom att politik och regelverk utformas
så att giftfria kretslopp främjas och stärker konkurrenskraften samt samhällets resiliens. Återvinning av önskade ämnen ska eftersträvas för att minimera en oönskad miljöpåverkan. Vidare pekar policyn på vikten av att utveckla metoder och hållbar teknik för att uppnå ett så rent kretslopp som möjligt.
Detta är lättare sagt än gjort. På grund av utmaningar i att väga nytta mot risker har
exempelvis det politiska arbetet för att stimulera en utveckling av återvinning och
kretslopp varit trevande. Det senaste politiska initiativet togs 2012 då Naturvårdsverket fick uppdraget av regeringen att se över regelverken för en hållbar återföring
av fosfor. Arbetet har legat stilla under en längre period och har nu tagits upp igen av
Miljö- och energidepartementet. I anslutning till de föreslagna regelförändringarna
svarade Kemikalieinspektionen att slamspridning varken på kort eller lång sikt är förenligt med miljömålet Giftfri miljö. Samtidigt flyttar länder som Tyskland och
Österrike fram sina positioner och föreslår betydligt tuffare lagkrav; något som
troligen kommer att avspegla sig även i Sveriges hållning till återföringen av fosfor.
Anledningen till att det tas så få initiativ kan finnas i att frågor om kretsloppslösningar dels utmanar stora delar av befintlig struktur som avloppssystem och dels en
ovilja att investera i ny teknik. Förändringar kan alltså vara mycket kostsamma. Det
handlar även om osäkerhet inför hur föroreningar ska hanteras.
Avloppsslammet är en kontroversiell fråga. Resultatet av att det finns en osäkerhet
visar sig i att huvuddelen av slammet idag inte återförs till åkermarken. Idag sprids
ca 51 000 ton slam i torrsubstans per år till åkermark, vilket motsvarar cirka 1,3 % av
den totala spannmålsarealen.
Mängden fosfor som finns i avloppsslammet motsvarar cirka 60 % av den svenska
användningen av fosfor i mineralgödsel. Samtidigt är det endast 25 % av fosfor i
slammet som återförs till åkermarken, resterande 75 % används till största del till deponitäckning eller som anläggningsjord. Möjligheten att lägga slam på deponi kommer att försvinna inom 5-10 år i och med att deponierna hela tiden minskas i enlighet
med deponeringsförordningen. Det finns med andra ord flera anledningar till behovet
av att både utveckla och implementera ny och hållbar kretsloppsteknik.
För att nå målen om tillåtna metallhalter till 2030 ökar kraven inom Revaq kontinuerligt för att förbättra kvaliteten på slammet. Som en följd härav kommer en allt mindre
del av slammet att kunna godkännas av Revaq om inte regelverket justeras.
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Slamfrågan befinner sig alltså i ett moment 22. Kraven på ökad återföring höjs, kraven på ökad kvalitet höjs och stopp mot deponi införs. Ytterst är detta ett mycket
stort problem för hela samhället.
LRFs ståndpunkt kring kretslopp mellan stad och land är densamma som för enskilda
avlopp. Det är målet som ska uppnås; hur vägarna mot målet ser ut kan vara många
och olika. LRF förhåller sig därför teknikneutralt och uppmuntrar en ökad implementering av hållbar teknik som kan driva på utvecklingen av att minimera tillförseln av
föroreningar och maximera återföringen av växtnäring.
Det är inte LRF som ska välja teknik. LRF ska stötta och uppmuntra samt bidra till
politiska förutsättningar så att en utveckling kan ske. På samma sätt som att den enskilda fastighetsägaren ska få välja den teknik som denna anser passar bäst för sin
fastighet, har den enskilda markägaren rätten att själv välja vilken form av kretsloppsprodukt som denna vill ta emot.
Det finns idag två olika former av kretslopp från stad till land; dessa är biogödsel och
avloppsslam, en tredje certifiering handskas med avlopp från enskilda hushåll. Förutom Revaq deltar även LRF i SPCR 120. Detta system hanterar ytterligare ett av de
kretsloppsflöden som finns mellan stad och land genom biogödsel, det vill säga
matavfall och restprodukter från livsmedelsindustrin. LRF är medlem i styrgruppen
för certifieringen av biogödsel i SPCR 120. Certifierade anläggningar får ta emot råvaror från lantbruk, växthus, trädgårdar, hushåll, storkök, restauranger, livsmedelshandel, livsmedelsindustri och slakterier.
Riksförbundsstyrelsen menar att LRF ska vara pådrivande för ny teknik och samtidigt förhålla sig teknikneutralt. Det finns trots goda ambitioner från flera aktörer att
hitta vägar för att sluta kretsloppen ett stort behov av fortsatt utveckling av nya tekniker för en ständig förbättring och för att nå samhällets ambitioner. Riksförbundsstyrelsen delar därför motionärens uppfattning om att en utredning och omprövning av
LRFs medverkan i Revaq är angelägen utifrån LRFs ambition att ha en stark och pådrivande roll i att uppmuntra utvecklingen av fler hållbara kretsloppstekniker.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att utreda LRFs
medverkan i Revaq.
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Motion Södermanland nr 1

Avloppsrening på landsbygden
Björkvik
Mot bakgrund av de senaste årens fokus på bättre vattenkvalitet pågår ett omfattande kommunalt arbete med att ställa krav på om- och nybyggnad av enskilda avlopp på landsbygden. Kostnaden är hög och det finns inget initiativ i
sikte för bidrag eller skattelättnader. Tvärtom hänvisas till förorenarens betalningsansvar. En nyinvestering i ett enklare avlopp, som kostar cirka 100 000
kr, beräknas ge minskat fosforutsläpp om cirka 0,5 kg per år. Till detta kommer
årliga kostnader för tömning och annat underhåll. Många anläggningar riskerar
att bli ännu dyrare.
LRF Södermanland är tveksamt till att det är väl investerade pengar och menar
att det behövs en större flexibilitet vid byggandet av avloppsanläggningar, mer
forskning för att utvärdera olika alternativ och en bättre analys över nyttan på
varje plats, relaterat till kostnaden. Dessutom saknas många gånger kretsloppsperspektivet. LRF Södermanland tror dels att det bör gå att utveckla anläggningar som är mer kostnadseffektiva och dels att det är viktigt att kommunerna
kan vara lyhörda för alternativa tekniker och metoder. Här haltar frågan då det
saknas driv, mål och visioner. LRF bör därför initiera fruktbara samarbeten och
öka påtryckningarna på de nationella myndigheterna så att enklare och billigare
avloppslösningar kan tas fram, prövas och accepteras av tillsynsmyndigheterna.
Dessutom behöver arbetet med att underlätta för kretslopp i större och mindre
skala uppmuntras.
LRFs kommungrupper kan också ta upp teknikfrågan med miljökontor eller avloppsrådgivare i de kommuner där det finns, men det är svårt om inte det finns
ett tryck från nationella myndigheter och rikspolitik.
LRF Södermanland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att få fram mer kostnadseffektiva lösningar för enskild
avloppsvattenrening och för att fler sådana lösningar godkänns av
tillsynsmyndigheterna.
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Styrelsens yttrande nr 49

Motion Södermanland nr 1

Avloppsrening på landsbygden
Inkomna motioner
Motionären beskriver hur kraven på rening av små avloppsanläggningar ofta resulterar i höga kostnader och efterlyser en utveckling mot kostnadseffektivare lösningar.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar motionärens åsikt om behovet av kostnadseffektivare
lösningar och en ny syn på avloppslösningar från myndigheternas sida. Kostnaden
för att åtgärda det enskilda avloppet är ofta relativt hög och miljönyttan kan i flera
fall vara försumbar; det är därför av stor vikt att få till en ökad kostnadseffektivitet i
hanteringen av enskilda avlopp. LRF har i sin policy för kretslopp belyst just detta
(se nedan). LRF deltar även i ett flertal olika projekt för att utveckla kunskapen om
kretsloppslösningar för avlopp både för små avloppsanläggningar och i det större
perspektivet mellan stad och land.
Ett av de pågående projekten syftar till att tillsammans med Stockholms stad ta fram
en kravspecifikation för kretslopp av avlopp från hushåll. Om växtnäringen i hushållsavloppet ska återföras till åkermarken är det viktigt att det uppfyller höga krav
på bland annat renhet och sammansättning. Ett av de kretsloppsexempel som finns
för tillfället är LRFs kretsloppsmodell. Kretsloppsmodellen ska ses som ett teknikalternativ bland många som kan användas om det finns intresse bland fastighetsägare, jordbrukare och kommuner. Avgörande här är en omfattande dialog med alla
inblandade och fortfarande finns frågor kring renhet och ansvar att lösa.
Möjligheten att själv få välja den teknik och anläggningsform som passar den egna
fastigheten är en förutsättning för att få till både acceptans och kostnadseffektivitet.
Teknikutvecklingen kring avloppsrening för enskilda avlopp går fort och LRF kan
därför inte ensidigt förespråka en viss teknik.
I LRFs policy för kretslopp står bland annat:
"På samma sätt som det är viktigt att det stora flödet av fosfor från stad till land är
rent och att dess slutprodukt ligger i linje med miljömålet Giftfri miljö krävs detsamma för kretslopp från enskilda avlopp eller växtnäring som återvinns ur exempelvis sjö/havssediment. All växtnäring som återförs till produktionen måste klara högt
ställda krav på renhet och får inte bidra till ökad påverkan på ekosystemen eller att
lantbrukets anseende påverkas negativt. För kretslopp av växtnäring från små avlopp är det viktigt att även ta in kostnadseffektivitetsaspekten när det gäller val av
teknik. Det är inte rimligt att ställa lika höga krav på små avlopp och enskilda fastighetsägare som för kommunala avloppsreningsverk."
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LRF har under det senaste året vid upprepade kontakter med Havs- och vattenmyndigheten belyst behovet av kostnadseffektivitet när det gäller lösning av avloppsanläggningar. LRF arbetar även för att få till ett mer flexibelt regelverk som är bättre
anpassat till jordbruksfastigheter än dagens.
I dagsläget ligger fokus på påverkan från det enskilda avloppet och ingen hänsyn tas
till det faktum att en jordbruksfastighet har andra förutsättningar att på ett kostnadseffektivare sätt åtgärda påverkan än via just avloppsrening. LRF vill därför se att det
blir möjligt att tillgodoräkna sig de positiva effekter som till exempel fosfordammar
och våtmarker kan ha för recipienten och att de kan fungera som kompensation för
avloppsrening.
Ytterligare konkreta förändringar av regelverk som LRF vill se är att rimlighetsbedömningar och undantag tas fram, i likhet med vad som finns i Finland, eller en ökad
teknikutveckling för rening av avloppsvatten.
Ovannämnda ställningstaganden är punkter som LRF för fram i den remiss som lämnades in den 1 maj, angående de förslag på regelförändringar som Havs- och vattenmyndigheten har lämnat in till Miljö- och Energidepartementet. LRF kommer även
att hålla flera möten med politiker för att väcka deras engagemang och anordna
lunchseminarier i riksdagen kring frågan om de enskilda avloppen.
Förutom det politiska påverkansarbetet har LRF ett bra samarbete med Villaägarna
kring frågor om små avloppsanläggningar och driver på för att markretentionen skall
tas i ökat beaktande. LRF arbetar även för att en vägledning kring överprövning av
kommunernas bedömningar av de enskilda avloppen tas fram. I dagsläget är det väldigt svårt för fastighetsägaren att visa att anläggningen är i fullgott skick om kommunen har dömt ut den.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
arbeta för ett regelverk för enskilda avlopp med ökat fokus på kostnadseffektivitet.
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Motion Skåne nr 1

Renkavle
Svalöv
Renkavle i Sverige är en riksangelägenhet som måste tas på största allvar.
Under senare år har det skett en mycket stor förekomst av ogräsfröet renkavle
i stora delar av Sverige.
Ett gräsogräs som förökar sig i växtföljder med mycket höstsäd och reducerad
jordbearbetning. Detta ogräs är mycket konkurrensstarkt, skördesänkande och
mycket kostsamt att bekämpa. Vi anser att renkavle är ett mycket större problem än flyghavreförekomst i vissa delar av vårt land.
I England betraktas renkavle som ett av det allvarligaste hotet mot deras
veteodling.
Omfattande resistensproblem har uppstått just mot detta ogräs i Sverige och
övriga Europa.
LRF Skåne yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

skyndsamt verka för att forskning och bekämpning mot detta ogräs får
en snabb och hög prioritet för att få fram kunskap och metoder för att
bekämpa detta svårbekämpade ogräs i Sverige.
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Styrelsens yttrande nr 50

Motion Skåne nr 1

Renkavle
Inkomna motioner
LRF Skåne skriver i sin motion att renkavle är på väg att bli ett mycket stort ogräsproblem i Sverige. Ogräset är konkurrensstarkt, skördesänkande och kostsamt att bekämpa. Därför yrkar motionären att förbundsstyrelsen ska arbeta för att forskning
och bekämpning mot renkavle får en snabb och hög prioritet för att få fram kunskap
och metoder som kan bekämpa detta ogräs.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om renkavle som ett mycket
svårbekämpat ogräs som är på väg att bli allt svårare att bekämpa. Enligt en uppskattning från Jordbruksverket finns det renkavle på 40 000 hektar och på 20 procent av
arealen är renkavlen resistent mot de växtskyddsmedel som finns att tillgå. Enligt
weedscience.org (en webbplats för en internationell sammanslutning av ogräsforskare) är renkavle ett av de ogräs som toppar listan över resistenta ogräs i världen och
det finns resistens mot sju olika verkningsmekanismer av ogräsmedel hos renkavle.
I LRFs växtskyddspolicy från 2017 slås fast att ett effektivt växtskydd är en av de
viktigaste konkurrenskraftsfrågorna för Sveriges odlare. LRFs uppdrag är att arbeta
för att odlarna har tillgång till ett hållbart växtskydd som gör det möjligt att konkurrera på jämförbara villkor med producenter i andra EU-länder, framförallt våra
grannländer.
När det gäller forskning säger policyn också att forskning och innovation med spets
är nödvändiga verktyg för en stark, svensk odling framgent. För att ytterligare stärka
konkurrenskraften och möta utmaningar behövs en kontinuerlig utveckling av växtskyddsstrategier och växtskyddsmedel.
I arbetet med att få resurser för att komma framåt med ett hållbart växtskydd har LRF
bidragit till flera framgångar 2017. I den nationella livsmedelsstrategins andra åtgärdspaket tilldelades växtförädlingen 11,9 miljoner kronor och arbetet med att få
tillgång till växtskyddsmedel för små användningsområden, så kallade minor use,
tilldelades 18 miljoner kronor de kommande tre åren. Det här visar att växtförädling
och växtskydd står högt på agendan och att även regeringen har förstått vikten av ett
effektivt växtskydd om det ska gå att bedriva framgångsrikt lantbruk i Sverige.
Det finns ingen enkel metod att komma till rätta med renkavle. Flera herbicider finns
tillgängliga men ingen av dem har 100 procent effekt och när resistens har uppstått
omfattar den ofta flera herbicider. Trots att herbicider med olika verkningssätt finns
tillgängliga har resistens uppstått mot flera av dem.
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Sverige är heller inte ensamt om att ha problem med detta ogräs. I till exempel
England, som har tillgång till flera växtskyddsmedel för ändamålet, är resistensen
hos renkavle omfattande.
Det finns dock en hel del kunskap om renkavle och Jordbruksverket har tagit fram
råd för hur den som fått in ogräset på sin gård ska förhindra spridning och motverka
resistens. Flera växtskyddsmedel är också tillgängliga på den svenska marknaden,
men det finns resistens mot flera av dem och det krävs en strategi med både kemisk
och icke-kemisk bekämpning för att hålla ogräset nere. Att försöka få tillgång till fler
växtskyddsmedel är just i det här fallet förenat med flera svårigheter.
Många av de insatser som bidrar till en lönsam växtodling gynnar också renkavlen:
odling av höstvete och ensidiga växtföljder, reducerad jordbearbetning och samverkan om maskiner. För att undvika att få in eller uppföröka renkavle i sina fält behöver odlaren ha en strategi för alla dessa insatser.
Att föra ut kunskapen i form av rådgivning och information är mycket viktigt och
LRF avser att vara en del i det arbetet genom att medverka vid lantbruksmässor som
Borgeby fältdagar och Brunnby och där bland annat lyfta problemet med renkavle
och hur den kan motverkas. Ett brev till maskinhandlarna om att beakta renkavle vid
förmedling av maskiner har också sänts från LRF under våren 2017. LRF har också
goda kontakter med Jordbruksverket och SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) som
jobbar intensivt med frågan. Forskning och framtagande av kunskap ligger däremot
utanför LRFs verksamhetsområde och det finns inte resurser att påbörja ett sådant arbete. LRF kan bara arbeta med att föra ut den kunskap som andra tar fram och ha en
god kontakt med dem.
Styrelsen anser att det är viktigt att LRF fortsätter arbeta med att föra ut information
om den kunskap som finns kring renkavle och att denna kunskap behöver användas
på ett innovativt sätt. Det arbete som redan pågår kommer alltså att fortsätta.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Registrering av funktionstest på växtskyddsprutor
Karlsökusten
Sedan 26 november 2016 måste alla växtskyddssprutor som används till växtskyddsbehandlingar vara funktionstestade och registrerade vid Jordbruksverket.
Att testerna ska ske är mycket bra och bidrar än mer till att vi i Sverige driver
ett av världens miljövänligaste jordbruk. Men att det ska ske på ett sådant sätt
att det medför mer byråkrati och regelkrångel för den enskilda lantbrukaren
stämmer inte med regeringens livsmedelsstrategi, där det står ”Regler och
andra styrmedel som berör livsmedelskedjans företag bör utformas så att de
stödjer ökad produktivitet och konkurrenskraft i livsmedelskedjan. Arbetet med
att förenkla för företagen bör fortsätta att ges hög prioritet.”
I detta fall med funktionstester borde det räcka med att lantbrukaren har ett giltigt funktionstest vid en eventuell kontroll, precis som det är med mycket andra
krav på lantbruket exempelvis med växtodlingsplan.
Om det inte är möjligt att göra på detta viset borde Jordbruksverket åtminstone
kunna förse sina kunder med en faktura och kvitto när man arbetar mot företagare. Detta visar bara ännu en gång hur dåligt myndigheter anpassar sig för att
arbeta med företag som sina kunder och hur jobbigt det blir för den lilla företagaren.
LRF Gotland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta aktivt för att registreringen av funktionstester tas bort, men att
kravet på funktionstest kvarstår med justeringen att funktionstestet ska
finnas på plats vid normala kontroller på gården.
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Styrelsens yttrande nr 51

Motion Gotland nr 6

Funktionstest och godkännande av växtskyddssprutor
Inkomna motioner
Från LRF Gotland har inkommit en motion om den administration som omgärdar registreringen av funktionstest för växtskyddssprutor. Motionären anser att det borde
vara tillräckligt att lantbrukaren vid en eventuell tillsyn innehar ett giltigt funktionstest. För det fallet att detta inte skulle vara tillräckligt anser motionären att Jordbruksverket i vart fall borde kunna förse sina kunder med en faktura och kvitto. Motionären vill därför att LRF arbetar för att registreringen av funktionstest tas bort, men att
kravet på funktionstest kvarstår med justeringen att funktionstestet ska finnas på plats
vid normala inspektioner på gården.
Styrelsens redovisning
Från den 26 november 2016 gäller nya regler för sprutor som används yrkesmässigt
för spridning av växtskyddsmedel. Reglerna innebär att sprutan dels måste vara testad av en behörig funktionstestare, dels godkänd av Jordbruksverket. För att Jordbruksverket ska kunna godkänna sprutan behöver en blankett fyllas i via en e-tjänst
på myndighetens webbplats och protokollet från funktionstestet, som visar att sprutan
har klarat detsamma, skickas in elektroniskt. Därefter utfärdar Jordbruksverket ett
godkännande. Kommunerna kontrollerar, som en del i sin miljötillsyn, att de sprutor
som används är godkända.
Fördelarna med funktionstest är flera. De bidrar både till en god miljö och arbetsmiljö, men fyller även en ekonomisk funktion eftersom en dåligt fungerande spruta
riskerar att försämra resultatet av bekämpningen. Styrelsen delar därför motionärens
uppfattning att funktionstesterna i sig är bra, men att de inte får ske på ett sådant sätt
att det ökar byråkratin för företagen.
I samband med att de obligatoriska testerna infördes hörde dock flera medlemmar av
sig till LRF och uttryckte samma frustration över systemet som motionären. Det var
uppenbart att e-tjänsten, som den såg ut när reglerna trädde i kraft, riskerade att
skapa onödigt krångel för företagen. När LRF besvarade den remiss som föregick de
nya bestämmelserna förutsattes att möjligheten att använda e-tjänsten för registrering
och betalning var just en möjlighet till ökad effektivitet som skulle gynna lantbrukaren och inte ett krav.
Under hösten 2016 förde LRF därför en intensiv dialog med Jordbruksverket om systemets brister och efter påtryckningar har myndigheten också gjort väsentliga justeringar. Inledningsvis var det endast lantbrukaren själv, som äger sprutan, som kunde
skicka in den elektroniska blanketten och protokollet. LRF kritiserade kravet eftersom många företagare kan tänkas vilja ta hjälp av till exempel LRF Konsult och
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idag är det även möjligt för någon annan, såsom en redovisningsfirma, funktionstestaren eller en familjemedlem till lantbrukaren, att fylla i ansökan via e-tjänsten. Att
funktionstestaren skickar in protokoll och ansökan till myndigheten efter att ha testat
sprutan är en effektiv lösning och styrelsen anser därför att LRF bör uppmana Jordbruksverket att förmå fler funktionstestare att göra detta.
Motionären efterfrågar även en möjlighet att betala för ansökningsavgiften via faktura. När bestämmelsen om obligatoriska funktionstester infördes fanns ett krav på
att avgiften, 250 kronor per spruta, skulle betalas via e-tjänsten. Idag kan lantbrukaren få en faktura på beloppet, en möjlighet som är viktig om det till exempel uppstår
problem att betala med kort.
Kravet på att växtskyddssprutor ska funktionstestas återfinns i EU-direktivet för en
hållbar användning av bekämpningsmedel och gäller således i hela EU. I den svenska
förordningen för bekämpningsmedel anges att växtskyddssprutor bara får användas
om den som använder utrustningen kan visa att den är godkänd av Jordbruksverket.
Direktivet ställer krav på att medlemsstaterna ska utse vilka organ som är ansvariga
för att genomföra kontrollsystemen och genom att ge ansvaret till Jordbruksverket
uppfyller Sverige kravet. Under utredningens gång diskuterades möjligheten att låta
ackreditera funktionstestarna och överlåta godkännandeförfarandet till dem. Kostnaden för ackrediteringen beräknades dock bli alltför hög när den slogs ut på varje
spruta som testas. Det är därför troligt att det i slutänden skulle bli betydligt dyrare
för lantbrukaren än 250 kronor per spruta om funktionstestarna själva godkände sprutorna efter att ha ackrediterats. Det är vidare sannolikt att Jordbruksverket, eller någon annan myndighet, alltjämt skulle ha haft huvudansvaret för funktionstesten och
godkännandeprocessen. Styrelsens uppfattning är att Jordbruksverket är den bäst
lämpade myndigheten att ta ett sådant ansvar.
Samhällets digitalisering är omfattande och fördelarna med webbaserade verktyg är
bland annat att de öppnar upp för en snabbare handläggning och att de är kostnadseffektiva. Möjligheten att spara pengar är också en av anledningarna till att Jordbruksverket valt en e-tjänst för att hantera godkännanden av växtskyddssprutor. Som myndighet bör dock inte Jordbruksverket förutsätta att samtliga användare har den tekniska förståelse som krävs, ett personligt bank-id eller ens tillgång till en dator med
fungerande internetuppkoppling. Det är därför angeläget att det finns alternativa sätt
att göra rätt för den som inte själv vill eller kan hantera e-tjänsten eller betala för ansökan online. Efter LRFs påverkansarbete finns idag sådana alternativ.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Strukturkalk i ekologisk odling
Björkvik
Strukturkalkning är en av de mest kostnadseffektiva åtgärder man som lantbrukare kan göra för att minska risken för fosforläckage till vattendrag. Kalkningen kan också ge snabbare upptorkning och mer lättbearbetad jord, vilket
innebär praktiska och ekonomiska fördelar. Strukturkalk är dock inte på EUnivå godkänd för ekologisk odling, vilket innebär att cirka 20 % av jordbruksmarken inte kan komma i fråga för åtgärden. Strukturkalkning är en för marken
och miljön så pass positiv åtgärd att det är svårt att förstå regelverkets motivering till förbudet. LRF bör arbeta för att förändra berörda regelverk till att
tillåta strukturkalkning med släckt eller bränd kalk även i ekologisk odling. Någon form av undantag för svensk del bör i varje fall vara möjligt att få fram.
LRF Södermanland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

med större beslutsamhet verka för att strukturkalk ska tillåtas i svensk
ekologisk odling.
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Styrelsens yttrande nr 52

Motion Södermanland nr 2

Strukturkalk i ekologisk odling
Inkomna motioner
LRF Södermanland skriver om strukturkalkningens möjligheter att minska risken för
fosforläckage till vattendrag. Eftersom strukturkalkningen bidrar till bättre fördelning
av fukt, ger en mer lättarbetad jord och minskar risken för näringsläckage, innebär
det både miljömässiga och ekonomiska fördelar. LRF Södermanland skriver att
strukturkalkning är en för marken och miljön så pass positiv åtgärd att det är svårt att
förstå varför det inte är tillåtet i ekologisk odling.
LRF Södermanland yrkar att LRF ska arbeta för att strukturkalk tillåts i svensk ekologisk odling.
Styrelsens redovisning
Det svenska lantbruket har under lång tid arbetat med olika typer av miljö- och vattenvårdande åtgärder för att minska näringsförlusterna och öka jordbrukets effektivitet. Lantbrukets miljö- och vattenvårdsarbete har till stora delar varit framgångsrikt
och LRF behöver fortsätta med arbetet och utveckla det. Lerjordar är vanliga i Sveriges jordbruksbygder. Som motionären mycket riktigt påpekar är strukturkalkning av
lerhaltiga jordar en åtgärd som genomförs för att förbättra dessa jordars struktur, så
att fukt fördelas bättre och fosfor inte urlakas. Omkring 20 procent av den svenska
jordbruksmarken brukas i enlighet med ekologiska regelverk. Ekologiska lerjordar
får dock inte strukturkalkas. Detta riskerar att minska möjligheterna åtgärda övergödningsproblematiken.
Det finns olika typer av kalk som används vid odling. Man brukar skilja på underhållskalkning och strukturkalkning. Underhållskalkning syftar till att upprätthålla
pH-balansen i jorden för att grödorna ska få det lättare att tillgodogöra sig näringsämnen. Denna form av kalkning med malen kalksten tillåts i ekologisk odling. Vid
strukturkalkning är det så kallad bränd eller släckt kalk som används. Enligt EUregelverket får inte lättlösliga mineraler som bränd eller släckt kalk användas i ekologiskt jordbruk.
Styrelsen menar att strukturkalk bör tillåtas i svensk ekologisk odling. Såväl Krav
som Ekologiska lantbrukarna anser att strukturkalkningen skulle kunna bidra till en
bättre miljö och därför bör tillåtas. Det är samtidigt viktigt att tänka på att det kan
vara svårt att få till förändringar i EUs gemensamma regelverk, eftersom det finns
tydliga meningsskiljaktigheter mellan olika medlemsstater när det gäller regelverken
för ekologiskt jordbruk.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att
strukturkalk tillåts i svensk ekologisk odling.
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Motion Jönköping nr 5

Mobiltäckning på landsbygden
Burseryd-Sandvik
Den svenska landsbygden har blivit alltmer beroende av mobiltelefontekniken
för arbete, fritid och säkerhet. Som landsbygdsboende och företagare har vi fått
vänja oss vid att mobiltelefontäckningen har varit av varierande kvalitet i olika
delar av landet när utbyggnaden inte nått överallt. I en del områden har vi under senare tid upplevt att mobiltäckningen inte bara varit dålig utan även blivit
sämre. Enligt uppgift beror det på att nätet är överbelastat. Detta hänger tydligt
samman med att utfasningen av det traditionella kopparnätet och utbyggnad av
fibernätet inte går i fas. Vilket resulterar i att fler blir helt beroende av mobil
uppkoppling till alla sina digitala tjänster och telefoni. Det allvarligaste problemet är dock att man upplevt att nödnumret 112 inte fungerat på ställen där man
normalt sett har täckning. Vi ser mycket allvarligt på detta då det är grunden
för säkerheten vid ensamarbete på gårdarna. Vi vill att LRF intensifierar arbetet
med mobiltäckning på landsbygden. Det är viktigt att LRF, som landsbygdens
viktigaste företrädare, hela tiden är pådrivande i de här frågorna.
LRF Jönköping yrkar att riksförbundsstämman beslutar 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 nödnumret 112 alltid fungerar också på landsbygden.
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Motion Östergötland nr 5

Säkra landsbygdens digitala kommunikation
Västra, Södra och Norra Kinda
En säker och robust digital kommunikation är en förutsättning och ett grundläggande krav för utveckling av landsbygden. Påtalande av brister är en följetong och många vidtagna åtgärder räcker ej till. Mer finns att göra.
Vi finner att, i takt med ånyo ökad fiberutbyggnad, verkar det, i de trakter som
så ej sker, de mobila problemen ökar alltmer, särskilt där det fasta nätet monteras ner. Det tycker vi är oacceptabelt. Dessutom finns fortfarande alltför många
vita fläckar på täckningskartorna. Utbyggnadstakten och kapacitetshöjande åtgärder står inte i proportion till behovet, med den allt ökande digitaliseringen.
Fler och fler, utöver landsbygdsföretagen och de landsbygdsboende, exempelvis kommuner med bland annat hemtjänst och hemsjukvård även entreprenörer
inom exempelvis skog och infrastruktur blir mer och mer i sin verksamhetsutövning, beroende av ett stabilt väl fungerande mobilnät.
Ur ett sårbarhetsperspektiv finner vi det häpnadsväckande att samhället inte
ställt högre krav på ökad batterikapacitet vid masterna. Många viktiga driftsfunktioner skulle vid strömavbrott kunna upprätthållas, men även en effektivare ledning i röjnings- eller återställningsarbetet skulle kunna ske. Utöver det
borde en ökad intjäningsförmåga ses som en självklarhet för teleoperatören.
LRF Östergötland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

skapa allianser med exempelvis Sveriges Kommuner och Landsting
och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, för samsyn och
lämpliga åtgärder gällande förbättrad täckning och kapacitet, ökad
batterikapacitet vid masterna,

att

verka för att marknadens aktörer får villkor för i vilken takt nedmontering av det fasta telenätet sker, allt för att över tid säkra en robust digital kommunikation samt

att

kontakta ansvarig minister med påtalan om ovanstående brister och förslag till åtgärder, exempelvis i form av översyn av lagar och regleringsbrev.
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Styrelsens yttrande nr 53

Motion Jönköping nr 5 och Östergötland nr 5

Säkra landsbygdens digitala kommunikation
Inkomna motioner
LRF Jönköping och LRF Östergötland anser att mobiltäckningen har försämrats på
landsbygden. Motionärerna vill bland annat att nedmontering av kopparnät ska ske
samordnat med utbyggt fibernät, att möjligheten att ringa 112 ska tryggas och att
LRF ska kontakta ansvarig minister med förslag på åtgärder för att förbättra de digitala kommunikationerna på landsbygden.
Styrelsens redovisning
Mobiltäckning och bredband har varit ett återkommande ämne på region- och riksförbundsstämmor under 20 års tid. Att mobiltäckning och bredband är nödvändigt för
boende och företagande är numera en självklarhet. För det gröna näringslivet finns
dessutom en säkerhetsaspekt eftersom arbetet ofta sker ensamt i skog och mark. Vid
olycka får inte möjligheten att kalla på hjälp svikta.
En av orsakerna till försämrad mobiltäckning och bredbandskapacitet är, precis som
motionären skriver, nedmonteringen av Telias fasta telenät - "koppardöden". När fast
telefoni och bredband tas bort hänvisas kunderna till enbart mobila lösningar som
överbelastas med försämrad prestanda som följd. Grundfelet är att fiberutbyggnaden
inte samordnas med nedmonteringen av det fasta kopparnätet. LRF har en dialog
med Telia om detta och problematiken har påtalats för Post- och telestyrelsen (PTS),
departementet samt ansvarig minister under lång tid.
När någon i Sverige ringer 112 utnyttjas alltid roaming; det vill säga alla Sveriges
mobilnät samverkar för bästa möjliga täckning. Om 112 inte fungerar är det ett allvarligt säkerhetsproblem.
Riksförbundsstyrelsen vill i sammanhanget uppmärksamma Telekområdgivarna. De
ger opartiska råd och vägledning när någon är missnöjd med sitt bredband eller mobilabonnemang och de samlar även in klagomål som PTS får ta del av. PTS kan inte
agera i enskilda ärenden, men kan agera utifrån underlag från Telekområdgivarna.
LRF ska självklart arbeta för bästa möjliga mobiltäckning och att 112 ska fungera,
men det är helt avgörande att medlemmar som upplever brister i 112 omedelbart vid
varje tillfälle påtalar datum, tidpunkt och plats för dessa brister för Telekområdgivarna. Då får PTS en samlad information om problemet. Om det visar sig att 112
brister i ett område där mobiloperatörerna uppger att de har täckning ser LRF en klar
möjlighet till framgång i frågan.
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När det gäller lagförslag eller åtgärder för att förbättra täckningen ser riksförbundsstyrelsen exempelvis följande punkter som intressanta att arbeta vidare med:
1. PTS genomför återkommande auktioner för olika frekvensband. Mobiloperatörerna får sedan buda på de frekvensband de är intresserade av att "äga" under en
viss tidsperiod. Dessa auktioner inbringar miljarder kr i intäkter. Istället för att begära pengar för ett frekvensband kan PTS kräva mobiltäckning för utpekade vita
fläckar (områden utan täckning). Detta genomfördes så sent som år 2010 på initiativ från LRF. LRF har därutöver arbetat aktivt med att ytterligare frekvenser
som gynnar yttäckning ska komma marknaden till del. Detta resulterade i att PTS
hade långt framskridna planer på att släppa 700 MHz-bandet till auktion, men regeringen beslutade tyvärr i december 2016 att avvakta med den auktionen.
2. En viktig del i arbetet för förbättrad mobiltäckning är att mobiloperatörernas täckningskartor visar deras verkliga täckning och att PTS och regeringen kräver täckningskartor som är sanningsenliga. PTS genomförde år 2012 en kontrollmätning
av mobiloperatörernas verkliga täckning som visade på en ganska stor skillnad
mellan täckningskarta och verklighet. Nu känns det rimligt att genomföra en sådan mätning igen. Falsk marknadsföring ska inte accepteras när det gäller mobiltäckning.
Avslutningsvis nämner motionärerna mobilmasternas batteri-backuper och därmed
deras möjlighet att klara elavbrott utan att telefonin försämras. Riksförbundsstyrelsen
håller helt med om att om masten kan upprätthålla sin funktion vid ett större elavbrott underlättas röjnings- och återställningsarbetet väsentligt. Det är dessutom så att
avsaknaden av fast kopparnät eller bredbandsfiber gör mobilmasterna till den enda
kommunikationsinfrastrukturen för landsbygden. Detta gör det än viktigare att masternas funktion upprätthålls.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen från LRF Östergötland och uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att skapa allianser med exempelvis Sveriges Kommuner och Landsting samt
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, för samsyn och lämpliga åtgärder gällande förbättrad täckning och kapacitet samt ökad batterikapacitet
vid masterna,

att

bifalla motionen från LRF Östergötland och uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att kontakta ansvarig minister med påtalan om ovanstående brister och förslag till åtgärder, exempelvis i form av översyn av lagar och regleringsbrev
samt

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.
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Motion LRF Ungdomen nr 3

Hur kan vi verka när de vill avverka och vad kan vi kräva
när de vill gräva?
LRF Ungdomen Västernorrland
Idag är det vanligt att som markägare eller brukare avkrävas stor acceptans då
andra intressen gör intrång på ägorna. Bland dessa intressen finns bland annat
energibolagen som, i kommersiellt syfte, vid olika tillfällen behöver utföra arbete på mark som ägs eller brukas av LRFs medlemmar.
Många markägare/brukare upplever att det idag inte förs en tillräckligt tydlig
dialog mellan energibolagen med dess entreprenörer och med den som äger eller brukar marken när det gäller tillvägagångssätt, val av tidpunkt och utrustning. Det leder många gånger till onödigt stora markskador, som hade kunnat
förhindras om man från början hade haft en tydlig dialog parterna emellan.
Vi upplever att energibolagen och dess entreprenörer tar för liten hänsyn till
vilken efterpåverkan deras arbete har på marken, vilket kan bero på okunskap
eller otydliga instruktioner. Med tydliga riktlinjer och en bra dialog med den
som bäst känner till markens beskaffenhet, det vill säga markägaren eller brukaren, så blir det en så kallad ”win-win situation” då riskerna för skador minimeras och därmed också kostnaden för återställning blir mindre.
Denna dialog ska vara ett standardutförande innan arbete på annans mark påbörjas.
LRF Ungdomen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

ta fram ett arbetssätt för hur och när det är mest lämpligt att utföra
olika åtgärder på olika typer av mark samt

att

verka för att förbättra dialogen om tillvägagångssätt gällande framförande av maskiner och annan utrustning mellan markägare/brukare
och energibolagen samt dess entreprenörer så att det i framtiden blir
ett standardförfarande innan arbetet påbörjas.
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Motion Västernorrland nr 2

Hur kan vi verka när de vill avverka och vad kan vi kräva
när de vill gräva?
LRF Ungdomen
Som markägare idag avkrävs man en stor acceptans för när andra intressen gör
intrång på ägorna. Bland dessa finns de olika energibolagen som, i kommersiellt syfte, vid olika tillfällen behöver utföra markarbeten.
Många uppfattar en svag eller ingen dialog mellan ägare/arrendator och bolagen gällande tillvägagångsätt, val av tidpunkt och utrustning vilket resulterar i
onödiga skador och möjlighet till brukande som följd. Vi menar att en nära dialog med de som känner till markens beskaffenhet, det vill säga ägaren eller brukaren, bör vara standardförfarande, så att eventuella skador (och därigenom
även kostnaderna för återställning) minimeras.
Energibolagen rekommenderar att man använder Svensk Energis avtalsmallar
vid tecknande av markupplåtelseavtal. Dessa dokument redogör för rekommenderade ersättningsnivåer och samråd med markägaren. Däremot finns inte
några tydliga arbetsbeskrivningar eller arbetsförfarande vid olika typer av
markarbeten. Från ledningen inom flera organisationer/företag finns det ofta uttalat hur arbetet bör genomföras, men det är inte alla gånger som detta tydligt
förmedlats till underleverantörer.
LRF Västernorrland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

skapa ett ömsesidigt och accepterat arbetssätt vad gäller markarbeten
och återställning av mark samt

att

verka för att i de mottagningskvitton markägare återsänder till utförare,
ska utföraren tydligt efterfråga arrendators/brukares kontaktuppgifter.
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Styrelsens yttrande nr 54

Motion LRF Ungdomen nr 3 och
Västernorrland nr 2

Dialog och inflytande vid infrastrukturintrång
Inkomna motioner
LRF Ungdomen och LRF Västernorrland anser att energibolagen behöver förbättra
dialogen och vara mer lyhörda för synpunkter från berörda markägare för att minska
skador på skog och mark vid olika markåtgärder. De yrkar att LRF tar fram arbetssätt
för olika markåtgärder samt verkar för förbättrad dialog mellan energibolag och markägare.
Styrelsens redovisning
Det finns en stor poäng i att energibolag har bra dialog med markägaren när intrång
planeras på fastigheten. Därigenom kan entreprenören få mer specifik information
om exempelvis var dräneringsrör ligger eller var marken är särskilt känslig för tryck
från stora maskiner. Även energibolagen vinner på en god dialog och god lyhördhet
med markägaren i frågan. I slutändan är det, precis som motionären skriver, energibolagen som får ersätta skador som uppstår på mark, gröda eller skog. Krav på ersättning eller återställning vid uppkommen skada regleras inte via något avtal utan via
lagstiftning.
LRF hade under många år ramavtal med Svensk Energi, numera Energiföretagen
Sverige (ES). Då förhandlades om prisnivåer, avtalsformuleringar och tillvägagångssätt vid elnätsintrång. Dessa avtal sades dock upp år 2006, bland annat för att parterna inte kunde enas om ersättningen vid kabelintrång samt ett allmänt missnöje
med ramavtalen bland LRFs förtroendevalda och medlemmar. Sedan dess har LRF
inte förhandlat med energibolagen om olika avtals utformning.
ES har under 2014 på egen hand tagit fram mallar och en policy för markåtkomst
som deras medlemsföretag kan använda vid intrång i skog och mark. LRF har träffat
ES under framtagandet av dessa och framfört sina synpunkter.
Styrelsen uppfattar att det på central nivå finns en god förståelse för att dialog med
markägaren är viktigt. I ES policy för markåtkomst står följande:
"Vid anläggande och underhåll av ledningar ska berörda fastighetsägare i så god tid
som möjligt underrättas om åtgärder på aktuella fastigheter. Fastighetsägarens lokalkännedom och önskan om sträckningsval ska beaktas om det är tekniskt möjligt,
ekonomiskt rimligt samt genomförbart med hänsyn till andra allmänna intressen.
Som utgångspunkt ska eftersträvas att minimera intrång genom exempelvis förläggning i anslutning till fastighetsgränser, vägar och dylikt".
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Skrivningen ovan beskriver kontakten med markägaren på ett ganska balanserat sätt.
Det är viktigt både för LRFs regioner och lokala förtroendevalda att känna till de
mallar som ES tagit fram så att eventuellt okunniga energibolag kan informeras om
detta.
I slutändan är det dock agerandet och inställningen från aktuellt energibolag som avgör hur kontakten med markägaren blir. Det är alltid dialogen mellan entreprenören
och markägaren som är den viktigaste åtgärden för att minimera skador. Som markägare gäller det att ta en aktiv roll.
Motionären vill att LRF ska ta fram arbetssätt för hur och när olika åtgärder är lämpliga på olika typer av mark. Med tanke på LRFs utmaningar inom äganderättsområdet anser riksförbundsstyrelsen inte att ett sådant arbete kan prioriteras.
Ett av motionärens yrkanden handlar om att arrendators/brukares kontaktuppgifter
ska efterfrågas och finnas med på det mottagningskvitto som markägaren skickar tillbaka till entreprenören. LRF kan inte se något hinder för att genomföra detta, under
förutsättning att det tas upp i dialogen med energibolaget och entreprenören.
LRF kommer givetvis bibehålla kontakten med ES och fortsätta ge inspel till deras
policy och mallar då tillfälle ges. Det finns alltid förbättringsåtgärder när det gäller
dialog och arbetsmetoder vid infrastrukturintrång.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionerna och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att förbättra dialogen
om tillvägagångssätt gällande framförande av maskiner och annan utrustning
mellan markägare/brukare och energibolagen samt dess entreprenörer så att
det i framtiden blir ett standardförfarande innan arbetet påbörjas,

att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att skapa ett ömsesidigt och accepterat
arbetssätt vad gäller markarbete och återställning av mark,

att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att i de mottagningskvitton
som markägare återsänder till utförare ska utföraren tydligt efterfråga
arrendators/brukares kontaktuppgifter samt

att

avslå yrkandet att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att ta fram arbetssätt för
hur och när det är mest lämpligt att utföra olika åtgärder på olika typer av
mark.
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Motion Jönköping nr 3

Trafikverkets skyltning
Mariannelund
Att det är svårt att få skyltar till turistmål som naturupplevelser och gårdsbutiker med mera är känt. Det händer även att befintliga skyltar inte får flyttas med
till de nya korsningarna vid vägombyggnader där sträckningar ändras. Att få en
av Trafikverket godkänd skylt skulle minska förekomsten av diverse uppfinningsrika egna skyltkonstruktioner; vid förfrågan till Trafikverket hänvisar de
till gällande lagstiftning, Vägmärkesförordningen 2007:90 och dess tillhörande
föreskrifter. Deras svar vid ett specifikt fall lyder:
”Då vi byggde om fick även väg 47 en annan karaktär och då är det främst geografisk vägvisning och vägvisning till information, mat och drivmedel som trafikanten har behov av vid sin resa. Vad gäller inrättningar och anläggningar
måste det förutsättas att trafikanten själv har gjort vissa förberedelser för att
hitta dit, exempelvis genom att ta reda på var den inrättningen eller anläggningen som han eller hon ämnar besöka är belägen. Det måste också anses rimligt att en vägbeskrivning lämnas till förväntade besökare i exempelvis annonsering för inrättningen eller anläggningen. En sådan vägbeskrivning kan skapas
med utgångspunkt från befintlig geografisk vägvisning.”
Om Trafikverket alltid ska kräva denna förberedelse av resenärerna skulle det
få stora konsekvenser för landsbygdsföretagen, många spontana besök skulle
upphöra, antalet besök skulle dramatiskt minska och det ekonomiska resultatet
bli väsentligt sämre. Detta har många besöksmål också upplevt. Riksdag, regering, länsstyrelser och kommuner är alla överens om att besöksnäringen är en
stor, växande och viktig näringsgren i Sverige, inte minst på landsbygden. En
otroligt viktig del i detta är möjligheten att hitta till turistmålen. Skyltningen är
A och O för att detta ska bli möjligt. Det är inte rimligt att allteftersom vägstandarden blir bättre, så minskar möjligheterna att hitta bort från de stora
vägarna och finna den levande landsbygden och dess unika företag.
LRF Jönköping yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

att arbeta för att få en av Trafikverket godkänd skylt för inrättningar
och anläggningar utanför befintlig geografisk vägvisning.
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Styrelsens yttrande nr 55

Motion Jönköping nr 3

Trafikverkets skyltning för turiständamål
Inkomna motioner
LRF Jönköping anser att Trafikverket gör det för svårt att sätta upp skyltar för turiständamål och gårdsbutiker och vill att LRF arbetar för ett enklare förfarande.
Styrelsens redovisning
Brun-vit vägskyltning är Trafikverkets vägvisning till större turistmål. Utöver den
kan man ansöka om att få sätta upp en egen skylt, som då har svart text mot vit botten. Den kan också ha en symbol, till exempel en kaffekopp för vägvisning till en
servering.
Denna motion baseras bland annat på att en brun-vit vägskylt tidigare suttit längs en
väg och när denna väg byggts om till 2+1 väg har Trafikverket inte ansett att den
brun-vita skylten ska flyttas. Följden av detta blir att ingen på den nya 2+1 vägen
informeras om att denna sevärdhet finns.
Trafikverkets motivering är att den som ansvarar för anläggningen ska lämna vägbeskrivning till presumtiva besökare samt att trafikanten själv i förväg ska ta reda på
vägbeskrivningen dit hen vill åka… Det svaret lämnar mycket i övrigt att önska.
Riksförbundsstyrelsens uppfattning är att vägskyltar ska användas till att marknadsföra sevärdheter på landsbygden och LRF ska givetvis arbeta för att det ska bli verklighet.
Trafikverket är indelat i regioner som fattar självständiga beslut i denna fråga. Det är
därför nödvändigt att LRF Jönköping i samarbete med kommuner, länsstyrelse, turistorganisationer med flera uppvaktar sin Trafikverksregion och diskuterar deras förhållningssätt i frågan. Den av riksdagen antagna livsmedelsstrategin samt den nyligen presenterade Landsbygdsutredningen är starka skäl till att Trafikverkets borde
liberalisera sin syn i frågan.
Riksförbundet kommer givetvis också lyfta denna problematik i sina återkommande
möten med Trafikverket. Det är precis som motionären skriver inte rimligt att en förbättrad vägstandard minskar möjligheten att finna levande landsbygd och unika företag. Utifrån tolkningen att motionens innebörd är att lätta upp Trafikverkets syn på
när en skylt för besöksändamål får sättas upp föreslår styrelsen bifall till motionen.
Styrelsen föreslår stämman besluta
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.
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Motion Gävleborg nr 4

Miljöeffekter av halkbekämpning med natriumklorid
Bollnäs-Rengsjö
Natriumklorid (vägsalt) som används för halkbekämpning på vägarna har flera
negativa påverkanseffekter såsom:
•
•
•
•
•

Ökat rostangrepp på fordon, vägtrummor av stål med mera.
Utökad risk för viltolyckor där djuren går ut på vägarna för att slicka
isig salt.
Frigörande av fosfor samt förstörande av jordstruktur i mark vid vägar.
En delikat frågeställning uppstår om den frigivna fosforn och vems
ansvar det är enligt ”förorenaren betalar” (PPP- principen).
Utslagning av enskilda vattenbrunnar samt negativ påverkan inom
vattenskyddsområden.

Saltning är den viktigaste metoden för halkbekämpning på allmänna vägar.
Saltet sänker fryspunkten för snö och is och ger mindre halkiga vägar ner till
-18 grader. Trafikverket använder 250 000 ton vägsalt om året på det statliga
vägnätet. Saltet kan föras med vinden upp till 100 meter över öppna fält, men
anrikningen av natriumjoner är störst inom 20 meter från vägkanten. Genom
jordbearbetning kan saltet spridas över större arealer.
Halkbekämpningen är viktig ur trafiksäkerhetssynpunkt enligt Trafikverket.
Saltets (97,5 % NaCl) negativa effekter beskrivs också av Trafikverket som
ändå menar att det är det bästa alternativet och att miljöproblemen är hanterbara. Det som inte nämns i Trafikverkets information är följdeffekter på åkermark, särskilt på lerjordar. SLU-forskarna Ararso Etana och Tomas Rydberg
har visat att markstabiliserande joner, som kalcium, byts ut mot natrium från
saltet, vilket förstör jordstrukturen. Dessutom kan marken förlora växtnäringsämnet kalium genom jonbyte. Effekten visar sig inte på en gång och har ibland
felaktigt tagits för packningsskador på vändtegar. Problemet har därför inte
uppmärksammats tidigare.
Förutom skador på markstrukturen ökar vägsaltet risken för utlakning av fosfor
och vissa tungmetaller som följer med uppslammade lerpartiklar i dräneringsvattnet och orsakar negativ påverkan i sjöar och vattendrag.
Som motåtgärder föreslås kalkning med kraftiga givor (strukturkalkning) för
att stabilisera strukturen och anläggning av bevuxna skyddszoner intill vägarna.
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LRF Gävleborg anser att följdeffekterna av vägsaltet till exempel ökad erosion
och därmed läckage av fosfor och andra partikelbundna näringsämnen och
tungmetaller borde undersökas och uppmärksammas mer. Kanske får lantbruket skulden för näringsläckage som egentligen beror på saltning av vägarna.
Problemet borde studeras djupare för att hitta antingen alternativ till natriumklorid för halkbekämpningen eller andra åtgärder för att motverka de negativa
effekterna. Strukturkalkning av känsliga jordar i anslutning till vägar som saltas kunde kanske vara en metod och borde i så fall utföras på Trafikverkets bekostnad.
LRF Gävleborg yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

ta upp en dialog med Trafikverket om vägsaltets negativa effekter och
följdeffekter och uppmana till alternativa lösningar eller åtgärder för att
minska de negativa effekterna.
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Styrelsens yttrande nr 56

Motion Gävleborg nr 4

Miljöeffekter av halkbekämpning med natriumklorid
Inkomna motioner
Från LRF Gävleborg kommer en motion om de negativa aspekterna på användningen
av vägsalt (natriumklorid). Motionären beskriver att vägsalt kan bidra till övergödning genom förhöjt läckage av fosfor, öka viltolyckor genom att vilt ger sig ut på
vägbanan för att slicka, påverka enskilda brunnar samt skapa rostangrepp på bilar
och vägtrummor. LRF Gävleborg yrkar att LRF tar upp en dialog med Trafikverket
om lösningar.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstämman biföll en motion från LRF Södermanland år 2012 om att uppmärksamma de negativa effekterna av vägsalt. Då uppdrogs åt riksförbundsstyrelsen
att ställa krav på Trafikverket att underhålla vägdiken och göra andra åtgärder för att
minska påverkan på åkermark. Sedan dess har LRF skrivit brev till Trafikverket och
regeringskansliet vid två tillfällen med krav på just detta. Dessutom har LRF träffat
Trafikverket, Jordbruksverket och SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) för att framföra våra synpunkter och diskutera möjliga lösningar.
I dagsläget saltas cirka 20 procent av det statliga vägnätet där cirka 80 procent av
trafiken går. Det är inte bara lantbrukare som är negativa till vägsalt utan också en
mycket stor andel av befolkningen visar Trafikverkets attitydundersökningar. Diskussionen om vägsalt har också pågått under lång tid och redan 1993 fattade regeringen beslut att dåvarande Vägverket skulle minska saltningen så långt det var
möjligt. Sedan dess har saltanvändningen i stort sett halverats till dagens nivå på
200-250 000 ton per år. Det arbetet fortsätter Trafikverket med i sin beslutade saltstrategi.
Användningen har alltså minskat men problem kvarstår för markägare invid vägar.
Därför pågår en utvecklingsverksamhet där Trafikverket, i samarbete med KTH
(Kungliga Tekniska högskolan), låtit skriva tre doktorsavhandlingar om olika negativa aspekter på mark, gröda och vatten av saltanvändning. Vidare genomför Trafikverket tillsammans med SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) en studie av hur
vattentäkter påverkas. Ett av flera resultat är att det idag finns ersättningsprodukter
som har lika bra effekt på trafiksäkerheten som vanligt vägsalt. Kalciummagnesiumacetat är en sådan produkt, men den är 15-20 gånger dyrare. Lika viktigt som att hitta
alternativa produkter är därför att skapa billigare produktionsmetoder.
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När det gäller miljöaspekten bedömer riksförbundsstyrelsen inte att det i dagsläget är
ett stort problem att lantbruket får oförskylld skuld på grund av merläckage av fosfor
som kan uppstå av vägsalt. Det är istället skador på mark och gröda som fortsatt bör
stå i centrum för LRFs uppmärksamhet. LRF har en pågående kontakt med Trafikverket och avser att fortsätta denna. Det är också viktigt att påminna om att miljöersättningen för anpassade skyddszoner i Landsbygdsprogrammet kan sökas för
skyddszoner längs vägar.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Förändra utbildningsmaterialet för snöskoterutbildningen på nationell nivå
LRF Ungdomen Jämtland
Under de senaste åren har snöskotrar blivit allt kraftfullare och mer framkomliga. Med bättre maskiner ökar också lusten för vissa åkare att ta sig utanför de
markerade lederna med stora risker att orsaka skador på skog och mark.
Ett stort problem i sammanhanget är att många skoteråkare tror att de får köra
var de vill med sin skoter. En undersökning från Nationella Snöskoterrådet visade förra året att var tredje skoterförare trodde att skoterkörning omfattades av
allemansrätten. Men någon motoriserad allemansrätt finns inte. Däremot står
det i terrängkörningslagen att terrängfordon inte får framföras på jord- eller
skogsmark om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada
på skogen/marken. Vid körning då det är ett tunt snötäcke riskerar det att skada
gröda på åker och ungskog i skogen. Vid ett tjockare snötäcke så är riskerna
mindre men även då så är skaderisken stor särskilt på åker då det sammanpackade spåret gör att tjälen går djupare i marken vilket försvårar vårbruk och
ger en senare start för grödorna. Så i princip är det aldrig tillåtet att köra utanför de uppmärkta lederna utan markägarens tillåtelse. Detta görs ändå så därför
anser LRF Ungdomen att LRF måste trycka på hårdare hos Transportsstyrelsen
att det måste lyftas upp mer i utbildningen för snöskoterkort om var det är tillåtet att köra och belysa konsekvenserna om skotrar framförs utanför leder. Risken är annars stor att missnöjet hos markägare även kommer drabba de seriösa
åkarna. Ett exempel är att markägare inte ger tillåtelse för leddragning över
sina marker.
LRF Ungdomen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

föra en dialog med Transportsstyrelsen att lyfta upp terrängkörningslagen i utbildningen för snöskoterkort och tydliggöra var snöskotrar får
framföras i naturen.
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Styrelsens yttrande nr 57

Motion LRF Ungdomen nr 2

Ändra utbildningsmaterialet för snöskoterutbildningen
Inkomna motioner
LRF Ungdomen beskriver problematiken kring snöskoterkörning och de skador som
den vållar i skog och mark. Motionären vill att riksförbundsstyrelsen arbetar för ett
förtydligande av vilka regler som gäller i det utbildningsmaterial som används vid
snöskoterutbildningen på nationell nivå.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar motionärens syn på problematiken kring dagens skoterkörning och upplever likt motionären att det finns en utbredd okunskap kring gällande regler och kring skador som kan uppstå vid körning på skogs- och åkermark.
Problemen är återkommande och har funnits i flera decennier.
Av Transportstyrelsens föreskrifter framgår vilka krav som ställs på hur utbildningen
ska bedrivas och vad som ska ingå; exempelvis antal utbildningstimmar, högsta antal
deltagare, kompetenskrav för lärarna och vad kursplanen för snöskoterutbildningen
ska innehålla. LRF har under 2015 deltagit i Transportstyrelsens arbete med att ta
fram aktuella föreskrifter. Enligt föreskrifterna om kursplan ska utbildningen omfatta
gällande regler. Transportstyrelsen ansvarar vidare för utfärdande av tillstånd att utbilda och för tillsynen över utbildningen. Myndigheten ansvarar dock inte för utformningen av utbildningsmaterial och prov. Det är istället tillståndshavare som ansvarar för detta. Idag finns 70 tillståndshavare (och 426 utbildningsplatser) i Sverige,
vilket innebär att utbildningsmaterialet varierar mellan olika utbildningsansvariga.
Exempel på större organisationer som har tillstånd (för tillhandahållande av snöskoterutbildning) är Sveriges Snöskoteråkares Centralorganisation (SSCO) och Sveriges
Snöskoterägares Riksorganisation (Snofed). Utbildningsansvariga i respektive organisation utformar ett eget utbildningsmaterial och SSCO ansvarar sedan för 100 lärare/utbildare och Snofed för ca 200 lärare/utbildare. Efter samtal med utbildningsansvariga framgår det att terrängkörningslagen är en del i utbildningen. På vilket sätt
och i vilken omfattning är svårt att överblicka mot bakgrund av att tillståndshavarnas
utbildningsmaterial skiljer sig åt.
Riksförbundsstyrelsens uppfattning är att en enhetlig snöskoterutbildning med likriktat utbildningsmaterial är att föredra. Idag skriver alla organisationer/tillståndshavare
också egna prov, men de arbetar för att utforma ett gemensamt prov. LRF är engagerat i frågorna och kommer att arbeta för att påverka utbildningsmaterialets och provens utformning.
LRF arbetar aktivt med frågor kring terrängkörningslagen, bland annat genom det
Nationella Snöskoterrådet. Vid vårmötet 2017 beslutade rådet bland annat att finansiera en utbildningsfilm om skoterkörningens skador på åker- och skogsmark.
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Syftet med filmen är att den ska kunna användas vid snöskoterutbildningar, men
även som kunskapshöjande informationsfilm i andra fora. LRF arbetar för närvarande med produktionen och har en ambition att filmen ska vara klar redan inför vintersäsongen 2017/2018.
Regeringen avser att under 2017 ge Naturvårdsverket i uppdrag att utreda terrängkörningslagen i syfte att minska störningar och skador i skog och mark. Detta är såklart
väldigt positivt. Mot bakgrund av att lagen ska ändras anser dock riksförbundsstyrelsen att det är klokt att avvakta med att ge inspel till utformningen av utbildningsmaterial. LRF kommer givetvis att engagera sig i utredningen med en förhoppning
om en ny terrängkörningslag som radikalt minskar skador på skog och mark.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Naturturismutbildning
Piteå
Norrbotten tillhör de län i landet som har flest naturturismföretag, däribland
flera mycket kända som Tree Hotell i Harads och Ishotellet i Jukkasjärvi. Det
finns mycket i länets natur och miljö som lockar turister.
Vid Mittuniversitetet genomfördes 2014 en undersökning om naturturismföretag och man kom fram till att branschen omsätter över 3,5 miljarder kronor årligen och den årliga genomsnittsförsäljningen var cirka 2 miljoner kronor per
företag. Det handlar alltså om en klart växande bransch som ger mycket välbehövliga jobb och intäkter till landsbygden.
Den ökande kommersialiseringen av naturen har dock både plus- och minussidor. I de värsta fallen har det inneburit en fullständig vantolkning av allemansrätten med stora problem för drabbade markägare.
Därför är utbildningen av blivande företagare och anställda inom naturturismen
mycket viktig, då man ju ofta bedriver sin verksamhet på annans mark. Vi menar därför att naturbruksprogrammet med sina inriktningar att bruka våra naturresurser erbjuder en självklar och mycket god miljö för att skapa förståelse och
respekt för äganderätten hos de som skall nyttja naturen för turistiska ändamål.
En breddning av utbudet hos våra naturbruksgymnasier ger också en större
attraktionskraft, bättre ekonomi och därmed större chanser att överleva.
LRF Norrbotten yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för att utbildningar inom naturturism blir en del i de gymnasiala
naturbruksprogrammen.
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Styrelsens yttrande nr 58

Motion Norrbotten nr 1

Naturturismutbildning
Inkomna motioner
LRF Norrbotten har motionerat om att LRF ska arbeta med att utbildningar inom
naturturism ska bli en del av det gymnasiala naturbruksprogrammet.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen noterar att naturturism är en växande bransch, som ger möjligheter för de som bor och verkar på landsbygden att fortsätta med det. Samtidigt finns
ett stort behov av att de naturturismföretag som bedriver verksamhet på annans mark
visar respekt för äganderätten och har god kunskap om allemansrätten.
Idag har gymnasieskolor möjlighet att erbjuda program med särskilda inriktningar
med riksintag, det vill säga att elever från hela landet har möjlighet att söka till gymnasieprogrammet. Flera gymnasieskolor med naturbruksprogrammet erbjuder varianter med naturturism. Naturbrukets yrkesnämnd (NYN), där LRF finns representerat,
ställer sig negativ till att naturturism ska erbjudas som en inriktning inom naturbruksprogrammet. Det baseras främst på arbetslivets låga efterfrågan på den gymnasiekompetensen och att behoven redan är täckta via andra gymnasieprogram.
En kartläggning från Skolverket (2016) visar att en stor andel av naturturismelever
går till arbeten som det finns det andra yrkesprogram för, bland annat barn- och fritidsprogrammet (som bland annat erbjuder kurser inom naturguidning, där allemansrätten ingår). Inom Yrkeshögskolan (YH) erbjuds på flera ställen liknande utbildningar inom naturturism. Förbundsstyrelsen anser att YH är en lämpligare nivå för
den som ska arbeta med naturturism.
Motionen lyfter fram att ett breddat utbud i naturbruksprogrammet kan öka attraktionskraften och således stärka gymnasieskolornas ekonomi. Det finns risker med
naturturisminriktningen då den inte leder till arbete i samma utsträckning som de
andra inriktningarna – en inriktning med svag efterfrågan från arbetslivet minskar
attraktionskraften för hela naturbruksprogrammet. Att bredda naturbruksprogrammet
är inte självklart ett sätt att stärka det – snarare är gedigna naturbruksinriktningar något att bygga vidare på för de elever som vill vidareutveckla sig inom turism. Gymnasieskolornas ekonomi är inte ett primärt argument för varför en viss utbildning ska
genomföras. Naturbruksutbildningar tjänar till att ge elever en meningsfull framtid
och för att säkra kompetensförsörjningen i det gröna näringslivet. Att stärka skolornas ekonomi är en positiv effekt, men kan aldrig i sig motivera att en viss utbildningsinriktning ska genomföras. För att stärka sin ekonomi och öka chanserna för
överlevnad, kan gymnasieskolor erbjuda fler program än naturbruk och samverka
med andra skolor. Det skulle även göra elevgruppen mer mångfacetterad.
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I och med att branschen som sådan är växande och behovet för en specifik inriktning
mot naturturism på gymnasial nivå kan i framtiden behöva ses över. I nuläget får
utbildningsbehovet anses fyllt genom de YH-utbildningar och inriktningar som kan
erbjudas inom ramen för den befintliga gymnasieskolan.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionen att arbeta för att utbildningar inom naturturism blir en del
i de gymnasiala naturbruksprogrammen.
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Motion Halland nr 1

Vuxenutbildning inom naturbruk
Årstad
På LRF Hallands regionstämma diskuterades en motion gällande grund- och
vidareutbildning inom gröna näringslivet för vuxna. Dagens skolsystem erbjuder inte möjligheter för personer som vill byta karriär att få grundutbildning
och fördjupning inom de gröna näringarna om de inte väljer en akademisk utbildning. Detta är ett problem i våra branscher och signaler kommer även om
liknande problem inom andra yrkesgrupper. Det är svårt att få finansierade utbildningar exempelvis via arbetsförmedling eller annat eftersom branschen
inte, konkret, visar på ett behov av arbetskraft via Arbetsförmedlingen. Yrkeshögskolan gör liknande bedömningar när de beviljar/avslår utbildningar. Att
branschen anställer de som utbildas på naturbruksgymnasierna är tydligen inte
svar nog.
I villkoren för startstöd, via Jordbruksverket, för unga företagare inom jordbruk
och trädgård står: ”Om du har ett företag ska du, förutom gymnasieutbildning,
ha utbildning inom jordbruk/trädgård på minst 10 veckor, vilket motsvarar
20-25 studietimmar i veckan.” Vi upplever inte att denna utbildning erbjuds
vuxna karriärbytare idag.
Ska branschens behov av nya företagare och anställda kunna tillfredsställas då
behövs både grund- och vidareutbildning. Detta för att bland annat kunna leva
upp till förväntningarna från samhället vad gäller ökad matproduktion i vårt
land. Utbildningen behöver ske i olika former via kortare kurser, distansutbildningar, längre utbildningar, högskolekurser och så vidare. Kunskapsbehovet
finns inom alla de olika produktionsinriktningarna såväl som ekonomi, företagsledning, marknadsföring med mera. Mycket av utbildningarna kan säkert
ske i den kommunala vuxenutbildningens regi men det behöver samordnas
över landet så att det är riksintag till utbildningarna.
LRF arbetar i olika projekt för att locka unga till gröna näringslivet, det största
är det nu aktuella #jobbagrönt. Och med filmerna och materialen lockar vi
också karriärbytare. Därför är det av största vikt att LRF tillsammans med
Naturbruksgymnasiernas Yrkesnämnd (NYN) och andra aktörer arbetar fram
utbildningspaket och finansiering för att fler ska kunna få utbildning.
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LRF Halland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

påverka regering och riksdag att finansiera vuxenutbildningar inom de
gröna näringarna,

att

arbeta fram ett samlat utbildningspaket för det gröna näringslivet som
lämnas som förslag till regering och riksdag samt

att

att undersöka möjligheten för en grundläggande lantbruksutbildning på
distans via exempelvis SLU i samarbete med naturbruksgymnasierna
eller kompetenscentrum. Detta enligt liknande modell som ”Hållbart
familjeskogsbruk” på Linnéuniversitetet.
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Styrelsens yttrande nr 59

Motion Halland nr 1

Vuxenutbildning inom naturbruk
Inkomna motioner
LRF Hallands motion tar upp svårigheten för yrkesbytare att utbilda sig inom naturbruk på grundnivå och hur det påverkar tillflödet av nya företagare inom det gröna
näringslivet. Motionen yrkar att LRF ska arbeta för att säkra finansieringen av vuxenutbildningar, ta fram ett förslag på utbildningspaket samt undersöka möjligheten
att ge en grundläggande lantbruksutbildning på distans.
Styrelsens redovisning
Idag erbjuds det gymnasiala naturbruksprogrammet, i helhet eller i valda delar, även
på komvux i vissa kommuner, både på plats och på distans. Den utbildningen fyller
de krav som ställs för att kunna få startstöd. Erbjuds inte utbildningen i den egna
kommunen, kan hemkommunen betala kommunen som ger utbildningen (riksintag),
efter prövning av den potentiella eleven. Många mindre kommuner avslår att finansiera ytterligare en gymnasieutbildning för enskild, om den sökande inte står långt
ifrån arbetsmarknaden. Vid avslag kan enskild eller dennes företag även själv bekosta utbildningen. Studerande kan söka studiemedel från CSN (Centrala Studiestödsnämnden). Det är av stor vikt för det gröna näringslivet att det blir möjligt för
yrkesbytare att kunna tillgodogöra sig en grundläggande naturbruksutbildning. Alla
människor ska ha lika förutsättningar, oavsett hemkommun. Därför bör hemkommunerna ha skyldighet att betala för en grundutbildning inom naturbruk om en person
som står i begrepp att börja arbeta inom det gröna näringslivet behöver just en grundutbildning. På sikt bör den finansieringen vara statlig, för att säkra tillflödet av yrkesbytare. En säkrad finansiering möjliggör att fler människor startar företag inom det
gröna näringslivet, precis som att det är viktigt att människor inom det gröna näringslivet har möjlighet att vidareutbilda sig för att utveckla och stärka sina företag. Detta
ligger även i linje med målen i den nationella livsmedelsstrategin.
LRF arbetar i dagsläget med att ta fram en plan för hur LRF ska positionera sig i utbildningsfrågor för att organisationen samlat ska arbeta strategiskt med kompetensförsörjning inom utbildningssystemet. Arbetet kommer att baseras på en internationell jämförelse och djupintervjuer med branschföreträdare, för att identifiera de kompetensbehov som det gröna näringslivet har för att vara konkurrenskraftigt år 2030.
Med arbetet att ta fram utbildningsstrategin kommer behoven av olika typer av utbildningar undersökas; inom olika ämnesområden och utbildningsnivåer, på distans
eller fysiska, för att jämföras med dagens utbildningsutbud. När det arbetet är färdigt
kommer eventuella luckor i utbildningskedjan att vara identifierade. Ett samlat utbildningspaket – en kunskapskedja som visar hur utbildningar bygger på varandra,
vikten av vidareutbildning och hur det utvecklar företagandet inom det gröna näringslivet – blir en nyckelkomponent i LRFs påverkansarbete för utbildningsfrågor.
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Ett välgrundat påverkansarbete för utbildningsfrågor är speciellt viktigt då behovet
av kompetensutveckling i det gröna näringslivet lyfts fram i den nationella livsmedelsstrategin.
Styrelsen föreslår stämman besluta
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 riksförbundsstyrelsen att utföra en behovsinventering av utbildning att
använda till grund för det fortsatta påverkansarbetet.
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Motion Mälardalen nr 2

Medlemmars hälsa
Tuna-Stavby
Många LRF-medlemmar lever med ett högt tempo, helt utan tanke och tid för
den egna hälsan. Våra medlemmar ställs inför ekonomiska, fysiska och psykiska utmaningar, både som företagare och privatpersoner. I det höga tempot
tenderar den enskilde individens hälsa att bortprioriteras. Vi har idag ett allt
större ohälsotal, där lantbrukare också finns representerade men det uppmärksammas inte på samma sätt. Många av våra medlemmar är ensamföretagare
med små möjligheter till avlastning. Inom LRF pratar vi tyvärr inte så mycket
om den här viktiga frågan. LRFs medlemmar drabbas lika mycket som andra i
samhället av stress och ekonomisk press som kan leda till utmattning och depression.
Det finns ett stort behov av att prioritera LRF-medlemmarnas hälsa genom
skapande av kontinuerliga hälsokontroller inom LRF-medlemskapet. En hälsokontroll som man kallas till per automatik kan vara skillnaden mellan hälsa och
ohälsa. För att öka fokus på LRF medlemmens hälsa så föreslår vi att LRF ska
undersöka möjligheten att teckna ett avtal med exempelvis Previa eller någon
annan rikstäckande företagshälsa, för att ge medlemmarna en möjlighet att
välja till en hälsokontroll i sitt medlemskap. Hälsokontrollerna måste erbjudas
med en kontinuitet, exempelvis vart tredje år. Vi anser att det är en bra och viktig medlemsnytta att en företagshälsa följer upp våra medlemmars hälsotillstånd. Hälsokontrollerna skall inte finansieras av medlemsavgiften utan medlemmen skall betala för tjänsten.
Vi anser att det är hög tid att prioritera medlemmens hälsa i LRFs verksamhet.
LRF Mälardalen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

undersöka möjligheten att LRF tecknar avtal med en rikstäckande
företagshälsovård för LRFs medlemmar.
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Styrelsens yttrande nr 60

Motion Mälardalen nr 2

Medlemmars hälsa
Inkomna motioner
LRF Mälardalen vill att LRF ska undersöka möjligheten att LRF tecknar avtal med
en rikstäckande företagshälsovård för LRFs medlemmar.
Styrelsens redovisning
Styrelsen menar att det är ett angeläget ämne som tas upp i motionen. Även om lantbrukare statistiskt sett är mindre sjukfrånvarande än andra yrkesgrupper finns det naturligtvis saker i arbetsmiljön och företagandet som kan påverka hälsan negativt. Det
är i många fall sant att lantbrukare inte alltid prioriterar sin egen hälsa eller regelbundna hälsokontroller.
År 2006 genomförde LRF en enkät bland ett stort antal medlemmar i frågan om företagshälsovård. Av de svarande uppgav 73 % att det är viktigt eller mycket viktigt att
företagshälsovården finns nära, vilket kan vara svårt att uppnå vid ett centralt upphandlat erbjudande. En majoritet ansåg vidare att LRF borde engagera sig i frågan
om företagshälsovård medan de som var emot menade att det är en fråga för den enskilda företagaren.
När Lantbrukshälsan fanns var den stora fördelen att personalen var extra insatt i
lantbrukets särskilda förutsättningar och behov. Den kompetensen finns i dagsläget
inte kvar hos någon av de kedjor inom företagshälsovård som kan betraktas som
rikstäckande.
Behovet av företagshälsovård varierar inom medlemskåren beroende på till exempel
typ av och storlek på verksamheten samt om man har anställd personal eller inte.
Sammantaget bedömer riksförbundsstyrelsen att varje enskild medlem kan få en
bättre anpassad och närmare företagshälsovård med en högre kvalitet, om denna själv
köper tjänsten hos en lokal eller rikstäckande aktör än om LRF genom en upphandling förordar vem som bäst tar hand om medlemmarnas företagshälsovård.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionen att undersöka möjligheten att LRF tecknar avtal med en
rikstäckande företagshälsovård för LRFs medlemmar.
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Ärende nr 22

Styrelsens yttranden över inkomna motioner
Nr

Yttrande

Från

Motion

1

Möjliggör användning av
drönare i framtidens jordoch skogsbruk!

LRF Ungdomen 1

Möjliggör användning av drönare i
framtidens jord- och skogsbruk!

82

2

Kapitalförsörjning i ett
ägarskiftesperspektiv

Jämtland 5, Mälardalen 1

Åtgärder för underlättande av ägarskiften, Ägarskiften och kapitalförsörjning

86

3

Det är öppet mål – vi måste
gå på offensiven

Västra Götaland 3

Det är öppet mål – vi måste gå på
offensiven

89

4

LRFs strategiska klimatoch miljöarbete

Jönköping 1

LRFs strategiska klimat- och
miljöarbete

93

5

Jordbrukets benämning i
miljöbalken. Miljöpåverkande
eller miljöfarlig?

Västra Götaland 11
Östergötland 1

Jordbrukets benämning i Miljöbalken,
Är våra verksamheter miljöpåverkande
eller miljöfarliga?

99

6

Livsmedelsstrategin

Gotland 3

Regeringens livsmedelsstrategi

102

7

LRF måste lyfta vegetabiliska
proteinprodukter från svenskt
jordbruk mer

Västra Götaland 7

LRF måste lyfta vegetabiliska proteinprodukter från svenskt jordbruk mer

106

8

Nej till genmodifierade-bin

Sveriges Biodlare 1

Nej till genmodifierade-bin

110

9

European Bee Award

Sveriges Biodlare 2

European Bee Award

114

10

Märkning av honung

Sveriges Biodlare 3

Märkning av honung

117

11

Svenska mervärden åt de
som skapar dem

Värmland 4

Svenska mervärden åt de som
skapar dem

119

12

Mjölk till alla barn i förskolan

Sydost 4

Mjölk till alla barn i förskolan

122

13

Nya former av LRFmedlemskap

Jönköping 4

Nya former av LRF-medlemskap

125

14

Rabatt på tjänster via LRFmedlemskapet

Örebro 1

Rabatt på tjänster via LRFmedlemskapet

128

15

Flytta LRF närmare
medlemmen

Östergötland 3

Flytta LRF närmare medlemmen

132

16

Satsning på skolkontakt
och Bonden i skolan

Mälardalen 4

Satsning på skolkontakt och Bonden
i skolan

135

17

Bättre fungerande stödutbetalningar

Gotland 1, Gotland 2
Östergötland 2

SAM-ansökan och stödutbetalningar,
Hot mot landsbygdsutvecklingen med
försenade utbetalningar

142

18

Tvärvillkor

Gotland 1, Västra Götaland 4

SAM-ansökan och stödutbetalningar,
Förenkling av den svenska tvärvillkorstillämpningen

148

19

Myndigheters behandling
av lantbruksnäringen

Sydost 5

Myndigheters behandling av
lantbruksnäringen

151

20

Modernisera kontakterna
med Jordbruksverket

Värmland 3

Modernisera kontakterna med
Jordbruksverket

154
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Sid

Nr

Yttrande

Från

Motion

21

EU-ersättningar till produktion

Gävleborg 2

Ta bort EU- stöd till putsning av åker

Sid
156

22

Startstödet

Västernorrland 1

Möjliggör företagande för unga

159
163

23

Otillbörlig konkurrens på
fastighetsmarknaden

Västra Götaland 6

Om otillbörlig konkurrens på
fastighetsmarknaden genom olika
skattevillkor

24

Regional återföring av
fastighetsskatt

Jämtland 4

Regional återföring av fastighetsskatt

166

25

Privata särintressen i
myndighetsutövningen

Västra Götaland 8

Privata särintressen i
myndighetsutövningen

170

26

Minerallagstiftningen

Östergötland 6

Förändrad minerallagstiftning

175

27

Behovet av normkontroll

Värmland 2

Sverige behöver en
författningsdomstol

177

28

Kostnadsersättning efter
överklagande

Värmland 1

Kostnadsersättning åt den som
vinner mot myndigheter

181

29

Ersättning vid markintrång

Sydost 2

Ersättning vid markintrång

184

30

Avgifter och ersättningar
inom vattenskyddsområde

Gotland 5, Sydost 1

Ersättning i vattenskyddsområden,
Avgifter inom vattenskyddsområde

188

31

Lantmäteriets handläggning
och effektivitet

Gotland 4, Värmland 5,
Västra Götaland 10

Lantmäteriets handläggningstider och
kostnader, Lantmäteriets handläggningstider och kostnader, Lantmäteriets kostnader och effektivitet

194

32

Kungörelse till fastighetsägare

Sydost 3

Kungörelse av viktiga beslut till
markägare

197

33

Ändrad fördelningsnyckel
vägunderhåll

Jämtland 2

Ändrad fördelningsnyckel vägunderhåll

199

34

Skogspolitik och äganderätt

Dalarna 1

Skogspolitik och äganderätt

201

Frivillighet vid förmedling av
avsättningar av skog

Västra Götaland 1, Örebro 2

Det går inte att hoppa över en ravin
i två steg, Stoppa död mans hand i
skogen

205

36

Nytt Ersättningsmark AB

Jämtland 1

Nytt Ersättningsmark AB

209

37

Utred allmänna uppdraget
och Svenska Jägareförbundets
roll i det

Västra Götaland 2

Utred allmänna uppdraget och
Svenska Jägareförbundets roll i det

211

38

Ersättning för merkostnader
orsakade av rovdjursförekomst

Gävleborg 1, Mälardalen 3

Ersättning för merkostnader orsakade
av rovdjursförekomst, Rovdjursrivna
tamdjur

216

39

Utbildning i viltförvaltning

Jönköping 2

Utbildning i viltförvaltning

219

40

Stärk LRFs arbete och stöd
kring jaktjuridiken

Västernorrland 3

Stärk LRFs arbete och stöd kring
jaktjuridiken

221

35
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Nr

Från

Motion

41

Ge älgförvaltningsgrupperna
fler verktyg

Yttrande

Västra Götaland 5

Ge älgförvaltningsgrupperna fler
verktyg

223

42

Kontrollera vildsvinsutfodringen

Jönköping 6

Kontrollera vildsvinsutfodringen

225

43

Vem äger viltfrågan?

Östergötland 7

Vem äger viltfrågan?

229

44

Rättssäkerheten för djurägare

Gävleborg 3

Rättssäkerheten för djurägare

232

45

Nödslakt

Dalarna 2

Nödslakt

237

46

Prissättning på kadaverhämtning av häst

Jämtland 3

Prissättning på kadaverhämtning
av häst

240

47

Tillskottsutfodring av betesdjur
vid särskilda förhållanden

Östergötland 4

Tillskottsutfodring av betesdjur vid
särskilda förhållanden

243

48

LRF behöver ompröva sin
medverkan i REVAQ

Västra Götaland 9

LRF behöver ompröva sin
medverkan i REVAQ

245

49

Avloppsrening på landsbygden

Avloppsrening på landsbygden

249

50

Renkavle

Skåne 1

Renkavle

252

51

Funktionstest och godkännande av växtskyddssprutor

Gotland 6

Registrering av funktionstest på
växtskyddsprutor

255

52

Strukturkalk i ekologisk odling

Södermanland 2

Strukturkalk i ekologisk odling

258

53

Säkra landsbygdens digitala
kommunikation

Jönköping 5
Östergötland 5

Mobiltäckning på landsbygden, Säkra
landsbygdens digitala kommunikation

261

265

Södermanland 1

Sid

54

Dialog och inflytande vid
infrastrukturintrång

LRF Ungdomen 3
Västernorrland 2

Hur kan vi verka när de vill avverka
och vad kan vi kräva när de vill gräva?
Hur kan vi verka när de vill avverka
och vad kan vi kräva när de vill gräva?

55

Trafikverkets skyltning för
turiständamål

Jönköping 3

Trafikverkets skyltning

268

56

Miljöeffekter av halkbekämpning med natriumklorid

Gävleborg 4

Miljöeffekter av halkbekämpning
med natriumklorid

271

57

Ändra utbildningsmaterialet för
snöskoterutbildningen

LRF Ungdomen 2

Förändra utbildningsmaterialet för
snöskoterutbildningen på nationell nivå

274

58

Naturturismutbildning

Norrbotten 1

Naturturismutbildning

277

59

Vuxenutbildning inom naturbruk Halland 1

Vuxenutbildning inom naturbruk

281

60

Medlemmars hälsa

Medlemmars hälsa

284

Mälardalen 2

287

Ärende nr 22

Inkomna motioner och styrelsens yttranden
Region

Motion

Sid Yttrande

Nr

Sid

Dalarna 1

Skogspolitik och äganderätt

200 Skogspolitik och äganderätt

34

201

Dalarna 2

Nödslakt

236 Nödslakt

45

237

Gotland 1

SAM-ansökan och stödutbetalningar

137

Bättre fungerande stödutbetalningar

17

142

Gotland 2

Hot mot landsbygdsutvecklingen med
försenade utbetalningar

139

Bättre fungerande stödutbetalningar

17

142

Gotland 3

Regeringens livsmedelsstrategi

101 Livsmedelsstrategin

6

102

Gotland 4

Lantmäteriets handläggningstider
och kostnader

191

Lantmäteriets handläggning
och effektivitet

31

194

Gotland 5

Ersättning i vattenskyddsområden

186

Avgifter och ersättningar inom
vattenskyddsområde

30

188

Gotland 6

Registrering av funktionstest på
växtskyddsprutor

254

Funktionstest och godkännande
av växtskyddssprutor

51

255

Gävleborg 1

Ersättning för merkostnader orsakade
av rovdjursförekomst

213

Ersättning för merkostnader
orsakade av rovdjursförekomst

38

216

Gävleborg 2

Ta bort EU- stöd till putsning av åker

155 EU-ersättningar till produktion

21

156

Gävleborg 3

Rättssäkerheten för djurägare

231 Rättssäkerheten för djurägare

44

232

Gävleborg 4

Miljöeffekter av halkbekämpning med
natriumklorid

269

Miljöeffekter av halkbekämpning
med natriumklorid

56

271

Halland 1

Vuxenutbildning inom naturbruk

279 Vuxenutbildning inom naturbruk

59

281

Jämtland 1

Nytt Ersättningsmark AB

207 Nytt Ersättningsmark AB

36

209

Jämtland 2

Ändrad fördelningsnyckel vägunderhåll

198

Ändrad fördelningsnyckel
vägunderhåll

33

199

Jämtland 3

Prissättning på kadaverhämtning av häst

239

Prissättning på kadaverhämtning
av häst

46

240

Jämtland 4

Regional återföring av fastighetsskatt

165

Regional återföring av
fastighetsskatt

24

166

Jämtland 5

Åtgärder för underlättande av ägarskiften

84

Kapitalförsörjning i ett
ägarskiftesperspektiv

2

86
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Region

Motion

Sid Yttrande
LRFs strategiska klimat- och
91
miljöarbete

Nr

Sid

4

93

Jönköping 1

LRFs strategiska klimat- och miljöarbete

Jönköping 2

Utbildning i viltförvaltning

218 Utbildning i viltförvaltning

39

219

Jönköping 3

Trafikverkets skyltning

267

Trafikverkets skyltning för
turiständamål

55

268

Jönköping 4

Nya former av LRF-medlemskap

124 Nya former av LRF-medlemskap

13

125

Jönköping 5

Mobiltäckning på landsbygden

259

Säkra landsbygdens digitala
kommunikation

53

261

Jönköping 6

Kontrollera vildsvinsutfodringen

224 Kontrollera vildsvinsutfodringen

42

225

LRF Ungdomen 1

Möjliggör användning av drönare i
framtidens jord- och skogsbruk!

1

82

LRF Ungdomen 2

Förändra utbildningsmaterialet för
snöskoterutbildningen på nationell nivå

273

Ändra utbildningsmaterialet för
snöskoterutbildningen

57

274

LRF Ungdomen 3

Hur kan vi verka när de vill avverka och
vad kan vi kräva när de vill gräva?

263

Dialog och inflytande vid
infrastrukturintrång

54

265

Mälardalen 1

Ägarskiften och kapitalförsörjning

2

86

Mälardalen 2

Medlemmars hälsa

283 Medlemmars hälsa

60

284

Mälardalen 3

Rovdjursrivna tamdjur

215

Ersättning för merkostnader
orsakade av rovdjursförekomst

38

216

Mälardalen 4

Satsning på skolkontakt och Bonden
i skolan

134

Satsning på skolkontakt och
Bonden i skolan

16

135

Norrbotten1

Naturturismutbildning

276 Naturturismutbildning

58

277

Skåne 1

Renkavle

251 Renkavle

50

252

Sveriges Biodlare 1

Nej till genmodifierade-bin

108 Nej till genmodifierade-bin

8

110

Sveriges Biodlare 2

European Bee Award

112 European Bee Award

9

114

Sveriges Biodlare 3

Märkning av honung

115 Märkning av honung

10

117

Sydost 1

Avgifter inom vattenskyddsområde

187

30

188

Sydost 2

Ersättning vid markintrång

183 Ersättning vid markintrång

29

184

80

85

289

Möjliggör användning av drönare
i framtidens jord- och skogsbruk!

Kapitalförsörjning i ett
ägarskiftesperspektiv

Avgifter och ersättningar inom
vattenskyddsområde

Region

Motion

Sid Yttrande

Nr

Sid

Sydost 3

Kungörelse av viktiga beslut till markägare

196 Kungörelse till fastighetsägare

32

197

Sydost 4

Mjölk till alla barn i förskolan

121 Mjölk till alla barn i förskolan

12

122

Sydost 5

Myndigheters behandling av
lantbruksnäringen

150

Myndigheters behandling av
lantbruksnäringen

19

151

Södermanland 1

Avloppsrening på landsbygden

248 Avloppsrening på landsbygden

49

249

Södermanland 2

Strukturkalk i ekologisk odling

257 Strukturkalk i ekologisk odling

52

258

Värmland 1

Kostnadsersättning åt den som vinner
mot myndigheter

180

Kostnadsersättning efter
överklagande

28

181

Värmland 2

Sverige behöver en författningsdomstol

176 Behovet av normkontroll

27

177

Värmland 3

Modernisera kontakterna med
Jordbruksverket

153

Modernisera kontakterna
med Jordbruksverket

20

154

Värmland 4

Svenska mervärden åt de som skapar
dem

118

Svenska mervärden åt de som
skapar dem

11

119

Värmland 5

Lantmäteriets handläggningstider och
kostnader

192

Lantmäteriets handläggning
och effektivitet

31

194

Västernorrland 1

Möjliggör företagande för unga

158 Startstödet

22

159

Västernorrland 2

Hur kan vi verka när de vill avverka
och vad kan vi kräva när de vill gräva?

264

Dialog och inflytande vid
infrastrukturintrång

54

265

Västernorrland 3

Stärk LRFs arbete och stöd kring
jaktjuridiken

220

Stärk LRFs arbete och stöd
kring jaktjuridiken

40

221

Västra Götaland 1

Det går inte att hoppa över en ravin i
två steg

203

Frivillighet vid förmedling av
avsättningar av skog

35

205

Västra Götaland 2

Utred allmänna uppdraget och Svenska
Jägareförbundets roll i det

Utred allmänna uppdraget och
210 Svenska Jägareförbundets
roll i det

37

211

Västra Götaland 3

Det är öppet mål – vi måste gå på
offensiven

3

89

Västra Götaland 4

Förenkling av den svenska tvärvillkorstillämpningen

147 Tvärvillkor

18

148

Västra Götaland 5

Ge älgförvaltningsgrupperna fler verktyg

222

Ge älgförvaltningsgrupperna
fler verktyg

41

223

Västra Götaland 6

Om otillbörlig konkurrens på fastighetsmarknaden genom olika skattevillkor

161

Otillbörlig konkurrens på
fastighetsmarknaden

23

163

88

290

Det är öppet mål – vi måste
gå på offensiven

Region

Motion

Sid Yttrande

Västra Götaland 7

LRF måste lyfta vegetabiliska proteinprodukter från svenskt jordbruk mer

LRF måste lyfta vegetabiliska
105 proteinprodukter från svenskt
jordbruk mer

Västra Götaland 8

Privata särintressen i myndighetsutövningen

169

Västra Götaland 9

LRF behöver ompröva sin medverkan
i REVAQ

Västra Götaland 10

Lantmäteriets kostnader och effektivitet

Västra Götaland 11

Jordbrukets benämning i Miljöbalken

Örebro 1

Rabatt på tjänster via LRF-medlemskapet

Örebro 2

Stoppa död mans hand i skogen

Östergötland 1

Är våra verksamheter miljöpåverkande
eller miljöfarliga?

Östergötland 2

Jordbruksverkets bristande förmåga
att hantera utbetalningar av jordbruksersättningar

140

Östergötland 3

Flytta LRF närmare medlemmen

130 Flytta LRF närmare medlemmen

Östergötland 4

Tillskottsutfodring av betesdjur vid
särskilda förhållanden

241

Östergötland 5

Säkra landsbygdens digitala
kommunikation

260

Östergötland 6

Förändrad minerallagstiftning

Östergötland 7

Vem äger viltfrågan?

291

Nr

Sid

7

106

Privata särintressen i
myndighetsutövningen

25

170

244

LRF behöver ompröva sin
medverkan i REVAQ

48

245

193

Lantmäteriets handläggning och
effektivitet

31

194

Jordbrukets benämning i miljö96 balken. Miljöpåverkande eller
miljöfarlig?

5

99

127

Rabatt på tjänster via LRFmedlemskapet

14

128

204

Frivillighet vid förmedling av
avsättningar av skog

35

205

5

99

17

142

15

132

Tillskottsutfodring av betesdjur
vid särskilda förhållanden

47

243

Säkra landsbygdens digitala
kommunikation

53

261

174 Minerallagstiftningen

26

175

226 Vem äger viltfrågan?

43

229

Jordbrukets benämning i
97 miljöbalken. Miljöpåverkande
eller miljöfarlig?
Bättre fungerande
stödutbetalningar

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

