Lägesrapport för stämmobeslut
från LRFs riksförbundsstämma 2018
Uppdaterad februari 2019

Rött = kvar att åtgärda
Gult = vi jobbar på
Grönt = åtgärdat

Sammanställning av Erika Frost och Peter Lundberg, LRF

Rubrik
Yttrande 1
God myndighetsutövning
(Mälardalen 1,
Västra Götaland 7)

Yttrande 2
Myndigheters
verksamhetskontroller
(Örebro 4)

Yttrande 3
Processen kring dispens från
generella biotopskyddet
(Västra Götaland 8)

Stämmans beslut i ATT-Satser
att med bifall till intentionerna i motionen från LRF
Västra Götaland uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
fortsätta det långsiktiga arbetet med rättssäkerhetsfrågor
och god myndighetsutövning, dels för att målen i
livsmedelsstrategin ska kunna nås och dels för att
åstadkomma en generell kvalitetssäkring och
modernisering av myndighetsutövningen för de gröna
näringarna,
att bifalla det andra yrkandet i motionen från LRF
Mälardalen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att i
kontakt med centrala myndigheter kontinuerligt påtala
arbetsgivarens ansvar för att anställda på ett rättssäkert
sätt utför sitt uppdrag samt att adekvata åtgärder
tillämpas i de fallen så inte sker,
att med bifall till intentionerna i det tredje yrkandet i
motionen från LRF Mälardalen uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att i samverkan med berörda LRFregioner kontinuerligt föra dialog med relevanta lärosäten
och myndigheter om utbildning och fortbildning av
myndighetspersonal samt
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att verka för att det
tillförsäkras att de myndigheter som berörs av
kontrollförordning EU nr 625/2017 vad avser rätten för
en aktör som ska kontrolleras att inhämta ett andra
expertutlåtande av en annan erkänd expert, så snart som
möjligt inför nämnda förordnings ikraftträdande, har
arbetssätt och rutiner som tillvaratar aktörers
rättssäkerhet i denna del.
att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att driva frågan om verksamhetskontroller gentemot
högsta myndighetsnivå och Sveriges Kommuner och
Landsting samt
att föreslå riktlinjer för en konstruktiv och utvecklingsfrämjande verksamhetskontroll.
att med bifall till motionens intentioner uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att arbeta för att kompensationsåtgärder ska kunna beaktas i större utsträckning vid
dispensprövningar.

Status/Kommentar
Arbetet med att öka kvaliteten i myndighetsutövningen
fortsätter och intensifieras under innevarande och
kommande år. Det görs genom att frågorna lyfts som ett
fokusområde för hela LRF-organisationen, att LRF i
arbetet med livsmedelsstrategin lyfter fram myndighetsutövningen, som också är en del av LRFs reformagenda
som kommer att tas fram under år 2019. Det genomförs en
mängd aktiviteter runt om i landet, det sker en ökad
samordning av arbetet, material och information tas fram
till regioner, kommungrupper med flera som visar vad
LRF menar med god myndighetsutövning och hur LRF
anser att myndigheter bör arbeta. Opinionsbildning
kommer att ske genom bland annat filmer som visar på
goda exempel.

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

Frågan om utbildning och fortbildning av
myndighetspersonal har tagits upp med SLU.

Frågan om kontroller hanteras inom ramen för LRFs
intensifierade arbete med god myndighetsutövning.
Kontrollerna är en för medlemmarna särskilt kritisk fråga
och LRF kommer att under hösten ta fram ett förslag på
riktlinjer för en konstruktiv och utvecklingsfrämjande
verksamhetskontroll.

Åsa Hill
asa.hill@lrf.se
08-787 50 31

-

Thomas Bertilsson
thomas.bertilsson@lrf.se
08-787 54 26

Rubrik
Yttrande 4
Vi behöver ökade kunskaper
om djurskyddstillsynen
(Västra Götaland 2)

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

Status/Kommentar
Beslutet kräver ingen åtgärd.

Ansvarig handläggare
Anders Drottja
anders.drottja@lrf.se
Forskningsansökan tillsammans med SLU och KTH
skickad till SLF. Om den beviljas så ska forskningen se på 08-787 50 10
hur lantbrukarens psykiska hälsa påverkas av djurskyddskontroller, orättvis konsumentkritik, djurrättsaktivister och
kriminalitet.

Yttrande 5
Återställ förtroendet för våra
skogliga myndigheter
(Jämtland 3)

att avslå motionens andra yrkande att tillsammans med
myndigheterna ta fram en arbetsmodell där en bred
konsekvensanalys måste göras i de fall där man vill att
större inskränkningar görs,
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att större
begränsningar av skogsbruket endast ska ske efter
frivilliga överenskommelser,
att med bifall till intentionerna i motionens tredje yrkande
arbeta för att Skogsstyrelsen startar upp ett arbete för att
kvalitetssäkra en enhetlig och rättssäker handläggning,
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att ge oss faktaunderlag och verktyg för att vi kraftfullt ska kunna
framföra värdet av det svenska skogsbruket, både
samhällsekonomiskt och klimatnytta, samt stötta och
koordinera regionerna i det påverkansarbete vi behöver
göra lokalt nu! samt
att motionen i övrigt anses besvarad med vad
riksförbundsstyrelsen anfört.

Pågående arbete genom opinionsbildning, kontakter med Gunnar Lindén
beslutsfattare och framtagande av underlagsmaterial. LRF gunnar.linden@lrf.se
har tillsammans med skogsägarföreningarna tagit fram en 08-787 58 93
principdeklaration om äganderätt, frihet och brukad skog
för hållbar utveckling. Den har använts i valarbetet, i
kontakt med beslutsfattare och Skogsstyrelse och underlaget är en viktig grund för fortsatt påverkansarbete. Flera
viktiga förslag finns med i januari-överenskommelsen
mellan C, L, S och MP, bland annat att skydd av natur ska
bygga på legitimitet hos de människor som berörs.

Yttrande 6
Nyckelbiotoper
(Gävleborg 4)

att med bifall till motionens intentioner uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att genom påverkansarbete fortsatt
arbeta för att skog som skogsägaren inte vill avsätta
frivilligt, och som staten inte anser vara så skyddsvärd att
den prioriteras för formellt skydd, inte ska kunna anses
vara nyckelbiotop.

Pågående arbete genom bland opinionsbildning och
politiskt påverkansarbete. Den utökade nyckelbiotopsinventeringen läggs ner till stor del till följd av påverkansarbetet. Kvarstår hanteringen i samband
med främst avverkningsanmälan.

Yttrande 7
Red ut hanteringen av så kallad
fjällnära skog
(Jämtland 1)

att bifalla motionens första yrkande och uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att arbeta för att myndigheternas
utredning om fjällnära skog snarast slutförs samt att den
får rätt faktaunderlag samt
att med bifall till intentionen i motionens andra yrkande
uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för en
förändring så att full ersättning alltid utgår när skogsägare
hindras att avverka fjällnära skog.

Skogsstyrelsens utredning är färdig. Frågan har avgjorts i Gunnar Lindén
första instans i domstol där markägarsidan vann på alla
gunnar.linden@lrf.se
punkter och där det tydliggjordes att en rätt till ersättning 08-787 58 93
föreligger. Risk för överklagan finns. Vår opinionsbildning
har fått stor medial uppmärksamhet där det oftast
framställs som orimligt att markägare inte ersätts.

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

Rubrik
Yttrande 8
Grön infrastruktur
(Värmland 1)

Yttrande 9
Branschpraxis för bedömning,
hantering och utbetalning av
ersättning vid avverkning utanför
uppdraget
(Mälardalen 3)
Yttrande 10
Utsläppskrediter
(Norrbotten 1)
Yttrande 11
Minerallagen måste förändras
(Örebro 3)

Stämmans beslut i ATT-Satser
att bifalla motionens första yrkande och uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att uppmärksamma riksdagspartierna på farhågorna för vad handlingsplaner för Grön
infrastruktur kommer att innebära,
att bifalla motionens andra yrkande och uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att påtala konsekvenserna för
framtida markanvändning av handlingsplanerna för Grön
infrastruktur i kontakter med Naturvårdsverket och
Jordbruksverket,
att handlingsplaner för grön infrastruktur bör begränsas
till högexploaterade områden samt
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att skyndsamt
samordna kunskapsdelning mellan regionerna och
riksförbundet för de remisser som just nu genomförs
kring grön infrastruktur i länen, samt för det följande
arbetet.
att avslå motionens yrkande att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att i samråd med skogsbranschens aktörer
utveckla ett system för bedömning, hantering och
utbetalning av ersättning vid icke avtalad avverkning på
skogsmark.

Status/Kommentar
Påverkansarbete har skett både regionalt i samband med
framtagande av handlingsplaner för grön infrastruktur, och
nationellt. Ett underlagsmaterial som stöd i argumentationen kring detta har tagits fram. Problematiken har lyfts
med beslutsfattare i olika sammanhang.

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

Beslutet kräver ingen åtgärd.

Johanna Fintling
johanna.fintling@lrf.se
08-787 58 96

att avslå motionen och inte arbeta för ett nationellt system Beslutet kräver ingen åtgärd.
för handel med utsläppskrediter från skog.

Karin Vestlund Ekerby

att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att arbeta för att minerallagstiftningen förändras så att
markägarens ställning stärks när det gäller prospektering
och gruvbrytning.

karin.vestlund.ekerby@.lrf.se

08-787 57 72

LRF fortsätter arbetet med frågan om att stärka markÅsa Hill
ägarens ställning vid mineralletning och -brytning. Året
.hill@lrf.se
har börjat med en samordnad debatt i ämnet över hela
08-787 50 31
landet och principmål där ett undersökningstillstånd i
Skåne har överklagats. Ytterligare stöd tas fram till
medlemmar som berörs av undersökningsarbete,
tillståndsprövning mm. Den nya regeringen har aviserat en
förändring av regelverket för när utvinning av mineraler
får ske från alunskiffer. LRF arbetar för att få in fler frågor
i en sådan utredning, bland annat markägarnas rättigheter
och ersättningen till markägare samt reglerna för prövning
av gruvverksamhet.

Rubrik

Stämmans beslut i ATT-Satser

Status/Kommentar

Ansvarig handläggare

Yttrande 12
Aktivt brukande i CAP
(Gotland 2, Halland 1,
LRF Ungdomen 2, Örebro 2)

att med bifall till motionernas intentioner uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att arbeta för CAP-regler som
understödjer livsmedelsstrategins mål om ökad
produktion och som samtidigt är förutsägbara och enkla
att kontrollera,
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att med omedelbar
verkan ta upp dialogen med Jordbruksverket att acceptera
dispenser för skörd av träda vid torka även under
innevarande CAP-period samt
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att ta ställning för ett
aktivt brukande av åkermarken.

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

Yttrande 13
Nya tag i vildsvinsfrågan
(Västra Götaland 4)

att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att utforma en ny
vildsvinspolicy för organisationen byggd på de
grundläggande ställningstagandena: Vildsvinen är inte
och blir aldrig en resurs! Den svenska vildsvinsstammen
ska minimeras! samt
att motionen i övrigt anses besvarad med vad
riksförbundsstyrelsen anfört.

Efter LRFs påtryckningar meddelande Jordbruksverket
den 13 juni att de medgav dispens från EUs datumregler
för skörd av trädesarealer med mera. Senare kom även
länsstyrelserna med besked som underlättade skördefrågan
i områden med kompensationsstöd. En del andra undantag
och dispenser följde under sommaren, t ex kring ekologisk
produktion, foderväxter som fånggrödor med mera. Behov
av dispenser föreligger sannolikt även 2019 och samtal om
detta har börjat föras med ansvariga myndigheter. Ändrade
riktlinjer för kontroller kom under 2018 och för
djurkontroller har de förlängts till 30/9 2019. Ifråga om
tvärvillkorskontroller under 2019 kan man som
lantbrukare anmäla skriftligen till länsstyrelsen om 2018
års torka leder till extraordinära omständigheter, till
exempel foderbrist. När det gäller aktivt brukande av
jordbruksmarken jobbar LRF med frågan i samband med
EU-kommissionens förslag i juni 2018 om CAP-regler
efter 2020.
Riksförbundsstyrelsen beslöt i september om ny
vildsvinspolicy, i enlighet med stämmans beslut.

Yttrande 14
Lokal samordning för fällbelöning
och viltkötthantering
(Östergötland 5)

att avslå motionen att ta fram en LRF-modell för regional Beslutet kräver ingen åtgärd.
fällbelöning för skadegörande vilt och att utreda en
modell för regional och lokal samverkan för
tillvaratagande och distribution av vilt.

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

Yttrande 15
Genetisk analys av vildsvin
(Östergötland 3)

att avslå motionen att arbeta för att staten genomför en
genetisk analys av vildsvin för att utreda förekomsten av
hybrider mellan tamsvin och vildsvin.

Beslutet kräver ingen åtgärd.

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

Yttrande 16
Kostnad för trikinprov
(Jönköping 2)

att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att fortsatt arbeta för att staten står för kostnaden för
trikinprov på vildsvin.

Påverkansarbete påbörjat. Försenat på grund av
regeringskrisen.

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

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

Rubrik

Stämmans beslut i ATT-Satser

Yttrande 17
Minska viltstammarna
(Skåne 1)

att i enlighet med motionens intentioner uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att fortsatt arbeta med viltets
kostnader och förvaltning, översyn av jaktlagstiftningen,
utökad skyddsjakt på vissa skadegörande fågelarter,
utökad allmän jakttid för kronhjort och att skyddsjakt på
årskalv av dov- och kronhjort även ska omfatta Skåne län
och Gotlands län.

Yttrande 18
Reducering av fågelskador
(Västerbotten 1)

3
Yttrande 19
Viltskador, markägarens ansvar
(Jönköping 1)

Yttrande 20
Rovviltstängsel
(Dalarna 3)

Status/Kommentar

Påverkansarbete pågår om viltets kostnader, översyn av
jaktlagstiftningen, utökad allmän jakt på hind och kalv av
kronhjort. Skrivelse om utökad skyddsjakt på vissa
skadegörande fåglar kommer att ställas till
Naturvårdsverket, eftersom regeringen nyligen uppdragit
åt verket att bereda beslut om jakttider. LRF ingår i NVs
beredningsgrupp för jakttider och kommer att driva LRFs
gamla och nya förslag till jakttider. Första möte i
beredningsgruppen i februari 2019.
att avslå motionens första yrkande om förbud mot
Skrivelse med begäran om att trana och sångsvan ska
utfodring av trana vid fågelsjöarna i södra Sverige,
införas i bilaga 4 till jaktförordningen (skyddsjakt på
att med bifall till intentionerna i motionens andra yrkande enskilds initiativ) kommer att ställas till Naturvårdsverket.
uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för förenklad
Regeringen har nyligen givit Naturvårdsverkets i uppdrag
skyddsjakt genom att trana och sångsvan införs i
att bereda beslut om jakttider. Kontakt med jägarjaktförordningen bilaga 4, skyddsjakt på enskilds initiativ, organisationer om ökad utbildning och intresse för gåsjakt
eftersom allmän jakt inte får införas för dessa arter samt har inletts.
att bifalla motionens tredje yrkande och uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att kontakta jägarorganisationerna
om arbete för ökad kunskap och ökat intresse för jakt på
grågås och kanadagås.
att med bifall till motionens första yrkande uppdra åt
Skrivelse till regeringen om att jägarorganisationerna bör
riksförbundsstyrelsen att tillskriva regeringen om att
arbeta för ökad kunskap om ÄBIN och foderprognoser har
utöka jakt- och viltvårdsuppdraget så att jägareförbunden sänts till regeringen. Dialog med Naturvårdsverket om
i samråd med Skogsstyrelsen arbetar för att öka
förbättringar i älgförvaltningen pågår. Naturvårdsverket
kunskapen om ÄBIN (älgbetesinventeringar) och
har nyligen lämnat svar på regeringsuppdrag om
foderprognoser som metoder och betydelsen av dess
utvärdering av älgförvaltningen. Rapporten innehåller
resultat i viltförvaltningen,
många, för markägare viktiga, förslag till förbättringar.
att bifalla motionens andra yrkande och uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att tillskriva Naturvårdsverket med
uppmaningen att till länsstyrelserna förtydliga vikten av
att samrådsmöten genomförs på ett korrekt sätt så att
markägarnas synpunkter tas tillvara samt
att avslå det tredje yrkandet angående älgförvaltningsgruppernas möjligheter att genom formella beslut påverka
och styra älgskötselområden som inte når sina mål.
att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen Naturvårdsverket har efter omfattande arbete från
att fortsatt arbeta för att alla fördyrande stängselkostnader LRF beslutat om nya föreskrifter om ersättning för skada
på grund av rovdjur ska bekostas av staten samt
av fredat vilt. De nya bestämmelserna medger ersättningar
att arbeta för att budgetmedel inte ska begränsa
för fler typer av förluster och medger även bidrag till
samhällets ansvarstagande för skydd mot
röjning av gräs under rovdjursstängsel. Naturvårdsverket
rovdjursangrepp, när inte stöd till stängsel kan erbjudas
har i februari 2019 remitterat förslag till ännu en ändring i
skall detta kompenseras med rymligare tillämpning av
verkets föreskrifter, som innebär att ersättning för
instrumentet skyddsjakt.
transport av rovdjursdödade kadaver till destruktionsanläggning och ersättning fördestruktion kan ges.

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

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

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

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

Rubrik
Yttrande 21
Överklaganden av
kronhjortskötselområden
(Västernorrland 1)

Stämmans beslut i ATT-Satser
att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att arbeta för en ändring av 58 § jaktförordningen så att
beslut om kronhjortskötselområden får överklagas.

Yttrande 22
Höjd ersättning för eftersök på
trafikskadat vilt
(Östergötland 4)

att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att arbeta för att ersättning för eftersöksjägare vid vilttrafikolycka höjs samt
att statusen och säkerheten för eftersöksjägare höjs och
att deras befogenheter ökar.
att med bifall till motionernas intentioner uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbeta för att reglerna
om markavvattning och jord- och skogsbrukets andra
vattenanläggningar får en modern utformning som
motsvarar och skyddar näringarnas behov och deras
intressen.
att med bifall till motionens intentioner uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att fortsätta bevaka att förslaget om
ny lagstiftning förverkligas enligt de mål och intentioner
som anges i lagförslaget samt
att riksförbundsstyrelsen även arbetar för att samma
regler skall gälla för samtliga dammfästen, dammar, och
fördämningar som har kulturella, skönhets- och
miljövärden.

Yttrande 23
Stärkta rättigheter för och enklare
förändring av markavvattning
(Gotland 1, LRF Ungdomen 1)
Yttrande 24
Miljöprövning småskalig
vattenkraft
(Gävleborg 3)

Yttrande 25
Tillstånd för
växtskyddsmedelsanvändning i
vattenskyddsområden
(Södermanland 1)

att med bifall till motionens intentioner uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att fortsätta det arbete som pågår
med syfte att förbättra tillståndsgivningen i vattenskyddsområden och möjligheten till ersättning samt
att motionen i övrigt anses besvarad med vad
riksförbundsstyrelsen anfört.

Status/Kommentar
LRF har i framställan till regeringen begärt att
jaktförordningen ändras, så att beslut om registrering av
kronhjortsskötselområde ska få överklagas. Även
Naturvårdsverket har gjort regeringen uppmärksam på
denna brist i förordningen.
Arbetet inte påbörjat.

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

Medverkan i Vattenförvaltningsutredningen. Gårdsbesök
med utredningen samt löpande dialog.
Löpande dialog och samarbete med andra organisationer
samt myndigheter.

Helena Andreason
helena.andreason@lrf.se
08-787 51 81

Deltagande i Vattenförvaltningsutredningen. Tillsammans
med regionerna även arbete tillsammans och gentemot
länsstyrelser kartläggningar och analyser av anläggningar.
Ingår i och bygger upp ett nytt nätverk, Vattenhistorisk
Nätverk, tillsammans med hembygdsföreningar,
Jernkontoret med flera.
Övervakning av rättsutvecklingen och påverkansarbete
gentemot EU-kommissionen i deras kommande översyn av
ramdirektivet. Bevakar löpande att det nya regelverket
innebär reella lättnader för ägare till småskalig vattenkraft/
dammar och att mark- och miljööverdomstolens praxis slår
igenom i förvaltningen.
LRF fortsätter sitt påverkansarbete för att möjliggöra en
effektiv och lönsam produktion även i vattenskyddsområden och är bland annat aktivt i Vattenförvaltningsutredningen. LRF har, i samband med ett gårdsbesök samt
i brev till utredningen, framfört hur svårtillgängligt och
oförutsebart regelverket är men även att näringsläckaget är
lägre i Sverige och att landets lantbrukare har förorenat
vattnet mindre än i lantbrukare i jämförbara länder. Detta
för att påtala vikten av frivilliga insatser framför strängare
lagstiftning. LRF har vidare initierat en dialog om tillstånd
för växtskyddsmedel i vattenskyddsområden med
Naturvårdsverket samt Kemikalieinspektionen och
Jordbruksverket.

Helena Andreason
helena.andreason@lrf.se
08-787 51 81

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

Agneta Sundgren
Agneta.Sundgren@lrf.se
08-787 50 08

Rubrik
Yttrande 26
Insekternas situation försämras
snabbt
(Sveriges Biodlare 1)

Stämmans beslut i ATT-Satser
Status/Kommentar
att avslå motionens yrkanden att uppdra åt riksförbunds- Beslutet kräver ingen åtgärd.
styrelsen att initiera nationella program för dels en
konsekvent och radikalt minskad användning av alla
pesticider och dels för att ”förgröna” lantbruksarealerna.

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

Yttrande 27
Stopp för ändrade arealer och
försenade EU-stöd
(Mälardalen 2)

att med bifall till motionens intentioner uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att arbeta för att Jordbruksverkets
IT-system snarast färdigställs så att arealjusteringar,
överlåtelser, kontroller och annan relevant information
säkerställer snabba stödutbetalningar,
att bifalla motionens andra yrkande och uppdra åt
förbundsstyrelsen att arbeta för att Jordbruksverket inför
en lösning med a conto- eller delutbetalning för de
situationer då stödärenden fastnar i datasystemet samt
att motionen i övrigt anses besvarad med var
riksförbundsstyrelsen anfört.
att med bifall till motionens intentioner uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att arbeta för att EU-ersättningarna
betalas ut så snabbt som EUs regler medger; det vill säga
ett förskott i oktober för landsbygdsersättningar,
direktstöden i sin helhet i början av december
samt återstående slutbetalningar i slutet av december.
Utbetalningar som sker senare än dessa tidpunkter
beläggs med dröjsmålsränta.

Jordbruksverket har meddelat att alla datarutiner för
slutbetalningar av ersättningar för åren 2015-2017 är på
plats i inledningen av 2019 och att SJV tillsammans med
länsstyrelserna gjort en prioriteringslista över resterande
utbetalningar utifrån beloppsstorlek. 2018 års
utbetalningar har fungerat relativt väl. LRF har löpande
avstämningar med Jordbruksverket kring
utbetalningarna. Dessa omfattar även utbetalningarna av
krisstödet efter 2018 års torka.

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

Jordbruksverkets utbetalningsplan för 2018 innebär ett
förskott på ersättningar i landsbygdsprogrammet i mitten
av oktober och direktstöden i sin helhet i inledningen av
december. Det vill säga som ett normalår. SJV har dock ej
velat införa en rutin med dröjsmålsränta vid förseningar.
LRF kommer här att driva ett pilotmål kopplat till
slutbetalningar av 2015 och 2016 års stöd. I arbetet med
nya CAP efter 2020 har LRF fått visst gehör för att kunna
tillämpa en modell med dröjsmålsränta i den nationella
stödhanteringen. LRF kommer att jobba för att detta
förverkligas.
Beslutet kräver ingen åtgärd.

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

Yttrande 28
Utbetalning av EU-stöd
(Gävleborg 1)

Yttrande 29
Investeringsstödet
(Värmland 2)

att motionen anses besvarad med vad
riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 30
CDBs inverkan på
kompensationsstöden
(Västra Götaland 1)

att med bifall till motionens intentioner uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att fortsätta pågående arbete med
enkla och rättssäkra stödregler.

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

För just kompensationsstöd har regelverket förändrats
Suzanne Céwe
aningens till det bättre. För nötkreatur gäller att felaktiga suzanne.cewe@lrf.se
rapporteringar gjorda av tidigare ägare kommer inte att
08-787 53 99
påverka djurtätheten. Dock så kvarstår hela förfarandet
med djurförflyttningar, journalföring och CDB. LRF har
överlämnat ett omfattande förenklingsförslag som
diskuterades under en workshop på Jordbruksverket under
2018. Förslaget behöver dock utredas vidare och vi
avvaktar svar från Jordbruksverket. Vi har även haft möte
med tillväxtverkets GD om tidigare inlämnat
förenklingsförslag till KOM via REFIT. Vi avvaktar svar
från REFIT.

Rubrik

Stämmans beslut i ATT-Satser

Status/Kommentar

att bifalla motionens första yrkande och uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att tillse att Jordbruksverket tar
fram en rutin där djur på rymmen kan hanteras i CDB
utan att det drabbar djurhållaren samt
att motionen i övrigt anses besvarad med vad
riksförbundsstyrelsen anfört.

I arbetet med kommande CAP arbetar LRF med att minska
trappstegseffekterna kopplat till djurtäthet i
kompensationsstödet.
Under 2018 har vi genomfört en workshop på
Suzanne Céwe
Jordbruksverket där vi diskuterade tidigare inlämnat
suzanne.cewe@lrf.se
förenklingsförslag. Jordbruksverket kommer att arbeta
08-787 53 99
vidare med frågan och har satt upp ett antal punkter som
behöver utredas. Vi väntar på återkoppling från
Jordbruksverket.

Fortsättning på yttrande 30
Yttrande 31
Rymlingar i CDB
(Jämtland 2)

Yttrande 32
att med bifall till motionens intentioner uppdra åt
Underlätta övertagandet av driften riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbetet med att sprida
av lantbruk
nya sätt att föryngra företagandet i det gröna näringslivet.
(Västra Götaland 3)

Yttrande 33
Socialförsäkringslagarna
(Sydost 4)

att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att i linje med
motionens intentioner utreda frågan ur ett företagarperspektiv samt
att i övrigt anse motionen besvarad med vad
riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 34
Utförsel av stöldgods
(Skåne 2)

att med bifall till motionens intentioner uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att fortsätta driva det brottsförebyggande arbetet samt lyfta frågan om att stoppa
utförsel av stöldgods vid gränsen med berörda instanser.

"LRF riks anordnar under oktober och november 2108
tillsammans med LRF Västerbotten och LRF Konsult en
utbildning om ägarskifte. Utbildningen omfattar tre
heldagar. Föreläsningar varvas med workshops och temat
är: Se på ditt företag med köparens ögon.
En förfrågan har också inkommit från LRF Jätmland om
att genomföra samma utbildning där under hösten 2018.
Inbjudan bifogas.
LRF Ungdomen är särskilt inbjuden för att ge sin syn på
det som deltagarnas worskhop resulterar i."En förfrågan
har också inkommit från LRF Jämtland om att genomföra
samma utbildning där under hösten 2018.
LRF Ungdomen är särskilt inbjuden för att ge sin syn på
det som deltagarnas worskhop resulterar i.
Regeringen tillsatte 2018 en utredning som ska se över
socialförsäkringssystemet för företagare. LRF har träffat
utredaren och diskuterat medlemmarnas problematik.
Näringsutskottets ordförande Jennie Nilsson var utredare
fram till hon blev utsedd till Landsbygdsminister i den
regering som Lövén bildade 2019.
"LRFs ordförande har träffat och diskuterat frågan med
den nya rikspolischefen. Problematiken med
djurrättsaktivister och stölder har lyfts och diskuterats i
Copa Cogeca. Regeringen presenterade under 2018
följande åtgärder för att stoppa stöldligor:
”Historiskt stor satsning på Polisen - Förhindra utförsel av
stöldgods - Skärpta straff för inbrottsstölder - Fler ska
avtjäna straff i hemlandet - Större möjligheter till
kameraövervakning - Förstärkt internationellt arbete Skärpt kontroll av gränsen ”LRFs bedömning är att dessa
åtgärder inledningsvis inte haft någon betydande effekt. på
den kriminalitet som lantbrukare utsätts för.

Ansvarig handläggare

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

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

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

Rubrik
Yttrande 35
Post- och paketdistributionen på
landsbygden
(Örebro 1)

Yttrande 36
Enskilda vägar
(Sydost 1)

Yttrande 37
Solidarisk finansiering av arbetslivets medverkan vid utbildning
inom lantbruk
(Östergötland 1)
Yttrande 38
Öka kunskapen om arbetsmiljölagstiftning inom de gröna
näringarna
(Dalarna 1)

Stämmans beslut i ATT-Satser
att med bifall till motionens intentioner uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att driva frågan om post- och
paketservice på landsbygden ur ett konkurrensperspektiv,
så att reglerna likställs mellan stad och landsbygd.

Status/Kommentar
Flera aktiviteter har genomförts för att lyfta postfrågan ur
ett konkurrensperspektiv. Bland annat har vi tillsammans
med LRF Häst haft möten med PostNord för att ta fram en
lösning för snabba leveranser av semindoser. Regionerna
har även getts möjlighet att komma med synpunkter på
medlemmarnas behov av posttjänster, som användes som
LRF:s svar i en undersökning från PTS (jan 2019) om
behovet av posttjänster på landsbygden. LRF:s synpunkter
kommer att lyftas i en rapport från PTS under 2019. I
samband med politikermiddagar på LRFs huvudkontor har
Cecilia Reje, landsbygdsexpert, även lyft frågan med ett
flertal politiker och tagit upp konkreta exempel på hur
medlemmarna påverkas när posten inte kommer i tid, eller
när PostNord försämrar sitt erbjudande jämtemot
företagaren.
att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen 1:a att-sats: Arbete pågår. Bland annat har ett flertal möten
att arbeta för att staten ska höja anslagen till underhåll och med Trafikverket genomförts för att lyfta frågan.
upprustning av enskilda vägar samt
2:a att-sats: Ett första utkast till informationsmaterial för
att arbeta fram ett informationsmaterial som
kommungrupper är framtaget och avstämt med Malin
kommungrupper och lokalavdelningar kan använda för att Engdahl. Denna ska revideras och anpassas efter
påverka kommunerna.
kommunikationskanal.
att med bifall till motionens intentioner uppdra åt
På grund av att ansvarig medarbetare arbetar halvtid med
riksförbundsstyrelsen att undersöka möjligheterna till
frågorna fram till nyår, har stämmobeslutet skjutits till att
solidarisk och offentlig finansiering av arbetslivets
verkställas våren 2019.
medverkan i olika former av branschråd kopplade till
utbildningar, såsom lokala programråd.

Ansvarig handläggare
Cecilia Reje
cecilia.reje@lrf.se
08-787 50 90

att avslå motionens första yrkande att ålägga LRFs
Arbete ej påbörjat.
branschavdelningar att ta fram branschspecifika
utbildningsprogram i arbetsmiljö,
att avslå motionens andra yrkande att arbeta fram en
policy gällande barnsäkerhet i det gröna näringslivet samt
att bifalla motionens tredje yrkande och uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att skapa en modell för
faktagranskning av all LRFs kommunikation ur ett
säkerhets- och arbetsmiljölagsperspektiv för att
säkerställa att den följer gällande arbetsmiljölagstiftning
och ta särskild hänsyn vid minderårigas medverkan på
bild och film.

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

Cecilia Reje
cecilia.reje@lrf.se
08-787 50 90

Wictoria Bondesson
wictoria.bondesson@lrf.se
08-787 10 59

Rubrik

Stämmans beslut i ATT-Satser

Status/Kommentar

Ansvarig handläggare

Yttrande 39
Militanta djurrättsaktivister
(Västra Götaland 5)

att med bifall till motionens intentioner uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att arbeta så att rättsskyddande
myndigheter prioriterar att förebygga och beivra
ideologiskt motiverad brottslighet samt att arbeta för en
skärpt lagstiftning för att skydda de som drabbas och ge
polisen möjlighet att ingripa på plats samt
att undersöka möjligheten att ta fram ett utbildningsmaterial och/eller en utbildning för nya förtroendevalda
och omsorgsgrupper i djurrätt och grundläggande
hantering av extremister. Detta för att alla LRFföreträdare snabbt och säkert ska kunna hjälpa utsatta
medlemmar i en akut situation på ett område där
kunskaperna ofta är begränsade.

1:a att-sats: Arbete ej påbörjat
2:a att-sats: Diskussion i nätverksgruppen kring
djuraktivistfrågor om vikten av stöd för utsatta djurägare.

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

Yttrande 40
Dialog om framtidens folkrörelse
(Sydost 5, Östergötland 2)

att anse LRF Sydosts första och andra yrkande besvarade Beslutet kräver ingen åtgärd.
med vad riksförbundsstyrelsen anfört,
att avslå LRF Sydosts tredje yrkande angående
samverkan mellan riksförbund och regioner samt
att anse LRF Östergötlands yrkanden besvarade med vad
riksförbundsstyrelsen anfört.

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

Yttrande 41
Utbildning för nuvarande och
framtida förtroendevalda
(Halland 3, Sydost 2)

att med bifall till motionernas intentioner uppdra åt
Arbetet är påbörjat.
riksförbundsstyrelsen att ta fram en ny utbildningsstrategi
för LRFs förtroendevalda med ett utvecklat
utbildningserbjudande för nuvarande och framtida
förtroendevalda,
att utifrån LRFs respektive organisationsmedlemmarnas
utbildningsstrategier och behov samordna utbildningserbjudanden när det är lämpligt samt
att motionerna i övrigt anses besvarade med vad
riksförbundsstyrelsen anfört.
att avslå motionen att uppdra åt riksförbundsstyrelsen
Beslutet kräver ingen åtgärd.
att lägga om LRF-koncernens räkenskapsår till brutet
1 oktober - 30 september.

Hanna Österberg
hanna.osterberg@lrf.se
08-787 50 07

Yttrande 42
Framtidens folkrörelse ska
engagera aktiva företagare som
förtroendevalda
(Västra Götaland 6)

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

Rubrik

Stämmans beslut i ATT-Satser

Yttrande 43
Svenska mervärden
(Halland 2)

att med bifall till motionens intentioner uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att fortlöpande ha en bred
diskussion i organisationen kring de svenska mervärdena
och hur de ska förvaltas och utvecklas.

Yttrande 44
Svenskt kött på restaurang
(Sydost 3)

Yttrande 45
Vattenprovtagning – förenkla för
landsbygdens livsmedelsföretag
(Västernorrland 2)
Yttrande 46
Fyrverkeripjäser – begränsa
privatpersoners användning och
följa upp krav på utbildning
(Dalarna 2)

Yttrande 47
Återvinning av sträckfilm
(Örebro 5)
Yttrande 48
Aluminiumburkar och
nedskräpningens konsekvenser
(Gävleborg 2, Värmland 3)

Status/Kommentar

Arbetet med att kommunicera de svenska mervärdena har
haft ett fokus på dialog med dagligvaruhandeln och
storköksgrossister i och med torkan sommaren 2018.
Samtliga aktörer har fortlöpande kontakt med LRF. Syftet
har varit att tydliggöra vikten av den svenska produktionen
kopplat till torkan. Inom ramen för LRFs
kommunikationskoncept, t ex "jag bryr mig" och inom
ramen för det så kallade Tänk om projektet satsar vi extra
på att kommunicera de svenska mervärdena.
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att verka för att
LRF har dialog med Livsmedelsverket bland annat om
regeringen tar krafttag mot matfusket genom tillförande obligatorisk ursprungsmärkning av kött på restaurang.
av större resurser samt mer och bättre samordning mellan Verket har ett uppdrag att utreda frågan. Vi arbetar även
myndigheter samt
med marknadens aktörer om möjligheterna och viljan att
att motionen i övrigt anses besvarad med vad
inför en frivillig ursprungsmärkning på restaurang inom
riksförbundsstyrelsen anfört.
ramen för märket "från Sverige".
att med bifall till motionens intentioner uppdra åt
Ett möte är inplanerat med Livsmedelsverket och LRF
riksförbundsstyrelsen att arbeta för en förenkling av
Riks den 17 maj 2019 då vattenprovtagning vid småskalig
hygienreglerna.
produktion tas upp.

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

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

Auni Hamberg
auni.hamberg@lrf.se
08-787 54 25

att med bifall till motionens intentioner uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att arbeta för att privatpersoners
användande av fyrverkeripjäser begränsas samt
att avslå motionens andra yrkande om att sammanställa
rapporter om incidenter och förmedla till MSB.

LRF undersöker möjligheter genom samverkan med andra Hilda Runsten
aktörer för att hitta lösningar på frågan.
hilda.runsten@lrf.se
08-787 54 28

att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att genom LRFs
deltagande i SvepRetur utreda hur en mer frekvent, men
ändå kostnadseffektiv, insamling av lantbruksplast kan
ske.
att med bifall till intentionerna i LRF Värmlands motion
uppdra åt riksförbundsstyrelsen att genomföra kampanjer
ihop med ”Håll Sverige rent” samt
att motionerna i övrigt anses besvarade med vad
riksförbundsstyrelsen anfört.

Dialog med Svepretur har inletts.

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

Håll Sverige Rent genomförde den 15 september "Håll
Sverige rent-dagen" för att uppmärksamma nedskräpning
över hela landet. HSR har lanserat Skräpplockarappen
"Skrappen" som ett verktyg för att mäta det skräp som
plockas. LRF undersöker möjligheter tillsammansarbete
med Håll Sverige rent inför nästa planerade kampanj.

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

