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Ärende nr 5

Föredragningslista vid ordinarie stämmor med
Lantbrukarnas Riksförbund, förening u p a
och ideell förening 2018-05-29--30
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 12 mars 2018 att föreslå stämman
att utse presidium enligt följande:
Karin Andersson, Vrena, ordförande
Johnas Rundgren, Västerås, vice ordförande

3.

Anmälan av sekreterare och protokollsekreterare
Riksförbundsstyrelsen har den 6 mars 2018 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, Simon Wancke och
Annica Andersson.
c) Förslag lämnas skriftligen via datorplattan.
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 riksförbundsstyrelsen, 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 ledamot av
riksförbundsstyrelesen utökad talartid.
7.

Val av beredningsutskott
Stämman ska utse ett beredningsutskott bestående av två fullmäktige samt en av
riksförbundsstyrelsen utsedd ledamot. Föregående års stämma utsåg Gunnar
Heibring, Norrskog (omval) och Anders Richardsson, LRF Halland (nyval) att
ingå i beredningsutskottet fram till 2018 års stämma.
Valberedningen har uppdragit till LRFs regioner och organisationsmedlemmar att
nominera lämpliga personer, vilket de också har gjort.
Valberedningen föreslår omval av Anders Richardsson, LRF Halland och nyval av
Heléne Gunnarson, Arla Foods till beredningsutskott för stämman 2018 och fram
till 2019 års stämma.

8.

Val av protokolljusterare och rösträknare
Valberedningen nominerar två protokolljusterare med två ersättare samt två rösträknare med två ersättare.
Som protokolljusterare föreslås:
Peter Borring, LRF Östergötland
Kajsa Petersson, Arla Foods
Som ersättare föreslås:
Katarina Eningsjö, LRF Mälardalen
Eric Winding, Gröna Näringens Riksorganisation
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Som rösträknare föreslås:
Malin Engdahl, LRF
Erik Erjeby, LRF
Som ersättare föreslås:
Carl Aschan, LRF
Helen Rosengren, LRF
9.

Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
Meddelande om tid och plats för stämman skickades den 20 februari 2018 till
regioner och organisationsmedlemmar och kallelse skickades ut den 8 maj.
Annons har varit införd i Land vecka 19.
Kallelse ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

10.

Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt ordförandens
och verkställande direktörens redogörelser
Förbundsordförande Palle Borgström och verkställande direktör Anders Källström
kommenterar verksamheten, den ekonomiska utvecklingen och affärsverksamheten 2017.

11.

Anmälan av revisorernas berättelse och koncernrevisionsberättelse
Erik Albenius, Pwc föredrar revisorernas berättelse över verksamhetsåret 2017.

12.

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

13.

14.

att

fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna i
LRF förening u p a där koncernens balansomslutning är 6 413 853 000 kr
och moderföretagets balansomslutning är 472 353 000 kr samt

att

fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna i
LRF ideell förening där balansomslutningen är 185 348 000 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 139 239 804,32 kr balanseras i
ny räkning samt

att

underskottet i LRF förening u p a om 17 078 469,00 kr balanseras i ny
räkning.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
Revisorerna tillstyrker att styrelseledamöterna och verkställande direktören
beviljas ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet.

5

15.

Bestämmande av ersättning till förtroendevalda och revisorer
2011 års riksförbundsstämma antog principen att både timarvodet och styrelsens
fasta arvode framöver bör följa kostnadsutvecklingen i samhället på en kontinuerlig basis. Styrelsens fasta arvode har sedan dess baserats på prisbasbeloppet, baserat på prisutvecklingen i samhället. Inkomstbasbeloppet, som varje år fastställs av
regeringen och som används för att bestämma storleken på pensionen, följer den
genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället. Valberedningen ser detta index
som mer relevant som grund för de fasta arvodena och föreslår därför en övergång
till inkomstbasbelopp.
När det gäller timarvoden är valberedningens princip att arvodena ska följa löneutvecklingen inom LEAB. 2017 års löneutveckling motiverar en höjning av timarvodet från 230 till 235 kronor.
Valberedningen föreslår stämman besluta:
att

samtliga förändringar av arvoden träder i kraft den 1 januari 2019, dock att
bruttoersättningen till ledamot som väljer att bo i lägenhet gäller från den
1 juli 2018 samt

att

ersättning för uppdrag inom Lantbrukarnas Riksförbund ska utgå enligt nedan:

a) Årliga arvoden till ledamöter i riksförbundsstyrelsen och revisorer
Förbundsordförande
16 inkomstbasbelopp
Ställföreträdande förbundsordförande
6 inkomstbasbelopp
Övriga ledamöter i riksförbundsstyrelsen
2,25 inkomstbasbelopp
Tjänstgörande revisorer, ej yrkesrevisorer
0,6 inkomstbasbelopp
Därutöver får riksförbundsstyrelsen disponera upp till tio inkomstbasbelopp efter
beslutad arbetsfördelning inom styrelsen. I denna summa är ersättningar för uppdrag i LRFs branschdelegationer inkluderade.
Ett inkomstbasbelopp motsvarar 62 500 kronor år 2018.
Årligt arvode till personalrepresentanter i riksförbundsstyrelsen utgår med ett
belopp motsvarande 75 % av de stämmovalda ledamöternas årliga fasta arvode.
För de ledamöter som väljer att bo i lägenhet istället för på hotell i Stockholm utgår ett bruttotillägg till det fasta arvodet på 64 000 kronor per år från den 1 juli
2018. För förbundsordföranden utgår ett nettotillägg till 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 ska redovisas inför kommande riksförbundsstämma.
2017 års riksförbundsstämma beslutade att ställa tolv prisbasbelopp (537 600 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
40 000 kr
240 000 kr
110 000 kr
47 600 kr

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

1-13 timmar
235 kr/timme

14-24 timmar
3 290 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
vice ordförande
övriga ledamöter

0,4 inkomstbasbelopp
0,2 inkomstbasbelopp
0,1 inkomstbasbelopp
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16.

Fastställande av antal samt val till riksförbundsstyrelsen
Sex ledamöter i riksförbundsstyrelsen har en mandatperiod som går ut i
samband med riksförbundsstämman 2018. Dessa är Joakim Borgs, Jan
Ehrensvärd, Sven-Erik Hammar, Martin Moraeus, Lennart Nilsson och Åsa Odell.
Följande ledamöter har ett år kvar på sin mandatperiod:
Palle Borgström, Älvängen
Mikael Bäckström, Aneby
Lotta Folkesson, Vännäs
Sara Helgstrand, Ålberga
Marcus Söderlind, Långhult
Lena Åsheim, Kristianstad
Valberedningen föreslår stämman besluta:
att

välja en riksförbundsstyrelse med tolv ledamöter,

att

till ledamöter i riksförbundsstyrelsen, för mandatperioden 2018-2020,
välja följande:
Joakim Borgs, Gustafs
Jan Ehrensvärd, Tomelilla
Sven-Erik Hammar, Funäsdalen
Martin Moraeus, Orsa
Lennart Nilsson, Harplinge
Åsa Odell, Klagstorp

Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval

Personalrepresentanter är för närvarande Anders Johannesson, SACO och Pär
Wiklund, Unionen.
Omval
Joakim Borgs Ledamot sedan 2017. Driver idag en gård i Gustafs, Dalarna tillsammans med familjen där produktionsinriktningen är mjölk, växtodling och
skogsbruk. Han är utbildad lantmästare och har flera utbildningar inom ledarskap och styrelsearbete. Joakim är idag ordförande i Lantmännens distrikt DalaAros och vice ordförande i Lantmännens förtroenderåd samt styrelseledamot i
Gefleortens mejeriförening.
Jan Ehrensvärd Ledamot sedan 2016. Äger och driver Tosterups gård på
Österlen i Skåne. Där odlar han bland annat spannmål, oljeväxter och äpplen
samt producerar must och cider under eget varumärke. Dessförinnan arbetade
han många år inom näringslivet på till exempel Electrolux och Tetra Pak. Idag
har han flera styrelseuppdrag, bland annat som ordförande i TreForm Packaging
AB och Äppelriket ekonomisk förening. Jan Ehrensvärd är utbildad reservofficer i
marinen och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
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Sven-Erik Hammar Ledamot sedan 2011, vice ordförande sedan 2015. Är skogsbrukare i Funäsdalen, Härjedalen. Utöver skogsbruket arbetar han bland annat
med byggnation och renovering av timmerhus. Är även delägare och styrelseledamot i ett företag som arbetar med avgiftsbelagda skoterleder.
Martin Moraeus Ledamot sedan 2017. Driver en spannmålsgård i Orsa, Dalarna
och har en bred utbildning och kunskap inom lantbruk och styrelsearbete. Martin
är vice ordförande för LRF Dalarna. Han har också flera andra förtroendeuppdrag i bland annat Dalarnas Försäkringsbolag och Orsa Besparingsskog.
Lennart Nilsson Ledamot sedan 2012. Driver Storegård, utanför Harplinge i
Halland, tillsammans med sin fru och två svågrar. Företaget är inriktat på växtodling, dikor med avelsinriktning och maskinstation. Lennart Nilsson har tidigare
varit ordförande i LRF Halland i nio år. Han har också flera förtroendeuppdrag
inom nötköttsorganisationer och andra branschorganisationer.
Åsa Odell Ledamot sedan 2010, vice ordförande sedan 2014. Driver ett lantbruk
tillsammans med familjen i Södra Åby, Skåne. Produktionsinriktningen är integrerad grisuppfödning och växtodling. Företaget sysselsätter fem personer på heltid.
Åsa är utbildad lantmästare och har lång erfarenhet av styrelsearbete. Hon är
även styrelseledamot i Länsförsäkringar Skåne.
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 2019
års stämma.

18.

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

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

auktoriserad revisor:
Erik Albenius, Pwc (nyval)

auktoriserad revisor:
Jens Persson, Pwc (nyval)
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19.

Fastställande av antal samt val av ledamöter av valberedning, däribland dess
ordförande
Beredningsutskottet föreslår att valberedningen ska bestå av oförändrat nio
ledamöter.
Fyra ledamöter i valberedningen har en mandatperiod som går ut i samband med
riksförbundsstämman 2018. Dessa är Viktoria Josefsson, Margareta Malmquist,
Patrik Ohlsson och Marie-Louise Åhsell.
Följande ledamöter har ett år kvar på sin mandatperiod:
Lars Gezelius, Vedum
Torgny Hardselius, Sjulsmark
Sten Olsson, Simrishamn
Katharina Weber, Fjälkinge
Marita Wolf, Rimforsa
Beredningsutskottet föreslår stämman besluta:
att

välja en valberedning med nio ledamöter,

att

till ledamöter i valberedningen, för mandatperioden 2018-2020, välja
följande:
Viktoria Josefsson, Reftele
Margareta Malmquist, Nyköping
Patrik Ohlsson, Kil
Marie-Louise Åhsell, Fåker

att
20.

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

till ordförande i valberedningen välja Viktoria Josefsson (omval).

Fördelning av fullmäktige för organisationsmedlemmarna vid nästa
ordinarie stämma
I enlighet med stadgarna har riksförbundsstyrelsen den 25 april 2018 beslutat föreslå stämman fördelning av 45 fullmäktige till kommande stämma. Riksförbundsstyrelsen har vid framtagandet av förslaget tillämpat den fastlagda principen i riktlinjerna för organisationsmedlemskap i LRF; att fördela fullmäktige med särskild
hänsyn tagen till serviceavgifter, insatskapital och branschens omsättning.
Styrelsen föreslår stämman besluta:
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.
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21.

Ärenden som riksförbundsstyrelsen hänskjutit till stämman
a) LRFs medlemsavgift år 2019 (LRF ideell förening)
Styrelsen föreslår att den ideella medlemsavgiften för alla LRFs medlemmar
fastställs till oförändrat 270 kr. Avgiften höjdes med 10 kr inför år 2018.
b) Utveckling av LRF - Vägen mot visionen 2018
Vägen mot visionen är riksförbundsstämmans dokument för att beskriva LRFs
strategiska inriktning. Vägen mot visionen beslutas sedan 2015 vart tredje år.
Med utgångspunkt i Vägen mot visionen fastställer riksförbundsstyrelsen årligen
en strategisk plan i vilken den operativa verksamheten konkretiseras.
Riksförbundsstyrelsen har under det gångna året fört dialog och inhämtat synpunkter, inte minst under förbundsordförandens resa till samtliga regioner, vilka
ligger till grund för revideringen av Vägen mot visionen. Ett förslag har därefter
lagts fram för riksförbundsrådet och justerats efter inkomna synpunkter (se sidan
62).
Styrelsen föreslår stämman besluta:
att

fastställa Vägen mot visionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
fortsätta utvecklingsarbetet i linje med dokumentet.

c) Utvecklingen av LRF som folkrörelse
En av slutsatserna från förbundsordförandens resa i regionerna hösten 2017 är att
en bred process för utvecklingen av LRF som folkrörelse behöver genomföras i
organisationen. Från den lokala organisationen i LRF har det under det senaste
året också kommit motioner på detta tema. Riksförbundsstämman föreslås därför
besluta att ge ett sådant uppdrag till riksförbundsstyrelsen. Se vidare bakgrund till
förslaget på sidan 69.
Styrelsen föreslår stämman besluta:
att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att genomföra en dialog i organisationen
under det kommande året gällande utvecklingen av LRF som folkrörelse.

11

d) Övergripande LRF-policy för miljö respektive djuromsorg
LRFs strategiska inriktning på miljö- och djuromsorgsområdet har under det senaste året varit föremål för omprövning och uppdatering. Förslaget till nya policyer
ska utgöra en ram för LRFs syn på frågorna och vara en grund för påverkansarbete och kommunikation. De ska även vara vägledande för LRFs övriga positioner
och ställningstaganden rörande enskilda sakfrågor inom miljö- och djuromsorgsområdena. Se vidare en beskrivning av bakgrund och arbetsprocess på sidan 71.
Styrelsen föreslår stämman besluta:
att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fastställa LRFs policy för miljö i
enlighet med förslaget och stämmans diskussion samt

att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fastställa LRFs policy för djuromsorg
i enlighet med förslaget och stämmans diskussion.

22.

Ärenden som medlem hänskjutit till riksförbundsstämman
Behandling av inkomna motioner
Styrelsen redovisar i 48 yttranden sina förslag med anledning av 56 inkomna
motioner.

23.

Övriga frågor
Tid och plats för ordinarie stämmor år 2019
Riksförbundsstyrelsen har beslutat att 2019 års stämmor hålls på Sånga-Säby
Hotell & Konferens tiden den 21-22 maj 2019.

24.

Stämmornas avslutande
- Avtackningar
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Ärende nr 20

Fördelning av 45 fullmäktige för organisationsmedlemmarna
till 2019 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 skulle fördelas med särskild hänsyn tagen till
serviceavgifter, insatskapital och branschens omsättning. Dessa tre variabler återfinns numera också i de riktlinjer för organisationsmedlemskap i LRF som riksförbundsstyrelsen fastställde den 6 december 2017 och har då preciserats så här:
• Storleken på organisationsmedlemmens ordinarie serviceavgift.
• Storleken på det insatskapital som organisationsmedlemmen betalat till LRF.
• Branschens totala omsättning (stor total omsättning inom branschen motiverar
fler fullmäktige till de organisationsmedlemmar som företräder branschen).
Riktlinjerna för organisationsmedlemskap i LRF innehåller också en ny modell för
uttag av de ordinarie serviceavgifterna. Denna modell har fått till följd att några organisationsmedlemmar har fått höjd ordinarie serviceavgift 2018, medan andra har fått
sänkt.
Sedan riksförbundsstämman 2017 har att antal förändringar skett i kretsen av organisationsmedlemmar. Arla Foods amba har tagit över Gefleortens Mejeriförenings insatskapital i LRF, varför den senare föreningen utträtt som medlem. Sveriges Biodlares Riksförbund och Svensk Mink har till följd av den förändrade avgiftsmodellen
begärt – och från och med årsskiftet 2018/2019 – beviljats utträde som organisationsmedlemmar i LRF, för att istället bli nationella intressemedlemmar. Länsförsäkringar
ideell förening har av riksförbundsstyrelsen beviljats organisationsmedlemskap i
LRF.
Riksförbundsstyrelsens förslag till fördelning av fullmäktige för organisationsmedlemmarna till 2019 års stämma baserar sig på principerna för fördelning av fullmäktige enligt ovan samt de förändringar som skett i kretsen av organisationsmedlemmar
sedan riksförbundsstämman 2017.
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Förslag till fördelning av 45 fullmäktige för organisationsmedlemmarna
till 2019 års riksförbundsstämma:

Förslag
2019
Grupp 1 Mjölk
Svensk Mjölk
Arla Foods
Falköpings Mejeri
Gäsene Mejeriförening
Norrmejerier
Skånemejerier
Skånesemin
Växa Sverige
Grupp 2 Kött
Scan AB
Danish Crown
Grupp 3 Växtodling
Lantmännen
Swedish Agro
Stärkelsen
Frö- och oljeväxtodlarna
Betodlarna
Grupp 4 Skog
Mellanskog
Norrskog
Norra Skogsägarna
Södra Skogsägarna
Grupp 5 Övriga
Swedbank
Landshypotek
Länsförsäkringar
Svensk Mink
GRO
Biodlarna
Sveriges Maskinringar
Totalt
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Beslutat
2018
1
6
1
0
1
1
1
1

2
6
1
0
1
1
0
1

4
2

4
2

7
1
1
1
1

8
1
1
1
1

3
1
1
4

3
1
1
3

1
2
1
2
1
45

2
2
1
2
0
0
45

Ärende nr 21 b

Lantbrukarnas Riksförbund

Vägen mot visionen
LRF byggs av medlemmarna som alla samlas kring en gemensam vision. Som stöd för att nå
visionen finns Vägen mot visionen som är riksförbundsstämmans dokument för att beskriva
LRFs strategiska inriktning.
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Berättelsen om LRF
LRF finns till för oss som äger och brukar jorden och skogen och som värnar om
landsbygdens utveckling. Vi förädlar det svenska naturkapitalet – skogen, jorden,
sjöarna. Tillsammans är vi det gröna näringslivet.
Hos oss finns kreativitet, entreprenörskap och kunnande. Respekt för djur och
natur, för det goda ägandet och brukandet av marken. För förvaltandet av den
gröna cellen som ständigt förnyas, vilket är avgörande för ett lång-siktigt hållbart
samhälle. I allt vi gör utgår vi från en demokratisk grundsyn och arbetar aktivt för
alla människors lika värde.
Genom LRF uppstår utbyten och samarbeten som utvecklar företag och
företagare. Vi är den enda aktör som tar ett helhetsgrepp om och samlar det gröna
näringslivet. Därför har vi en stark röst. Det ger oss inflytande såväl politiskt som
kommersiellt. LRF bedriver affärsverksamhet för att bidra till att nå vår vision om
tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft. Det är alltid den enskilda medlemmens
och kundens behov som är utgångspunkten i vårt arbete.
Sverige har unika naturresurser och vi är föregångare i hur vi använder vårt
naturkapital för hållbar produktion av varor och tjänster. Det vi erbjuder kan man
lita på. Vi brukar utan att förbruka.
Det är på landsbygden som ägandet, förädlingen och utvecklingen av
naturkapitalet sker. Landsbygden är en förutsättning för att staden ska fungera
och få sina behov uppfyllda. Det LRF arbetar med är angeläget för alla. Vi behövs
för att bygga denna kunskap hos beslutsfattare och konsumenter, för att
säkerställa bra villkor för konkurrenskraftigt företagande och öppna nya
marknader för det gröna näringslivet.
LRF har historia och traditioner, vi värnar om näringar som människor sysslat
med i tusentals år. Vi arbetar ansvarsfullt, långsiktigt och tillsammans. Detta är
vad människor efterfrågar och behöver; igår, idag och imorgon.
Det gröna näringslivet är nyckeln till framtidens Sverige. Ett Sverige som kan mer.
Vi bidrar till att det blir möjligt.
Tillsammans får vi landet att växa.
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Utgångspunkter för LRFs verksamhet
LRFs uppdrag
I stadgarna för LRF (id) fastställs uppdraget att: Riksförbundet skall medverka till
utvecklingen av företagare och företag inom 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.
Vision och värdegrund
LRFs vision och värdegrund ger en målbild för hela koncernens verksamhet. Visionen
har sedan 2009 följande formulering: Vi får landet att växa. De gröna näringarna har en
nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det
hållbara samhället.
Tillsammans med visionen som ger långsiktig riktning finns LRFs värdegrund som ska
känneteckna all verksamhet. Värdegrunden lyder:
•
•
•
•
•

Ansvarstagande. Vi bedriver vår verksamhet på ett ärligt och ansvarsfullt sätt, så
att vi bidrar till en positiv och hållbar samhällsutveckling.
Trovärdighet. Vi skapar trovärdighet genom kompetens, öppenhet och respekt för
människor, djur och natur.
Demokratisk grundsyn. Vår verksamhet vilar på en demokratisk grundsyn och vi
arbetar aktivt för alla människors lika värde.
Medlems- och kundnytta. Den enskilda medlemmens och kundens behov och
förutsättningar är utgångspunkter i LRFs arbete för att skapa bästa möjliga
förutsättningar för människor och företag inom de gröna näringarna.
Folkrörelsetradition. Vi värnar om våra rötter i den svenska folkrörelsetraditionen
där gemenskap och samverkan är grunden för att nå gemensamma mål.

LRFs strategiska mål
På riksförbundsstämmans uppdrag har riksförbundsstyrelsen fastställt fyra strategiska mål
med sikte på år 2030. Målen tar sin utgångspunkt i Vägen mot visionen och innebär en
konkretisering av vad verksamheten ska uppnå.
•
•
•
•

Aktiv landsbygd. En ökande andel medlemmar känner framtidstro kring att leva
och driva verksamhet på landsbygden.
Attraktiv och inflytelserik medlemsorganisation. Antalet företagarmedlemmar ska
uppgå till fler än 150 000 år 2030.
Hållbar tillväxt. Värdet av varor och tjänster inom jord, skog, trädgård och
landsbygdens miljö ska uppgå till mer än 130 miljarder kr år 2030.
Framgångsrikt företagande. Antalet nya företag inom jord, skog, trädgård och
landsbygdens miljö ska vara fler än 2 000 per år senast år 2030.
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Vägen mot visionen
Inledning
Som stöd för att nå visionen finns Vägen mot visionen som utvecklar och beskriver LRFs
strategiska inriktning och principiella syn inom fyra områden:
•
•
•
•

För vilka LRF finns till och hur medlemmarnas engagemang tas till vara,
Förutsättningar för det gröna näringslivets bidrag till ett hållbart samhälle,
LRFs roll som företagarorganisation samt
Förutsättningar för att leva och verka på landsbygden

Dokumentet är vägledande för all verksamhet inom LRF och beslutas vart tredje år av
riksförbundsstämman. Med utgångspunkt i Vägen mot visionen fastställer
riksförbundsstyrelsen årligen en strategisk plan i vilken den operativa verksamheten
konkretiseras.
Attraktiv och inflytelserik medlemsorganisation
LRF är sina medlemmar
LRF drivs för och av sina medlemmar. LRF samlar företagare och företag inom det gröna
näringslivet. LRF välkomnar även medlemmar som inte är företagare men som stödjer
vårt allmänna syfte.
Genom att LRF har många medlemmar och tar ett helhetsgrepp om och samlar det gröna
näringslivet har LRF en stark röst. En samlad och effektiv struktur för företagsnära och
branschspecifika frågor inom LRF stärker den enskilda medlemmens inflytande och
möjligheter på den kommersiella marknaden och den politiska spelplanen.
För att behålla befintliga medlemmar och attrahera nya är det viktigt att ständigt utveckla
medlemskapet utifrån medlemmarnas behov. Skogsägare är en viktig målgrupp med stor
rekryteringspotential, där LRF behöver utveckla innehållet i verksamheten och fler
erbjudanden för att vara relevant.
Medlemsengagemang och kraften i folkrörelsen
LRF är en organisation som bygger på medlemmars och förtroendevaldas vilja och
engagemang. Många aktiva och engagerade medlemmar skapar en kraftfull rörelse och en
stark organisation. Det är genom en levande folkrörelse som LRF kan vara framgångsrikt
i sitt arbete för det gröna näringslivet.
LRF som folkrörelse behöver finnas där medlemmarna befinner sig och erbjuda former
för engagemang och påverkan som medlemmarna finner attraktiva. Det handlar både om
att skapa uppdrag som känns meningsfulla för förtroendevalda och vägar för den enskilda
medlemmen att engagera sig i olika frågor. En dialog behövs om utvecklingen av LRF
som folkrörelse.
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En nyckel till framgång är att förtroendevalda i LRF representerar olika medlemsgrupper
och har en god spridning vad avser ålder, kön och näringsverksamhet. Som minsta
gemensamma nämnare krävs att förtroendevalda visar ledarskap, står upp för
värdegrunden, ser alla medlemsgrupper och agerar för LRFs gemensamma bästa.
Dotterbolag som skapar medlemsnytta
LRF har en tydlig plattform för de helägda dotterbolagen. Dotterbolagen drivs för att
utveckla medlemsnytta, dels genom att tillhandahålla tjänster och erbjudanden av hög
kvalitet direkt till medlemmarna, dels genom att leverera vinst och därigenom bidra till
LRFs finansiering. Detta sker på kommersiella grunder och i aktiebolagsform.
Dotterbolagen ska dela värdegrunden. Relationen mellan moderbolag och dotterbolag
liksom mellan dotterbolag och medlem ska vara marknadsmässig. Dotterbolagen ska vara
ledande aktörer på sina marknader och därigenom bidra till visionen.
Hållbar tillväxt
Tillsammans får vi landet att växa
LRFs medlemmar bedriver företag inom 25 olika branscher som alla är viktiga för att nå
visionen. Verksamheterna tar sitt ursprung i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö;
resurser som är avgörande för att bygga ett långsiktigt hållbart och klimatneutralt
samhälle och som bara kan komma samhället till nytta genom det gröna näringslivet.
Möjligheterna till företagande inom det gröna näringslivet är stora och genom
marknadsdriven innovation och teknikutveckling skapas ständigt nya affärsmöjligheter.
För att nå visionen krävs att både befintliga och nya verksamheter utvecklas. LRF har en
viktig roll att identifiera och skapa förutsättningar för nya attraktiva marknader för
medlemmarna.
Det gröna näringslivet är en förutsättning för omställningen till en biobaserad
samhällsekonomi. Att utveckla det gröna näringslivet gynnar en ekonomiskt, ekologiskt
och socialt hållbar utveckling och minskar risken för export av miljöpåverkan. En stark
äganderätt, ett ökat företagande och en växande produktion inom det gröna näringslivet
ökar sysselsättningen, utvecklar landsbygden och säkerställer tillgången på mat, energi,
drivmedel, fiber med mera.
Tack vare LRF har Sveriges riksdag fastställt en nationell livsmedelsstrategi. LRF har en
fortsatt viktig roll att säkerställa att alla led nu går från ord till handling. LRF vill också
se en nationell skogsstrategi som bidrar till att utveckla svenskt skogsbruk.
Det goda ägandet
En stark ägande- och brukanderätt är fundamental för en hållbar tillväxt och långsiktig
förvaltning. Det är också en av de viktigaste grundstenarna för att företagare ska våga
investera för framtiden.
Det goda ägandet kännetecknas av ett långsiktigt och aktivt ägande där lönsamhet går
hand i hand med hållbarhet som överordnad princip. Den som försörjer sig genom att
aktivt äga och bruka skog och mark skapar ett värde åt sig själv men samtidigt betydande
värden för oss alla – för samhället.
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I Sverige har markägare under lång tid haft friheten att förvalta och bruka den skog och
mark de äger på ett ansvarsfullt sätt. Det har varit positivt för samhällsutvecklingen.
Sverige har i dag ett av världens effektivaste men också renaste jordbruk, är
världsledande när det gäller etisk, god djurhållning och använder mindre antibiotika och
växtskydd än de flesta i vår omvärld. Sverige har också ett hållbart skogsbruk som
säkerställer biologisk mångfald och återväxt samtidigt som skogen spelar huvudrollen i
den pågående klimatomställningen.
Tyvärr sker i dag allt större inskränkningar i rätten att under frihet bruka egen skog och
mark på ett ansvarsfullt sätt. Det handlar om inskränkningar som försvårar företagandet
och ett aktivt brukande inom det gröna näringslivet. LRF behöver vända den här
utvecklingen och förändra sådant som utgör problem och hinder för
landsbygdsföretagaren och i förlängningen omställningen till ett hållbart samhälle.
Framgångsrikt företagande
En inflytelserik och skarp företagarorganisation
LRF arbetar för att fler företag i det gröna näringslivet ska bli stabila, visa lönsamhet och
ha kraft och vilja att anställa. Endast så kan vi förbli viktiga spelare i det svenska
näringslivet och relevanta för politiken. Alla frågor som LRF arbetar med utgår från
företagarens behov och nytta. LRF har sin viktigaste uppgift i att stödja, inspirera och
påverka för att skapa de bästa förutsättningarna för tillväxt, lönsamhet och
attraktionskraft.
Som företagare blir det allt viktigare att förstå och möta den ständigt föränderliga
marknaden, oavsett om den är lokal eller global. Genom samarbeten med
marknadsaktörer kan LRF bidra till att påverka sortiment samt konsumenters och kunders
inställning till produkter och tjänster från det gröna näringslivet och därigenom öppna
marknadsmöjligheter för medlemmarna. Då den globala marknaden får en allt större
betydelse för den enskilda medlemmen har LRFs organisationsmedlemmar en strategisk
och viktig roll som affärspartners och kontaktytor till den internationella och nationella
marknaden.
Vikten av attraktionskraft och ett aktivt företagande
För att säkerställa ett livskraftigt företagande är det nödvändigt att det gröna näringslivet
upplevs attraktivt. Viljan att studera, arbeta och driva företag i det gröna näringslivet är
avgörande för att branschen ska kunna locka rätt kompetens och utveckla nya produkter
och tjänster.
LRF har en viktig uppgift i att bidra till att lyfta förebilder, utvecklings- och
karriärmöjligheter i det gröna näringslivet. LRF har också en viktig uppgift i att bidra till
att näringarnas kompetensbehov tillgodoses; dels genom kompetenshöjande insatser, dels
genom att påverka innehållet i utbildningar riktade mot det gröna näringslivet.
För att utveckla företag och genomföra ägarskiften behövs kapital och för att få tillgång
till kapital krävs gedigen kunskap om företagsledning. LRF har en viktig roll i att
säkerställa att det finns möjligheter för kompetensutveckling på hög nivå.

67

Politiska förutsättningar för ett aktivt företagande
Det politiska landskapet har förändrats. Ett effektivt näringspolitiskt arbete förutsätter
inte bara att LRFs förslag är tydliga och väl motiverade utan också att vi har svaret på
samhällsutmaningar och bedöms kunna leverera på dem.
LRFs näringspolitiska arbete utgår från att förbättra förutsättningarna för företagare och
företag. Näringspolitik och opinionsbildning som bidrar till en stark äganderätt,
konkurrenskraft och regelförenkling är prioriterade områden. Förutsättningarna att driva
företag i Sverige ska vara minst lika goda som i våra konkurrentländer.
LRF är som starkast när vi arbetar samordnat; från gårdsplan via lokalavdelning,
kommungrupp, region och riksförbund till Bryssel. Folkrörelsen stärker det
näringspolitiska arbetet och därmed LRFs roll som företagarorganisation.
Aktiv landsbygd
Framtidstro på landsbygden
Det är på landsbygden som ägandet, förädlingen och utvecklingen av Sveriges
naturkapital sker. En smart symbios mellan stad och land -som möjliggör nya affärer och
marknader, nya jobb och ett livskraftigt företagande - är nyckeln till en aktiv landsbygd.
För framtidstro på landsbygden krävs en social kontext. Här har LRF liksom annat
föreningsliv en viktig roll att fylla.
Företagandet i det gröna näringslivet är platsbundet och en förutsättning för att det ska
kunna utvecklas är att det är attraktivt att leva och bo på platsen. LRF anser att
förbättrade och förenklade villkor för byggande och boende på landsbygden är en
strategisk fråga.
Infrastruktur och landsbygdsservice
Fungerande bredband, vägar, tåg, el, post och telefoni samt tillgång till vård, skola och
omsorg är lika viktigt på landsbygden som i staden. En god infrastruktur gör landsbygden
attraktiv och stimulerar utveckling, tillväxt och sysselsättning.
För att kunna utveckla landsbygden på ett aktivt och hållbart sätt, måste staten ta ett
helhetsansvar och samordna åtgärder inom olika politikområden. I dag är detta inte fallet
och det finns statliga beslut som ger motsägelsefulla signaler till de som driver
verksamhet och bor på landsbygden.
Inte sällan fattas beslut i samhället ur ett urbant perspektiv. LRF anser därför att alla
beslut i samhället ska landsbygdssäkras. Det innebär i praktiken att det ska göras en
konsekvensanalys inför beslut och deras genomförande och att förslag med negativ
påverkan för möjligheten att bo och verka på landsbygden revideras.
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Ärende nr 21 c

Utvecklingen av LRF som folkrörelse

LRF (tidigare RLF) som folkrörelse och organisation har varit uppbyggt på liknande sätt
sedan starten 1929. Mycket har hänt och förändrats i omvärlden sedan dess och synen
på förtroendevalda, påverkansvägar och engagemang ser annorlunda ut idag. Digitaliseringen i samhället har gjort att de tidigare naturliga mötesplatserna inom föreningslivet har fått konkurrens av andra mötesplatser, exempelvis via internet.
För närvarande finns 997 lokalavdelningar och 270 kommungrupper i LRF. Dessa har
varierande grad av aktivitet och de förtroendevalda är inte alltid representativa för LRFs
medlemmar i stort. Till exempel är 80 % av de förtroendevalda i både lokalavdelningar
och kommungrupper män. I medlemskåren i stort är 60 % män och 40 % kvinnor.
Från den lokala organisationen i LRF har det under det senaste året kommit motioner
där motionärerna vill se förändrade organisationsled i LRF. Till årets regionstämmor
inkom minst 17 motioner som handlar om förändrad organisation avseende lokalavdelningar och kommungrupper samt fördelningen av ekonomiska resurser till lokalavdelningarna.
Som nyvald förbundsordförande genomförde Palle Borgström under hösten 2017 en
turné i LRFs regioner där han träffade regionstyrelserna. På samtliga möten diskuterades behovet av att se över LRFs organisation, hur LRF tar vara på medlemmars engagemang när det gäller att påverka i för medlemmarna viktiga frågor samt hur resurserna
ska fördelas för att kunna genomföra detta arbete i framtiden.
Utifrån inspel under ordförandens resa och de motioner som kommit till regionstämmorna har LRF-organisationen ett behov av att diskutera dessa frågor brett. Förändringar som berör själva folkrörelsen är särskilt viktiga att förankra i organisationen. Att
involvera lokalavdelningar och kommungrupper är självklart i en dialog som berör just
detta organisationsled/dessa grupper. På samma sätt är det viktigt att nå de medlemmar
som inte attraheras av de former för engagemang som LRF erbjuder idag, då framtidens
folkrörelse bland annat bör syfta till ett ökat engagemang. En annan särskilt viktig målgrupp är ungdomar då dessa, mer än många andra, ska verka i framtidens folkrörelse.
I det förslag styrelsen lägger fram till stämman när det gäller LRFs strategidokument
Vägen mot visionen (ärende 21b) står det bland annat följande: LRF är en organisation
som bygger på medlemmars och förtroendevaldas vilja och engagemang. Många aktiva
och engagerade medlemmar skapar en kraftfull rörelse och en stark organisation. Det
är genom en levande folkrörelse som LRF kan vara framgångsrikt i sitt arbete för det
gröna näringslivet.
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LRF som folkrörelse behöver finnas där medlemmarna befinner sig och erbjuda former
för engagemang och påverkan som medlemmarna finner attraktiva. Det handlar både
om att skapa uppdrag som känns meningsfulla för förtroendevalda och vägar för den
enskilda medlemmen att engagera sig i olika frågor.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår riksförbundsstyrelsen att frågorna diskuteras i
en bred medlemsdialog under det kommande året. Dialogen ska syfta till att få medlemmarnas syn på hur LRF ska vara organiserat och jobba framgent. Utgångspunkten för
dialogen är att tillsammans se en organisation som präglas av engagemang, gemenskap,
demokrati och jämställdhet internt samt en kraftfull och inflytelserik organisation
externt.
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Ärende nr 21 d

Övergripande LRF-policy för miljö respektive djuromsorg

LRFs strategiska inriktning på miljö- och djuromsorgsområdet har under det senaste
året varit föremål för omprövning och uppdatering. Förslaget till nya policyer ska utgöra
en ram för LRFs syn på frågorna och vara en grund för påverkansarbete och kommunikation. De ska även vara vägledande för LRFs övriga positioner och ställningstaganden
rörande enskilda sakfrågor inom miljö- och djuromsorgsområdena.
Policyn på djuromsorgsområdet omfattar djuromsorg (djurskydd, djurhälsa, smittskydd,
läkemedel) och livsmedelssäkerhet inom hästföretagande och livsmedelsproduktion av
nötkött, lamm, gris, mjölk, ägg och fågel.

Bakgrund
Svensk produktion har sedan EU-inträdet haft stora utmaningar med att stärka konkurrenskraften i relation till konkurrentländerna. En knäckfråga är hur en nationell, och
ambitiös, politik på både miljö- och djuromsorgsområdet kan vara förenlig med en internationell marknad. Parallellt med denna diskussion finns dessutom framför allt i
Sverige, men även i övriga EU ett stort fokus hos konsumenterna och i samhällsdebatten
på hållbarhet och hälsa. En central fråga är också hur vi ska utveckla vår produktion för
att stärka konkurrenskraft och lönsamhet med bibehållen trovärdighet i näringspolitiken,
hos konsumenterna och i debatten.
För att nå framgång krävs att LRF agerar som en enig och tydlig organisation. För ett
effektivt näringspolitiskt arbete och för att utveckla livsmedelsproduktionen på marknaden krävs att hela LRF kommunicerar ett och samma budskap som också uppfattas
som trovärdigt.

Syfte
En ny övergripande policy på miljöområdet syftar till att:
•

i opinionsbildningen förstärka och öka tilliten till svenska producenter och svensk
produktion

•

fortsatt utveckla våra näringspolitiska positioner som förstärker konkurrenskraft men
också bibehåller konsumenternas förtroende och tillit.

Arbetet med att ta fram en övergripande policy för djuromsorgsområdet startades i syfte
att stärka förtroendet för, utveckla och öka svensk livsmedelsproduktion och hästföretagande, skapa bättre förutsättningar för konkurrenskraft och lönsamhet samt få en effektivare näringspolitik och kommunikation. LRF har också ett stämmobeslut från 2014
som anger att ”LRF ska ompröva sitt stöd för den svenska djurskyddslagen, verkligt
djurskydd kan inte styras genom att sätta ramar för produktionen, det kan bara ske genom styrning av konsumtionen.”. Det har bland annat genomförts genom projekt Djuromsorg 2.0.
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Processen
Sedan projekten Miljö och Djuromsorg 2.0 startade i februari 2017 har flera analyser utförts. Det har handlat om omvärlds- och marknadsanalys, internationell analys samt politiska analyser. Respektive bransch (häst, nötkött, lamm, mjölk, gris, ägg och fågel) har
på djuromsorgsdelen även inkommit med en analys av marknaden och hur man ser på
utvecklingen samt framgångsfaktorer inom branschen. För miljödelen har respektive
bransch (kött, mjölk, växtodling och trädgård) inkommit med analyser av miljöfördelar,
hur utvecklingen ser ut framåt samt knäckfrågor.
Det har också förts ett stort antal diskussioner i LRFs regioner, regionala rådet, utvidgade regionala rådet, riksförbundsstyrelsen, LRF Häst, LRF Kött, LRF Mjölk, LRF
Växtodling, LRF Trädgård samt på Arlas Area Council.
Skriftlig remiss har gått ut till LRFs regioner, LRF Ungdomen, LRF Häst, LRF Kött,
LRF Mjölk, LRF Växtodling och LRF Trädgård.
Remissvaren har sammanställts och respektive policy har därefter justerats av riksförbundsstyrelsen den 7 mars 2018. Remissammanställningen och förslagen till policyer
presenterades på riksförbundsrådet den 4 april. På riksförbundsrådet kunde konstateras
en tydlig samstämmighet om att arbetsprocessen och delaktigheten under året, med
många genomförda diskussioner och många involverade i hela LRFs organisation och
närliggande organisationer, har uppfattats mycket positivt. Det uttrycktes även en enighet i att både policyn för miljö och djuromsorg nu går att sluta upp kring. Arbetet uppfattades ha landat bra och att det har tagits hänsyn till de diskussioner som förts och den
skriftliga remiss som genomförts.

Övergripande policy Miljö
Det gröna näringslivet sitter på en nyckelposition i omställningen till ett hållbart samhälle, där det förnybara naturkapitalet utgör grund. LRF ska vara en aktiv drivkraft i
hållbarhetsarbetet, för att värna konkurrenskraften och för att sätta brukandet i centrum.
Utan ett lönsamt aktivt brukande når vi aldrig ett hållbart samhälle. Ytterst ska utvecklingen mot ett hållbart samhälle ske hos företagen; inte genom lagar och regler. LRF ska
därför bidra till att öka kreativitet, entreprenörskap och kunnande inom resurseffektivisering och en hållbar ökad produktion av mat, prydnadsväxter, förnybar energi och
bioråvara.
•

Hållbar utveckling kräver internationella åtaganden, LRF bejakar därför de
globala miljöavtalen.

•

Mot bakgrund av att 85 % av den svenska miljölagstiftningen härrör från
EU-nivå arbetar LRF för fortsatt harmonisering på miljöområdet.
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•

LRF representerar många olika branscher och många olika företagare. Därför
sätter LRF inte egna mål på miljöområdet. Det är istället upp till varje bransch
att definiera eventuella mål.

•

LRFs roll för att skapa störst medlemsnytta i miljöarbetet är att:
- Leverera omvärldsanalys, politisk analys och konsumentanalys.
- Stärka de näringspolitiska villkoren och konkurrenskraften för gröna
företagare genom till exempel förenkling och tillämpning – inte komplicera
implementeringen av direktiv.
- I opinionsbildningen fokusera offensivt på att ta position i hållbarhetsoch miljöfrågor.
- Medverka till att ta till vara möjligheterna med resurseffektivitet, digitalisering
och ny teknik, för snabb överföring av ny forskning och teknikutveckling på
gårdsnivå.

Övergripande policy Djuromsorg
Det är genom bondens dagliga skötsel och omsorg om sina djur som god djuromsorg
säkras. Det är viktigt att det finns tillit till att svenska lantbruksföretagare vill och kan
leverera god djuromsorg av egen och marknadsstyrd vilja.
•

LRF har en hög ambition vad gäller djuromsorg, som är ett av de mervärden svensk
djurhållning har och som det finns ett stort engagemang och intresse för hos LRFs
medlemmar.

•

LRF står bakom den nationella livsmedelsstrategins mål att det ska ske en tillväxt i
den svenska livsmedelsproduktionen och att fortsatt höga ambitioner inom djuromsorg ska förenas med stärkt konkurrenskraft* och lönsamhet.

•

LRFs mål är en funktionell, förenklad, mer flexibel och målstyrd lagstiftning med
korrekt, rättssäker och rimlig tillämpning anpassad till lagstiftningens struktur.
Kontroll ska ske med ett helhetsperspektiv, gott bemötande och hög kompetens.
Detta gagnar såväl djuromsorgen som företagens utveckling, konkurrenskraft och
lönsamhet. I lagstiftning och tillämpning ska även avvägning göras med andra frågor som till exempel miljö- och arbetsmiljöfrågor.

•

Den generella nivån på den svenska lagstiftningen ska inte ensidigt höjas. Ökade
ambitioner i Sverige ska i första hand utformas som branschkrav från industri och
handel baserat på marknadens efterfrågan och/eller genom offentliga ersättningar.

•

Sveriges arbete för att EUs lagstiftning ska efterlevas i alla medlemsstater måste
fortsätta.

* Konkurrenskraft omfattar såväl produktivitet som förmågan att konkurrera kostnadsmässigt
samt att kunna erbjuda mervärden som kunden är beredd att betala för.
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Ärende nr 22

Motion Mälardalen nr 1

Tjänstemannaansvar
Huddunge-Enåkers lokalavdelning och Södertälje ortsförbund
Företagare inom det gröna näringslivet är i många fall beroende av tjänster som utförs externt som till exempel kontroll av verksamheten, rådgivning och veterinärbesök. I alla fall är rättssäkerheten för företagaren avgörande samt att den person som
utför arbetet har adekvat kompetens och utför arbetet i syfte att stödja det gröna näringslivet. Tyvärr ser vi olika exempel på när företagare råkat ut för tjänstemän och
arbetstagare med uppsåt att motverka djurhållning eller ett lönsamt företagande.
Aktivism från personer och organisationer som är emot djurhållning och nyttjande av
djur ökar i Sverige. Flera av organisationerna har dessutom som ett underliggande
mål att infiltrera myndigheter och arbetsplatser, där de i sin yrkesroll kan försvåra för
företagare med djurhållning. Liknande exempel finns inom miljörörelsen vad gäller
påverkan på miljön vid livsmedelsproduktion. Det är därför av största vikt att de
myndigheter och arbetsgivare som på något sätt utövar tjänster som direkt eller indirekt påverkar företagandet i det gröna näringslivet tar det arbetsgivaransvar som lagen föreskriver.
I första hand gäller det såklart att säkerhetsställa att de personer som anställs innehar
rätt kvalifikationer och är benägna att utföra sitt uppdrag med nutida lagstiftning som
grund samt att de värdesätter och vill främja en inhemsk livsmedelsproduktion som
inkluderar djurhållning. LRF behöver här, på såväl riks- som regionnivå, i dialog
uppmärksamma och påminna möjliga arbetsgivare om ansvaret att säkerhetsställa att
adekvat personal anställs. En annan viktig del är dialogen med de lärosäten som utbildar framtidens tjänstemän, rådgivare, veterinärer etcetera. Dialogen kan exempelvis handla om att förlägga kurser i avlivning tidigt under utbildningen samt att dessa
kurser är obligatoriska för fortsatta studier.
I de fall en enskild tjänsteman eller arbetstagare antingen uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften måste arbetsgivaren ta sitt arbetsgivaransvar. I dessa fall gäller det att arbetsgivaren följer lagstiftningen inom bland annat förordning (EG) 882/2004 om hur kontroll i livsmedelskedjan och inom djurhälsa
och djurskydd ska bedrivas samt att de är tjänstvilliga att samarbeta i de fall det föreligger misstanke om brott enligt brottsbalken 20 kap. 1 § där det stadgas att person
skyldig till tjänstefel kan dömas till böter eller fängelse i högst två år.
Idag diskuteras återinförande av tjänstemannaansvar såväl inom LRF som på riksdagsnivå. Oavsett vad som sker i frågan måste myndigheter och arbetsgivare agera i
de fall enskilda tjänstemän eller anställda agerar utöver vad uppgiften kräver eller
vad lagstiftningen anger. Den företagare som drabbas behöver ha möjlighet att få sin
sak prövad, vilket den kommande kontrollförordningen (EU) 2017/625 medger. I den
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stärks rättssäkerheten ytterligare genom att det blir obligatoriskt att ge de som kontrolleras en rätt till ett andra expertutlåtande genom att en annan erkänd expert med
lämpliga kvalifikationer anlitas på bekostnad av den som kontrolleras. I den här frågan behöver LRF agera så att det verkligen sker och inte bara blir en möjlighet på
papperet.
LRF Mälardalen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att företagare som kontrolleras ges rätt till ett andra expertutlåtande
av oberoende part med erkänd expertis i syfte att upprätthålla rättssäkerheten,

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 samt

att

kontinuerligt föra dialog med aktuella lärosäten för att minimera risken att de
som examineras drivs av andra syften än att stärka och vara behjälpliga för
det gröna näringslivets framtid.
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Motion Västra Götaland nr 7

Tjänstemannaansvar
Åmål, Gullspång, Falköping, Töreboda och Orust kommungrupper
Riskerna med tjänstemän som driver egna agendor i skydd av sitt ämbete ökar radikalt i dagens samhälle. Dessa kan driva frågor om till exempel djurskydd, naturvård
och småskalig vattenkraft som gynnar helt andra syften än de lagen ger utrymme för.
Det skapar stor rättsosäkerhet om man som verksamhetsutövare inte kan känna sig
säker på om det är lagefterlevnad som krävs, eller om nivån ligger närmare den aktuella tjänstemannens egna intressen.
Detta kan medföra verkliga hinder för företagande i de gröna näringarna. Livsmedelsstrategin har i viss mån gett signaler till bland annat länsstyrelserna om vikten av
företagarperspektivet i myndigheternas verksamhet, men det krävs betydligt mer för
att det ska bli ordentlig verkstad.
I grund och botten ligger problematiken i tjänstemännens instruktioner och vilka som
sitter i ledande positioner på myndigheterna. Med en chef som strävar åt rätt håll tilllåts inte enskilda medarbetare att införliva privata ställningstaganden i sina beslut.
Det är rimligt att tjänstemännens instruktioner tar avstamp i att det är lätt att göra rätt
och att den allmänna hållningen är att man ska underlätta för alla verksamhetsutövare. Detta bör LRF riks arbeta kraftfullt med på flera nivåer. Det finns goda exempel att betrakta, till exempel Skatteverkets resa och den så kallade Rättviksmodellen.
Det är också viktigt att inte lagar som stiftas av politiker blir till något helt annat när
de ska tolkas av tjänstemän. Vad hände med ”All offentlig makt utgår från folket”
när verkställigheten i praktiken frångår politikens intentioner? Politiken måste ta tillbaka en betydande del av makten i samhället.
LRF Västra Götaland motionerade i denna fråga till riksförbundet även 2017 men vi
ser inga konkreta effekter av detta till dags dato.
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 1

Motion Mälardalen nr 1 och Västra Götaland nr 7

God myndighetsutövning
Inkomna motioner
Från LRF Mälardalen och LRF Västra Götaland har inkommit motioner som behandlar behovet av rättssäker myndighetsutövning och myndigheters kompetens. LRF
Mälardalen yrkar att LRF ska arbeta för att företagare som kontrolleras ges rätt till ett
andra expertutlåtande av oberoende part, att LRF i kontakt med centrala myndigheter
kontinuerligt ska påtala arbetsgivarens ansvar för att anställda på ett rättssäkert sätt
utför sitt uppdrag och att LRF kontinuerligt ska föra dialog med aktuella lärosäten för
att minimera risken att de som examineras drivs av andra syften än att stärka och
vara behjälpliga för de gröna näringarnas framtid. LRF Västra Götaland yrkar att
LRF i sitt nationella påverkansarbete ska driva frågan om att införa ett tjänstemannaansvar/-kodex för att säkra att myndighetsutövningen blir opartisk och objektiv.
Styrelsens redovisning
Rättssäker och förutsebar myndighetsutövning är en förutsättning för ett väl fungerande demokratiskt samhälle. Att allmänheten känner tillit till myndigheterna krävs
för att olika regelverk ska kunna genomdrivas på det sätt som lagstiftaren avsett och
att regler följs lojalt påverkas i sin tur av hur myndigheterna genomför sitt uppdrag.
Myndigheternas kompetens, service och attityd gentemot de som omfattas av reglerna är avgörande för förtroendet. Det är med andra ord väsentligt för effektiviteten i
förvaltningen att myndigheterna följer de regler och principer som styr hur de genomför sitt uppdrag, såväl grundlag och förvaltningslag som speciallagstiftning med
bestämmelser om hur till exempel kontroller ska genomföras. I undersökningar som
regelbundet genomförs ser man också tydligt att god service och gott bemötande leder till ett högt förtroende för både myndigheter och företag. God myndighetsutövning kännetecknas sammanfattningsvis enligt LRFs definition av rättssäkerhet, kompetens, effektivitet, gott bemötande och god service; alla dessa delar behövs för ett
fungerande system som människor känner tillit till.
Frågan om hur myndigheter arbetar med tillämpningen av olika regelverk är sedan
länge prioriterad i LRFs påverkansarbete och frågan kommer att vara angelägen att
arbeta med under överskådlig framtid. Vid förra årets stämma beslutades att LRFs arbete med rättssäkerhetsfrågor ska fortsätta, dels inom ramen för livsmedelsstrategin
och dels genom att arbeta för att myndighetsrollen utvärderas och förtydligas i syfte
att kvalitetssäkra myndighetsutövningen. Det breda uppdraget motiverades av att inte
alla myndigheter omfattas av livsmedelsstrategin, men att brister i kompetens och
objektivitet förekommer även vid handläggning av exempelvis ärenden om skogsbruksåtgärder och vattenkraft samt i miljöbalkstillsynen.
Stämman beslutade också att LRF ska arbeta för att regleringsbrev och instruktioner
till alla myndigheteter ska genomsyras av en serviceanda gentemot medborgare och
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verksamhetsutövare i syfte att göra myndigheterna till en positiv utvecklingskraft.
LRF Västra Götaland anser inte att det går att se några konkreta effekter av de uppdrag som stämman gav och yrkar därför i likhet med förra året att LRF ska driva
frågan om att införa ett tjänstemannaansvar/-kodex.
LRFs arbete för en moderniserad myndighetsutövning
Styrelsen anser att livsmedelsstrategin är det absolut mest kraftfulla verktyg som
LRF just nu har i arbetet för att nå konkreta resultat i de frågor som motionerna tar
upp. Strategin innehåller tydliga mål för myndigheternas arbete i allmänhet och för
kontrollerna i synnerhet. Dessa mål ligger helt i linje med vad LRF anser behöver
förändras för att medlemmarna ska uppfatta konkreta förbättringar. Kontroller ska
enligt strategin bland annat vara likvärdiga över landet och präglas av hög kompetens
och innebära en så liten störning i den ordinarie verksamheten för företagarna som
möjligt. Myndigheter och kontrollanter ska ha god kunskap om, och förståelse för,
företagens situation och genom en god kunskapsnivå och ett gott informationsutbyte
ska ett förtroendefullt klimat skapas. Kontrollen i livsmedelskedjan ska enligt strategin vara ändamålsenlig, rättssäker och så effektiv som möjligt, samtidigt som ett bra
bemötande är viktigt. De krav som strategin ställer är allmängiltiga och inte specifika
för livsmedelskedjans myndighetsutövning och kontroller. De är därför vägledande
även i till exempel miljötillsynen och skogsbruksärenden.
LRF har identifierat tillämpningen av regelverk och god myndighetsutövning som
strategiska för medlemmarna och har därför prioriterat dessa frågor. Det pågående
arbetet handlar om att dels beskriva vad LRF menar med god myndighetsutövning;
varför den är viktig för medlemmarna, samhället och tillväxten och dels att arbeta
inom olika sakområden. Det senare innebär till exempel att arbeta för att regleringsbrev och instruktioner innehåller tydliga direktiv och krav på uppföljning. Fler myndigheter behöver främjandeuppdrag och de uppdrag som beslutats inom ramen för
livsmedelsstrategin behöver genomföras på ett sätt så att medlemmarna märker en
förbättring. Nödvändigheten av god myndighetsutövning påtalas av LRFs företrädare
på alla nivåer vid kontakter med kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter och
politiska beslutsfattare. LRF förmedlar vad Skatteverkets och Rättviks kommuns arbete innebär och hur det kan användas av andra. Särskilda resurser avsätts också för
att utreda hur djurskyddskontrollen kan göras mer rättssäker än den är idag och vad
som krävs för detta när en mer målstyrd lagstiftning införs i enlighet med livsmedelsstrategin.
Något som kan ge ett extra stöd i LRFs arbete i frågan om god myndighetsutövning
är den nya förvaltningslagen som träder ikraft den 1 juli 2018. Av propositionen
framgår att förvaltningsförfarandet bör präglas av ett tydligt medborgarperspektiv
med högt ställda krav på god service och vara så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt
som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Vidare skriver regeringen att ett effektivt och rättssäkert förfarande tillsammans med myndigheternas förmåga att även i
övrigt ge god service till enskilda är av avgörande betydelse för allmänhetens tilltro
till förvaltningen. Den nya lagen, liksom den nuvarande, har de tydliga syftena att
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värna enskildas rättssäkerhet och säkerställa myndigheternas service och effektiva
handläggning. Lagen innehåller helt nya bestämmelser i vilka grundlagskraven på
lagstöd för myndigheternas ingripanden samt kravet på objektivitet (saklighet och
opartiskhet) upprepas. De förvaltningsrättsliga principerna om behov och proportionalitet som gäller även nu skrivs uttryckligen in i lagen. En annan nyhet är att medborgarna enligt den nya lagen kan kräva att ett ärende som drar ut på tiden avgörs genom att väcka en så kallad dröjsmålstalan.
Styrelsen har stor förståelse för att medlemmarna efterlyser konkreta och märkbara
effekter, särskilt när livsmedelsstrategin och både den nu gällande och nya förvaltningslagen får anses vara tydliga när det gäller vad myndigheterna har att uppfylla.
Det bör dock i sammanhanget påpekas att en särskild utmaning ligger i att det råder
en bred enighet kring att frågan om en rättssäker myndighetsutövning är viktig, medan bilden av hur stora bristerna är och vilka förändringar som behövs kan skilja betydligt mellan myndigheterna och de som är föremål för myndighetsutövningen.
Avgörande för den fortsatta utvecklingen är delvis vems verklighetsbeskrivning som
ska ges företräde och den frågan kan ännu inte anses avgjord. Styrelsen anser att
Skatteverkets synsätt bör vara förebild då det visat sig både enkelt och effektivt. Verket låter de enskilda som möter eller på annat sätt kommer i kontakt med myndigheten avgöra om den gör ett bra jobb genom att följa upp hur bemötande, service och
kompetens uppfattas. Även förvaltningslagen ger ett starkt stöd för synsättet att den
enskildas rättssäkerhet och myndigheternas service och effektivitet ska prioriteras
och Skatteverkets arbete får anses ligga i linje med det. Många andra myndigheter
förefaller dock inte vara beredda att på samma sätt låta allmänheten eller företagen
avgöra om myndigheten kan anses stå för en god myndighetsutövning.
Tjänstemannaansvaret
Frågan om ändrade straffbestämmelser för tjänstefel diskuteras och motioneras om i
riksdagen regelbundet, så även i år. Regeringen har i svar på en interpellation tidigare
i år anfört att det är nödvändigt med ett ändamålsenligt utformat system för ansvarsutkrävande när det begås felaktigheter. Justitieministern menade i sitt svar att ett sådant ansvarsutkrävande har tre ben: ett straffrättsligt, ett arbetsrättsligt och ett skadeståndsrättsligt och att regeringen är öppen för att låta se över om det straffrättsliga
skyddet är tillräckligt. Riksdagen beslutade i april 2018 att ställa sig bakom det som
konstitutionsutskottet anfört om ett modernare och tydligare tjänstemannaansvar genom ett utvidgat straffansvar för tjänstefel och har meddelat regeringen det. Regeringen avgör senare om och i så fall hur en översyn av tjänstemannaansvaret ska genomföras.
Inför LRFs riksförbundsstämma år 2017 gjorde styrelsen en genomgång av hur ämbetsansvaret förändrats över tid och en bedömning av de för- och nackdelar som det
kan innebära att straffansvaret utvidgas samt konsekvenserna för medlemmarna av
att LRF driver frågan.
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Styrelsen anser alltjämt att ett utökat straffansvar kan vara en tydlig signal att myndighetsföreträdare bör bära ett större ansvar än idag för att myndighetsutövningen är
korrekt. En motiverad fråga är dock om en sådan signal ger effekter som ensidigt är
till fördel för medlemmarna. De uttrycker en stark efterfrågan på mer service, dialog
och rådgivning från myndigheterna och styrelsen bedömer att det inte är självklart att
en sådan utveckling gynnas av att straffansvaret utvidgas. Många av de situationer
som medlemmarna upplever som problematiska – till exempel myndigheters bristande förståelse och dialog, en negativ attityd, alltför långa handläggningstider eller
obegripliga beslut – kommer heller inte att kunna angripas med hjälp av ett utökat
straffansvar. Det är därför viktigt att LRF i samband med att lagstiftningen om tjänstefel ses över lyfter frågan om risken att ett utökat straffansvar hindrar en utveckling
mot en moderniserad myndighetsutövning i den riktning som medlemmarna efterlyser. En skärpning får inte skapa ytterligare ängslighet och slutenhet hos myndighetspersonalen och förstärka den utveckling som medlemmarna ser idag där myndigheter
koncentrerar sig mer på att inte göra fel än att göra rätt.
Styrelsen föreslår mot bakgrund av ovanstående att stämman beslutar om ett förnyat
uppdrag att fortsätta det långsiktiga arbetet med rättssäkerhetsfrågor och kvalitetssäkring av myndighetsutövningen för det gröna näringslivet. Detta eftersom behovet av
en utvecklad och moderniserad myndighetsutövning kommer att kvarstå och eventuellt öka även i det fall en skärpning av straffansvaret införs.
Rätten till ett andra expertutlåtande
LRF Mälardalen pekar i sin motion på behovet av att den som kontrolleras ges en rätt
till ett andra expertutlåtande av oberoende part med erkänd expertis. Styrelsen anser
att frågan om en sådan möjlighet är viktig att ta upp och gör bedömningen att den
finns redan idag. En företagare kan på egen bekostnad anlita expertis för att ge myndigheten ett underlag som kompletterar eller talar emot de slutsatser som myndigheten själv kommit fram till. Det underlaget är något som myndigheten är skyldig att
ta i beaktande. Det kan dock vara en god idé att hålla tät kontakt med myndigheten
när ett sådant förfarande övervägs och att i ett tidigt skede meddela att ytterligare underlag kommer att överlämnas. Motionen får i den delen därmed anses besvarad.
Myndighetsledningens ansvar
Både LRF Mälardalen och LRF Västra Götaland tar upp problematiken med tjänstemän som upplevs driva egna agendor samt bristande styrning och ledning på myndigheterna när avvikande tillämpning inte korrigeras. LRF Mälardalen pekar särskilt
på arbetsgivaransvaret i de situationer en enskild tjänsteman uppsåtligen, av oaktsamhet eller okunnighet åsidosätter vad som gäller för uppgiften.
Styrelsen delar motionärernas bild av att flera av de problem som medlemmarna upplever har sin grund i bristande myndighetsledning. I LRFs definition av god myndighetsutövning har kompetensfrågan en självklar plats och den påtalas ofta i påverkansarbetet, både inom olika sakområden och på en generell nivå när LRF träffar myndighetsföreträdare och andra beslutsfattare. Det är en självklar förutsättning för att
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till exempel kontroller ska utföras på ett rättssäkert sätt att även myndighetsledningen
har god kunskap om myndighetens rättigheter och skyldigheter gentemot enskilda
och även ansvarar för att all personal besitter tillräcklig och relevant kunskap och intar en attityd som bygger förtroende. Även ansvaret att upprätthålla kompetensen och
göra uppföljningar för att försäkra sig om att rättssäkerheten, servicen och effektiviteten är god ligger på myndighetsledningen.
Utbildning och fortbildning av myndighetspersonal
LRF Mälardalen tar också upp vikten av att det redan inom ramen för utbildningen
av olika myndighetsfunktioner tydliggörs vad som förväntas av en myndighetsföreträdare. Styrelsen delar uppfattningen att myndighetspersonalen idag inte får med sig
tillräcklig kompetens från sina respektive utbildningar när det gäller myndighetsutövning och de avvägningar som personer i den funktionen måste behärska. Samtidigt är
det inte säkert att alla som arbetar med myndighetsutövning kommer från en utbildning där alla eller ens de flesta kommer att arbeta inom en myndighet. Styrelsen föreslår därför att frågan om relevant kompetens tas upp både med aktuella lärosäten
– för att anpassa utbildningarna på ett bättre sätt till de krav som ställs på myndighetspersonal – samt att också frågan om fortbildning av ny och befintlig myndighetspersonal tas upp i de sammanhang där LRF träffar myndighetsföreträdare. Detta är
också något som lämpligast görs i samverkan med berörda LRF-regioner vad gäller
kontakterna med olika lärosäten. Relevant att nämna i sammanhanget är att riksdagen
i april beslutade att ställa sig bakom konstitutionsutskottets förslag att det bör införas
en introduktionsutbildning för statsanställda och har meddelat regeringen det.
Styrelsen föreslår stämman besluta
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
LRF-regioner kontinuerligt föra dialog med relevanta lärosäten och
myndigheter om utbildning och fortbildning av myndighetspersonal samt

att

motionen från LRF Mälardalen i övrigt anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion Örebro nr 4

Myndigheters verksamhetskontroller
Tysslinge-Örebro
Lantbrukare tar ett stort ansvar för samhällets försörjning. I detta ingår att följa omfattande regelverk för bland annat miljöhänsyn och djuromsorg. Myndighetskontroller av verksamheten kan ibland upplevas mycket negativt. Det kan inge en stark
känsla av underläge och rättsosäkerhet att med kort varsel bli kontrollerad och få
verksamheten prövad mot stelbenta tillämpningar av regelverk. Det är rent av kränkande att, som ibland sker, bli ifrågasatt och allmänt betraktad som utövare av miljöfarlig verksamhet.
Vi anser att det krävs ett annat förhållningssätt från myndigheter och enskilda tjänstemän. En livsmedelsstrategi med mål att öka produktionen kräver en attitydförändring. Ska vi kunna nå målen måste vi dra åt samma håll. Verksamhetskontroller ska
inte stjälpa utan snarare hjälpa och bistå med lösningar på eventuella problem om
branschen ska kunna utvecklas.
LRF Örebro för en löpande dialog på regionnivå med länsstyrelsen när det gäller
kontroll av djuromsorg. Kommunernas miljökontroll är svårare att hantera samlat.
Trots dialog eller försök till dialog förekommer situationer som upplevs mycket negativt av våra medlemmar. Problemen kan gälla enskilda tjänstemän men också
spegla attityder hos delar av eller hela myndigheten. Problemen är inte unika för länet. Men det finns också exempel på goda initiativ som anammats i några av Sveriges kommuner.
Regelverken för miljöhänsyn och djuromsorg behöver i sig inte vara problematiska –
det handlar snarare om själva tillämpningen, som kan ha olika fokus beroende på
tjänstemannens attityd och målsättning. Förslaget till ny djurskyddslag med ökat utrymme för bedömningar gör frågan än mer angelägen.
Myndigheter har ett bredare ansvar än att strikt kontrollera regelverkens efterlevnad.
Det borde vara en självklarhet att arbeta för hållbar, ansvarsfull tillväxt och tryggad
försörjning. Med ett sådant synsätt kan vi tillsammans utveckla vår bransch. Det gagnar såväl miljö och djuromsorg som företagens utveckling, konkurrenskraft och lönsamhet. En konstruktiv verksamhetskontroll är en nyckelfaktor och en tydlig åtgärd i
förverkligandet av Livsmedelsstrategin.
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LRF Örebro yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

driva frågan om verksamhetskontroller gentemot högsta myndighetsnivå och
Sveriges Kommuner och Landsting samt

att

föreslå riktlinjer för en konstruktiv verksamhetskontroll.
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Styrelsens yttrande nr 2

Motion Örebro nr 4

Myndigheters verksamhetskontroller
Inkomna motioner
Från LRF Örebro har inkommit en motion som pekar på behovet av en förändring av
myndigheternas attityd och tillämpning av olika regelverk när de genomför kontroller.
Motionen pekar på behovet av att myndigheterna tar ett bredare ansvar än att strikt kontrollera hur regler efterlevs och istället anammar en konstruktiv myndighetskontroll i
vilken myndigheterna arbetar för en hållbar, ansvarsfull tillväxt och tryggad försörjning
så att vi tillsammans kan utveckla vår bransch. LRF Örebro yrkar att LRF driver frågan
om verksamhetskontroller gentemot högsta myndighetsnivå och Sveriges Kommuner
och Landsting samt föreslår riktlinjer för en konstruktiv verksamhetskontroll.

Styrelsens redovisning
I regelförenklingsarbetet har det länge varit tydligt att det inte enbart är reglernas utformning som påverkar om de uppfattas som krångliga. I mycket stor utsträckning har det
även betydelse hur myndigheterna väljer att agera när de inom ramen för tillsynsansvaret
ska se till att olika regelverk efterlevs.
Styrelsen delar till fullo motionens problembeskrivning och analys. Tillsyn och kontroll
måste vara trovärdig, enkel och effektiv. Den får bäst effekt när den bygger på dialog
och förtroende mellan enskilda och myndigheter – råd och information är viktiga delar
av myndigheternas arbete. Inspektörerna behöver därför ha god kompetens såväl inom
den produktion de kontrollerar som god social kompetens.
LRFs arbete för en bättre och modernare tillsyn och kontroll drivs tillsammans med
andra frågor kopplade till rättssäkerhet och god myndighetsutövning, just nu främst inom
ramen för livsmedelsstrategin. En närmare beskrivning av det arbetet finns i styrelsens
yttrande nr 1, God myndighetsutövning, på sidan 77. Även här kan dock understrykas att
det arbetet syftar till att komma till nytta för alla medlemsverksamheter, även de utanför
livsmedelsproduktionen.
Att fortsatt prioritera arbetet för en rättssäker tillsyn är en självklarhet och att inom ramen för det föreslå riktlinjer för en konstruktiv och därmed effektiv kontroll kan vara ett
sätt att konkretisera det som enligt LRF är det önskade läge som behöver uppnås.

Styrelsen föreslår stämman besluta
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 verksamhetskontroll.
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Motion Västra Götaland nr 8

Processen kring dispens från generella biotopskyddet och
länsstyrelsens förmåga att ofta säga nej och krångla till det
Töreboda och Essunga kommungrupper
Processen kring att söka dispens från det generella biotopskyddet har gäckat många
av våra medlemmar som gett sig i kast med myndigheternas hantering. I motsats till
vad regeringen beställde till myndigheterna så har tillämpningen blivit krånglig och
långtifrån enkel.
Ett flertal medlemmar har i samband med prövningen erbjudit sig kompensatoriska
åtgärder för att lättare kunna få igenom en åtgärd som att lägga igen ett dike eller ta
bort en stenmur. Vi har sett ansökningar där medlemmar erbjudit sig att anlägga en
våtmark eller flytta en stenmur för att underlätta brukandet och samtidigt vidta åtgärder som minskar näringsläckage och ökar biologisk mångfald.
Ska lantbruket kunna utvecklas och samtidigt leva upp till allt mer långtgående miljökrav så måste regelverket kring att göra förändringar i odlingslandskapet bli mer
flexibelt och markägaren måste få större möjlighet att förfoga över sin mark.
Problemet idag är att när ärendet prövas så beaktas inte de kompensatoriska åtgärder
som markägaren föreslår då prövningen bara bedömer om det finns en lönsamhet för
den specifika åtgärden. Först om ansökan passerar lönsamhetskriteriet kan en bedömning ske av den kompensatoriska åtgärden, men då har man ju redan fått sin dispens.
Vi tror att en lagändring här skulle vara positiv för att utveckla landskapet till gagn
både för bonde och miljö.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för en lagändring där kompensatoriska åtgärder beaktas vid prövning
av dispens från det generella biotopskyddet.
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Styrelsens yttrande nr 3

Motion Västra Götaland nr 8

Processen kring dispens från generella biotopskyddet
Inkomna motioner
Från LRF Västra Götaland har inkommit en motion som påtalar problematiken vid
dispensprövningar avseende det generella biotopskyddet. I motionen påtalas att det
kan vara försvårande att de kompensatoriska åtgärder som markägaren föreslår inte
tas i beaktande. I motionen yrkas att det ska arbetas för en lagändring innebärande att
kompensatoriska åtgärder ska beaktas vid prövningen.
Styrelsens redovisning
Regler om skydd för naturområden, däribland generella biotopskyddsområden, är
stundtals försvårande för möjligheterna att bedriva en rationell och aktiv jordbruksverksamhet. Det problem som lyfts fram i motionen är en realitet och ett påtagligt
hinder för många jordbrukare i Sverige. Problemets omfattning varierar dock mellan
olika platser i Sverige bland annat beroende på hur vanligt förekommande biotopskyddsområden är.
LRF uppmärksammade tidigt bristerna i tillämpningen av de ändrade reglerna för
dispens från det generella biotopskyddet. Det gjordes en uppföljning av länsstyrelsernas handläggning, med särskilt fokus på det av Jordbruksverket framtagna beräkningsverktyget. Jordbruksverket uppvaktades också och LRF framförde kritik mot
beräkningsverktyget och användningen av det. LRFs uppfattning är att ingen är
bättre lämpad än bonden (som brukar marken) att bedöma om en åtgärd är lönsam eller inte och att beräkningsverktyget därför borde tas bort.
De rättsliga förutsättningarna för att få dispens från det generella biotopskyddet för
en åtgärd som kan underlätta för jordbruket framgår av bestämmelserna i 7 kap 11
och 11b §§ miljöbalken. Där framgår bland annat att dispens endast kan ges då det
föreligger särskilda skäl. Det krävs dels att den aktuella åtgärden behövs för att utveckla eller bibehålla ett aktivt brukande av jordbruksmark, dels att biotopskyddets
syften fortfarande (det vill säga efter åtgärden) kan tillgodoses. Detta med hänsyn till
förekomsten av samma typ av biotopskyddsområde eller med hänsyn till naturvärdena hos det biotopskyddsområde som dispensen avser och de naturvärden som biotopskyddsområdet bidrar till i landskapet.
En dispensprövning sker normalt i två olika steg. Först avgörs om verksamheten eller
åtgärden kan tillåtas, det vill säga om särskilda skäl föreligger, och därefter bedöms
om det finns fog för att bestämma någon kompensationsåtgärd. Varken i miljöbalken
eller dess förarbeten eller av rättspraxis kan utläsas att det finns någon uttrycklig
rättslig grund för att föreslagna kompensationsåtgärder kan läggas till grund för att
pröva om särskilda skäl föreligger i en dispensprövning. Enligt det tolkningsutrymme
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som finns i gällande bestämmelser kan det därmed inte heller nu krävas att länsstyrelserna ska tillskriva en föreslagen kompensationsåtgärd någon betydelse vid en dispensprövning. Såsom skäl för att inte beakta föreslagna kompensationsåtgärder redan
i första ledet i en dispensprövning har det från myndighetshåll framhållits att det
finns risk för ett försämrat genomslag av miljöbalkens grundläggande hänsyns- och
hushållningsbestämmelser.
Som stöd för dispensprövningen används för närvarande ett beräkningsverktyg. I
verktyget beaktas uppgifter om jordbruksverksamhetens åkermarksblock, varefter det
görs fyra gallringssteg, varvid arronderingen på församlings- och lokalnivå bedöms.
Förutsatt att dessa uppgifter utvisar att det är befogat att fortsätta beräkningarna går
man sedan vidare och beaktar uppgifter om den aktuella biotopen, vändtegar, maskinstorlek, driftsinriktning, gröda före och efter åtgärden samt förändrat transportavstånd. Resultatet från beräkningsverktyget anses ge ett stöd i bedömningen av möjligheten till dispens men det är inte helt avgörande för den slutliga bedömningen utan
därefter ska en helhetsbedömning i det enskilda fallet avgöra om dispens ska beviljas. Bedöms särskilda skäl föreligga kan därefter ändamålsenligheten av en föreslagen kompensationsåtgärd tas i beaktande, såsom kompensation för det intrång i allmänna intressen som verksamheten anses medföra.
Av den nu tillämpade prövningsordningen följer alltså att länsstyrelserna i första skedet av en dispensprövning inte prövar om en eventuellt föreslagen kompensationsåtgärd kan utgöra ett särskilt skäl för dispens. Det bidrar, tillsammans med länsstyrelsernas traditionella och många gånger överdrivna restriktivitet att tillämpa dispensregler, sannolikt starkt till situationen där länsstyrelsernas avslag på dispensansökningar upplevs som ett oskick och att man ”krånglar till det”.
För att öka möjligheterna att kunna bedriva och utveckla jordbruksverksamheten i
Sverige och därmed uppfylla målen i den nationella livsmedelsstrategin, framstår det
som rimligt och befogat att LRF undersöker hur en inledande dispensprövning skulle
kunna göras med en större hänsyn till föreslagna kompensationsåtgärder, på liknande
sätt som man nu tar hänsyn till en rad olika uppgifter i beräkningsverktyget. Detta i
syfte att åstadkomma en helhetprövning av en tilltänkt åtgärds inverkan på rådande
naturförhållanden på en biotopskyddad plats – såväl före som efter en dispenspliktig
åtgärd. De brister som för jordbrukets vidkommande finns i nuvarande prövningsordning har påtalats av LRF inför berörda myndigheter, varvid det inte kunnat skönjas
någon uttrycklig vilja till förändring.
Det bör finnas ett flertal tänkbara möjligheter att, på annat sätt än vad som görs i nuvarande ordning, kunna ta hänsyn till och beakta kompensationsåtgärder vid dispensprövning utan att detta medför risk för ett försämrat genomslag av miljöbalkens
grundläggande hänsyns- och hushållningsbestämmelser samt för att ett optimalt resultat ska åstadkommas vid dispensprövningar, till gagn för såväl jordbruket som ett
adekvat upprätthållande av rimliga biotopskyddsintressen.
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Det bör, i linje med vad som anförs i motionen och utifrån ett bredare samhällsperspektiv, vara angeläget att man i möjligaste mån och på olika sätt underlättar för det
svenska jordbrukets utveckling och konkurrenskraft samt för att kunna fullfölja föresatserna i den antagna nationella livsmedelsstrategin.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att kompensationsåtgärder ska kunna beaktas i större utsträckning
vid dispensprövningar.
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Motion Västra Götaland nr 2

Vi behöver ökade kunskaper om djurskyddstillsynen
Uddevalla kommungrupp
Djurskyddstillsynen är en av alla komponenter som måste fungera väl om jordbruket
ska utvecklas i livsmedelsstrategins angivna riktning. Många gånger gör den också
det även om det då inte orsakar vare sig rubriker eller diskussioner.
Likväl är frågan central för LRF; missar sker i myndigheternas tillsynsarbete och frågan diskuteras dessutom så flitigt i jordbrukarled att diskussionerna om tillsynen i sig
själva i någon mån riskerar att bli ett utvecklingshinder.
LRF behöver ta flera roller; regionalt sker bland annat viktiga insatser kring hur de
respektive länsstyrelserna genomför tillsynen samt en hel del övrig samverkan för att
förebygga konflikter i tillsynsutövningen.
De diskussioner som förs om djurskyddstillsynen baseras dock i hög grad på enskilda
erfarenheter och svagt underbyggt tyckande. Det råder stor brist på fakta oavsett vilken åsikt man hävdar. Riksförbundet har en uppgift i att medverka till att få fram mer
fakta som i sin tur kan ge värdefullt nytillskott till – och utveckla – de fortsatta diskussionerna i denna fråga.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

engagera externa forskare att utreda den psykologiska påverkan på
lantbrukarnas hälsa som utövandet av djurskyddstillsynen har.
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Styrelsens yttrande nr 4

Motion Västra Götaland nr 2

Vi behöver ökade kunskaper om djurskyddstillsynen
Inkomna motioner
LRF Västra Götaland tar i sin motion upp vikten av en fungerande djurskyddstillsyn,
inte minst i ljuset av Sveriges beslutade nationella livsmedelsstrategi. Motionen beskriver också att det finns en stor variation i åsikter vad gäller djurskyddstillsynen
och att det behövs mer kunskap om hur tillsynen påverkar djurhållarna psykiskt. LRF
Västra Götaland yrkar att externa forskare engageras för att utreda den psykologiska
påverkan på lantbrukarnas hälsa som djurskyddstillsynen har.
Styrelsens redovisning
Styrelsen är medveten om att djurskyddstillsynen påverkar Sveriges djurhållare på
många sätt, inte minst psykiskt. För att LRF ska kunna driva frågan om djurskyddslagstiftning och -kontroller med full kraft har LRF under det senaste året genomfört
ett arbete med att ta fram en ny policy, benämnd Djuromsorg 2.0, och som behandlas
på årets riksförbundsstämma i ärende 21d.
Internt kommer också signaler från LRFs omsorgsgrupper och LRFs samrådsgrupp
för djurskyddskontroll att det finns en oro kring djurskyddstillsynen hos många
djurägare. Nämnda samrådsgrupp har initierat forskning kring bemötande och har
regelbundna kontakter med forskare på Karolinska Institutet som studerar miljö- och
djurskyddsinspektörers bemötande. Styrelsen inväntar forskningsresultatet.
LRF redovisade år 2012 slutsatserna från fyra olika undersökningar om djurskyddskontrollernas genomförande och hur lantbrukarna upplevde dessa. En av undersökningarna följdes även upp år 2014 avseende bemötande och kompetens, med likartat
resultat. Några saker som framkommer är att djurskyddskontrollerna väcker känslor i
större utsträckning än andra typer av kontroller och att lantbrukarna känner att bedömningarna varierar beroende på länsstyrelse och kontrollant.
År 2013 kom SLU med rapporten ”Lantbrukets och landsbygdens sociala puls”. Där
framkommer att lantbrukare känner ganska mycket eller väldigt mycket stress för
områdena Djurskyddslagstiftning och Myndigheters agerande.
Regionalt bör LRF jobba för att öka samsynen med länsstyrelsen för hur djurskyddskontroller ska upplevas. Detta kommer att bidra till att den enskilda djurägaren känner större trygghet.
LRF kommer att följa pågående, och arbeta för fortsatt, forskning inom området för
att få en ökad kunskap om hur lantbrukarna påverkas.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

90

Motion Jämtland nr 3

Återställ förtroendet för våra skogliga myndigheter
Offerdal
Vi har under senare tid sett flera exempel på hur hanteringen av myndigheters arbete
med att skydda vissa arter i skogsmark inte sköts på ett bra sätt. Vi har för ofta sett
hur enskilda tjänstemän går fram på ett sätt som vare sig är i enlighet med myndigheternas riktlinjer eller hur man på ett respektfullt sätt bemöter människor som kan
ställas inför drastiska tvångsåtgärder. Alltför ofta upplever markägare att behandlingen är beroende av vilken tjänsteman som håller i handläggningen och man upplever en stor rättsosäkerhet där man är utlämnad åt den enskilda tjänstemannens åsikter
och agenda.
Ett exempel som uppmärksammats är Almåsa och Offerdalsberg i Jämtland där
landshövdingen rättade till ett ärende som hanterats riktigt dåligt av en av deras tjänstemän. Han såg till att återställa förtroendet för myndigheten och visade hur arbetet
skulle genomföras framöver. De har dessutom sett till att nå målen med skyddade
skogar genom frivillighet och därmed visat att det är en bättre väg. Det som sedan då
händer är att tjänstemän på en annan myndighet, Skogsstyrelsen, går ut och kritiserar
länsstyrelsen i media. De åker upp och inventerar området tillsammans med den
tjänsteman på länsstyrelsen som misskött ärendet tidigare och sedan när markägarna i
området gör en anmälan om föryngringsavverkning så belägger de dem med hot om
viten och så stora inskränkningar att skogsbruket ej går att bedrivas däruppe. Denna
gång med hänvisning till nyckelbiotoper som de då ej behöver ersätta markägarna
för.
Följden blir att förtroendet för myndigheterna urholkas och att man som markägare
blir rättslös även i de fall man följer de riktlinjer som länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har utarbetat när enskilda tjänstemän driver sin egen agenda. Almåsa är tyvärr
inte det enda exemplet där sådant här sker och utöver hur hårt skogsägarna och bygden de bor i drabbas, så förstör dessutom myndigheterna sin trovärdighet när de låter
sådant beteende från enskilda tjänstemän fortgå. Det är något som drabbar skogsbranschen och det försämrar därmed möjligheterna för oss att nå det fossilfria samhället och därmed både samhällsekonomi och klimat. Vi behöver få Skogsstyrelsen
att återta sin forna roll och status där dess tjänstemän följer myndighetens uppdrag
före sina egna agendor och vi vill se en utveckling av detta arbete på samma sätt som
vi inom skogsbruket hela tiden förbättrar vårt arbetssätt och hänsyn!
Som skogsägare hanterar man dagligen avvägningen mellan hänsyn till de olika arterna i skogen och att producera den råvara som behövs och samtidigt få en hållbar
lönsamhet i en hårt konkurrensutsatt bransch. Den generella hänsyn som tas och de
extra åtgärder som många markägare på eget initiativ gör visar sig i mätning efter
mätning ge mycket goda resultat. Sverige är ett föregångsland i att upprätthålla en
hög produktion för att uppnå det fossilfria samhället och samtidigt ta stor hänsyn till
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lokala förutsättningar för utsatta arter. Detta är något vi skogsägare tillsammans med
skogsindustri och entreprenörer har lyckats med genom långsiktigt arbete ute i skogarna i vår vardag. Den svenska modellen fungerar och det är något vi i branschen
och vi som land ska vara stolta över!
I vissa fall där man kan bevisa att de åtgärder som vi gör – i enlighet med skogsvårdslagen, generell hänsyn samt de regler och praxis i enlighet med våra miljöcertifieringar – inte är tillräckliga och vissa mycket utsatta arters existens är hotade kan
det komma att bli aktuellt med inskränkande åtgärder i form av formellt skydd. Det
är också något alla skogsägare är medvetna om och beredda att hantera i de fall det
verkligen kan visas vara det enda sättet. Denna typ av åtgärder måste utföras med en
bred analys och förståelse för konsekvenserna för både klimat, andra arter och samhällsekonomiska effekter där alla delar vägs in innan ett beslut. När man beslutar om
till exempel byggande av ett köpcentrum så är det en självklarhet med en avvägning
mellan miljöpåverkan och samhällsnytta. När det gäller skogsbruk så saknas denna
avvägning alltför ofta och inskränkningar beslutas utan konsekvensanalys. Och detta
trots att skogsbruket är kretsloppsanpassat och i sig bidrar till positiva miljöeffekter
till skillnad från de flesta andra verksamheter i samhället. I glesbygden är dessutom
skogen vårt gröna riskkapital som ofta möjliggör investeringar i verksamheter som
banker och annan samhällsservice. Väldigt ofta är ett aktivt skogsbruk det som möjliggör investeringar i glesbygden och jordbruket.
Minst lika viktigt är att myndigheters hantering av denna typ av frågor och ärendet
sker med respekt och i samråd med de som är verksamma. Inte minst när det är aktuellt med tvångsåtgärder som får stora konsekvenser för de människor som blir drabbade; där är respekten och trovärdigheten för våra myndigheter och de tjänstemän
som företräder myndigheten några av de viktigaste delarna i vår demokrati och civila
samhällen. Det måste tas fram etiska riktlinjer hur man ska hantera sådana känsliga
ärenden och en metod där den enskilda blir behandlad på rätt sätt av samhällets myndigheter. Det görs redan i dag mycket från LRF för att få ordning på detta, men vi
vill att man intensifierar detta och tar på sig ledartröjan i en ny framåtriktad arbetsmodell för hur arbetet ska genomföras så vi kan fortsätta tillvarata de möjligheter
som skogen i Sverige har. Som vissa tjänstemän nu arbetar så försämras förutsättningarna för att rättssäkert bedriva skogsbruk på ett hållbart sätt så att vi får allvarliga konsekvenser för både klimat, arter och samhällsekonomi. Vi vill att riksförbundsstyrelsen tar på sig uppdraget att utforma ”Skogsstyrelsen 2.0” för att få till en
myndighetsutövning som är med oss i arbetet mot det fossilfria samhället och att det
sker på ett rättssäkert och enhetligt sätt. Skogsbranschen kommer att lösa våra största
samhällsproblem när vi växlar den svarta kolatomen mot den gröna. Vi vill ha
Skogsstyrelsen med oss och inte mot oss i detta arbete!
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LRF Jämtland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

intensifiera sitt arbete med att tillse att nyckelbiotopsbegreppet används på
det sätt som avsågs när det infördes och att all inskränkning av äganderätten
ska ersättas,

att

tillsammans med myndigheterna ta fram en arbetsmodell där en bred konsekvensanalys måste göras i de fall där man vill att större inskränkningar görs
än de som stipuleras av skogsvårdslagen och den generella hänsyn branschen
arbetar efter. Konsekvensanalysen ska omfatta klimateffekter, samhällsekonomiska konsekvenser lokalt och globalt samt påverkan för den enskilda
markägaren,

att

starta upp ett program tillsammans med Skogsstyrelsen där syftet är att kvalitetssäkra deras arbete så det blir en enhetlig och rättssäker handläggning av
denna typ av ärenden; man ska kunna kontrollera att riktlinjer följs och ges
möjlighet att överklaga i de fall där man ej gjort så samt

att

markägare vid tvångsåtgärder garanteras en rättvis och etiskt korrekt behandling och att detta ej får hanteras av en enskild tjänsteman.
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Styrelsens yttrande nr 5

Motion Jämtland nr 3

Återställ förtroendet för våra skogliga myndigheter
Inkomna motioner
LRF Jämtland lyfter i en motion brister i myndighetsutövningen vad gäller skogsfrågor. Hur enskilda skogsägare bemöts blir beroende av vilken tjänsteman som håller i
handläggningen vilket i sin tur går ut över rättssäkerheten. Många tjänstemän upplevs driva en egen linje vilket gör att förtroendet för myndigheterna går förlorat samtidigt som skogsägarna, klimatet och samhällsekonomin blir förlorare.
LRF Jämtland gör yrkanden som rör intensifiering av arbetet kring nyckelbiotoper,
konsekvensanalyser vid större inskränkningar, ett program för kvalitetssäkring av
Skogsstyrelsens arbete, rättvis och korrekt behandling samt att tvångsåtgärder inte
ska få hanteras av en enskild tjänsteman.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar synen att det finns stora brister i myndighetsutövningen
som får stora konsekvenser för den enskildas rättssäkerhet. En stor del av de begränsningar i skogsägares frihetsgrader som blivit aktuella den senaste tiden har sitt ursprung i myndigheternas ställningstaganden snarare än i politiska beslut.
Riksförbundsstyrelsens bedömning är att bristerna beror på en förskjutning över tid i
myndighetsutövningen där beaktandet av och kunskapen om det grundlagsstadgade
egendomsskyddet liksom andra samhällsintressen nedprioriterats.
Riksförbundsstyrelsen delar uppfattningen att brister i myndighetsutövningen försvagar Skogsstyrelsens förtroende. Det måste dock vara myndighetens egen uppgift att
återupprätta detta förtroende.
Riksförbundsstyrelsens arbete med, och syn på, god myndighetsutövning beskrivs
ytterligare i styrelsens yttrande nr 1 på sidan 77.
Riksförbundsstyrelsen ser liksom LRF Jämtland ett behov av förändring hos myndigheterna där skogsägarens rätt att bruka sin mark liksom andra samhällsintressen
bättre beaktas. Riksförbundsstyrelsens utgångspunkt är dock att alla större brukandebegränsningar för att nå samhällets miljömål kring skogen, ska ske genom frivillighet
eller frivilliga överenskommelser mellan staten och skogsägaren. Formella avsättningar ska alltid ske på frivillig väg precis som i Norge och Finland.
I det kvarstående arbetet för att nå etappmålet att avsätta ytterligare 150 000 hektar
skog finns inte skäl att använda tvingande metoder. Genom att skogsägaren kan
känna sig trygg i sin brukanderätt, oberoende av skogens naturvärden, stärks skogsägarens incitament att på eget initiativ bevara och utveckla naturvärden. Samtidigt
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hindrar detta inte staten från att genom överenskommelser och avtal bidra till att miljömål eller andra samhällsmål nås.
Med en ny naturvårdspolitik där alla större begränsningar av skogsbruket bygger på
frivillighet, finns ur skogsägarperspektiv inget behov att ta fram arbetsmodeller för
konsekvensanalyser.
Riksförbundsstyrelsen anser således att man istället bör arbeta för att större begränsningar av skogsbruket endast ska ske efter frivilliga överenskommelser.
Riksförbundsstyrelsen saknar möjlighet att starta upp ett program tillsammans med
Skogsstyrelsen för att kvalitetssäkra en enhetlig och rättssäker handläggning, såsom
LRF Jämtland yrkar. Riksförbundsstyrelsen bör istället arbeta för att ett sådant arbete
påbörjas inom myndigheten.
LRF Jämtland menar att man ska kunna kontrollera att riktlinjer följs och ges möjlighet att överklaga i de fall där man inte gjort så. Riksförbundsstyrelsen menar dock att
det finns fall då en möjlighet att överklaga myndighetens ställningstaganden inte är
önskvärd och att rådgivning är bättre än överklagningsbara beslut. Det gäller inte
minst sådana beslut som också kan komma att bli överklagningsbara även av andra
intressenter till följd av Århuskonventionen. Inriktningen ska vara en modern och
god myndighetsutövning baserad på rådgivning och dialog.
Riksförbundsstyrelsen delar synen att markägare vid tvångsåtgärder måste garanteras
en rättvis och etiskt korrekt behandling och att sådana inte får hanteras av en enskild
tjänsteman. Redan idag finns dock system på myndigheterna där enskilda tjänstemän
inte själva kan ta sådana beslut. Ett undantag från detta är nyckelbiotopsregistreringar som inte betecknas som beslut.
Vad gäller nyckelbiotoperna bedriver LRF tillsammans med skogsägarföreningarna
ett aktivt påverkansarbete i enlighet med motionens första yrkande för att tillse att
nyckelbiotopsbegreppet används på det sätt som avsågs när det infördes samt att all
inskränkning i äganderätten ska ersättas. För utförligare beskrivning kring detta hänvisas till styrelsens yttrande nr 6 på sidan 98.
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Styrelsen föreslår stämman besluta
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 samt

att

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

Nyckelbiotoper
Ockelbo
Vi har nu levt med nyckelbiotopsbegreppet under många år. Från start sades att det
skulle röra sig om områden på max fem hektar. Genom åren har den gränsen suddats
ut rejält, numera finns nyckelbiotoper som är många gånger större. Det har även funnits exempel på att myndigheter lagt ut någon typ av "skyddszoner" utanför nyckelbiotopen, och därmed orsakat ett ännu större intrång än vad som var avsikten.
När det gäller just nyckelbiotoper så finns inga ersättningar att få, och eftersom de
flesta skogaktörer har en certifiering att ta hänsyn till så är virket i praktiken osäljbart. Det finns även en misstanke om att en avverkning i en nyckelbiotop skulle orsaka utomparlamentariska protester i syfte att stoppa avverkningen. Det är en fullständigt omöjlig situation som många skogsägare hamnat i, endast på grund av att
man inte följt myndigheternas tidigare riktlinjer hur skogen skulle skötas.
Att vissa skogar skall bevaras i någon form är inget som vi ifrågasätter, dock ser vi
som självklart att om det inte är på skogsägarens initiativ så skall ersättning utgå enligt gängse principer.
Skogsägare är maktlösa mot nyckelbiotoper, blir ett område inventerat som nyckelbiotop blir skogen omöjlig att sälja. Formellt finns inget avverkningsförbud, men finns
ingen köpare så kan man inte sälja. Virkesköparna har genom sina miljöcertifieringar
sagt att man inte köper in virke från nyckelbiotoper.
Det kan inte vara rimligt att enskilda markägare skall ta kostnaderna för höga naturvärden som skall skyddas, kostnader som uppstår genom att staten vill skydda markområden måste finansieras genom statliga medel.
LRF Gävleborg yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

genom påverkansarbete verka för att skogar med höga miljövärden bevaras
genom frivilliga avsättningar eller att staten utbetalar ersättning för skog som
inte får brukas.
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Styrelsens yttrande nr 6

Motion Gävleborg nr 4

Nyckelbiotoper
Inkomna motioner
LRF Gävleborg lyfter i en motion problematiken kring nyckelbiotoper. Man pekar på
att begreppet förändrats från att från början vara tänkt att endast omfatta små områden till att idag helt sakna en övre storleksgräns. När ett skogsområde registreras som
nyckelbiotop blir det i praktiken omöjligt att sälja virket trots att staten inte är beredd
att ersätta markägaren. LRF Gävleborg yrkar om ett påverkansarbete för att nyckelbiotoperna antingen ska utgöra frivilliga avsättningar eller att staten utbetalar ersättning för skog som inte kan brukas.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar LRF Gävleborgs bild av problematiken kring nyckelbiotoperna. Det finns, med dagens bedömningar, en stor risk att betydligt fler skogsområden blir nyckelbiotoper än vad staten är beredd att ersätta genom formellt skydd.
Samtidigt kommer sannolikt bara en del av dessa nyckelbiotoper ingå i helt frivilliga
avsättningar. För att skogsägare inte mot sin vilja ska tvingas avstå brukande utan ersättning krävs att mängden nyckelbiotoper anpassas till de resurser man har. Ett område som inte anses ha så höga naturvärden att det anses skyddsvärt med de medel
man har ska inte kunna betraktas som nyckelbiotop.
Dagens situation, där höga naturvärden i skogen innebär en stor ekonomisk risk för
skogsägaren, är mycket olycklig och kontraproduktiv från miljösynpunkt. Det behövs
en klok helhetssyn och nyckelbiotopsbegreppet, liksom artskyddsförordningen,
måste därför ses över. LRF via LRF Skogsägarna bedriver tillsammans med skogsägarföreningarna ett aktivt påverkansarbete för att åstadkomma en förändrad tillämpning.
LRFs skogsägardelegation har som sitt ställningstagande fastslagit att följande principer tills vidare bör gälla kring nyckelbiotoperna:
•

Ingen ska mot sin vilja hindras från att bruka sin skog utan ersättning. Ett område ska endast kunna klassas som nyckelbiotop om området anses vara
skyddsvärt inom befintlig budget. Skog som skogsägaren inte vill avsätta frivilligt och som staten inte anser vara så skyddsvärd att den prioriteras för formellt
skydd ska inte kunna anses vara nyckelbiotop.

•

Nyckelbiotopsbegreppet måste återföras till ursprungstanken – att nyckelbiotoper är mindre områden som tydligt avviker från det kringliggande landskapet
genom deras höga naturvärden och har särskilt stor betydelse för skogens flora
och fauna.
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•

Skogens särskilda betydelse för flora och fauna måste ställas i relation till hur
mycket motsvarande skog som finns i landskapet. I exempelvis nordvästra
Sverige med mycket stor andel avsatt skog måste därför ribban för vad som
är nyckelbiotop höjas drastiskt.

•

Nyckelbiotopsbegreppet bör ses över och förekomst eller förväntad förekomst
av rödlistade arter ska inte vara avgörande för nyckelbiotopsklassning eftersom
en mycket stor del av skogen kan förväntas hysa rödlistade arter.

•

Nyckelbiotopsregistrering ska inte kunna användas som ett sätt att stoppa avverkning. Nyckelbiotoper ska därför inte registreras vid avverkningsanmälan
om man inte i samband med detta klargör att skogen ska avsättas formellt eller
helt frivilligt.

•

Skogsstyrelsen ska i sina rutiner och handledningar klargöra att nyckelbiotoper
endast är ett kunskapsunderlag och att det inte är en målsättning att alla nyckelbiotoper ska bevaras

Styrelsen vill framhålla att LRF i sitt påverkansarbete redan utgår från dessa principer.
Styrelsen föreslår stämman besluta
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.
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Motion Jämtland nr 1

Red ut hanteringen av så kallad fjällnära skog
Mitt Härjedalen
Man har ett begrepp i norra Sverige som benämns fjällnära skog. Detta är numera ett
förlegat begrepp; det kallades förut svårföryngrad skog, men med nya metoder och
plantmaterial är det länge sedan det var svårt att föryngra. Inom detta godtyckliga
geografiska område måste man som skogsägare få tillstånd att avverka, den vanliga
sexveckorsregeln gäller alltså inte. På senare år har allt flera avverkningar stoppats
och då ersatt med 125 %. Nu har Kammarkollegiet plötsligt beslutat att man ej anser
att skogsbruk i dessa områden är pågående markanvändning, då det ibland är över
120 års cykler mellan avverkningar. Man har tillsatt en utredning, men istället för att
invänta resultatet av denna så har man beslutat stoppa alla ersättningar till den skog
man formellt vill skydda.
Det pågår en rättsprocess som drivs av LRF och LRF Konsult. Kammarkollegiet representeras av samme man som också ansvarar för utredningen – något som visar på
hur oseriöst detta förfarande är från deras sida.
Det finns alltså ingen biologisk skillnad mellan dessa skogsområden och andra områden i norr och man brukar dessutom inte räkna med avsättningar i dessa områden i
statistiken. I till exempel Jämtland så är den totala arealen formellt skyddad skog
11 %, men i statistik så räknas bara övrig skog med och vi hamnar på 1,5 %. Detta är
ännu ett exempel på hur man försöker komma åt att ta ur produktiv skog vi behöver
för vårt fossilfria samhälle utan att ersätta markägarna och det påverkar tusentals
skogsägare, de samhällen dessa verkar i och vår omställning från oljeberoendet.
LRF Jämtland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

utredningen om fjällnära skog snarast slutförs och att den får rätt faktaunderlag samt

att

om så skulle krävas, arbeta för en förändring av regelverket så att full ersättning alltid utgår enligt 19 § skogsvårdslagen vid nekade avverkningstillstånd
enligt 18 § nämnda lag (på samma sätt som ersättning för biotopskydd och
naturreservat i miljöbalken).
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Styrelsens yttrande nr 7

Motion Jämtland nr 1

Red ut hanteringen av så kallad fjällnära skog
Inkomna motioner
LRF Jämtland tar i en motion upp problematiken kring regelverket och myndigheternas syn på fjällnära skog. Förutom frågan om ersättning vid nekade avverkningstillstånd lyfter man det krångligare regelverk som gäller i området samt att den fjällnära
skogen ofta exkluderas i statistiken över skyddad skog.
LRF Jämtland vill att den utredning myndigheterna arbetar med angående i vilken
mån skogsägare som hindras avverka ska få ersättning, snarast slutförs och att de får
rätt faktaunderlag. Vidare yrkar LRF Jämtland att LRF, om så skulle krävas, ska arbeta för en förändring av regelverket så att full ersättning alltid utgår enligt 19 §
skogsvårdslagen vid nekade avverkningstillstånd enligt 18 § nämnda lag.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar LRF Jämtlands bild av problematiken kring den fjällnära
skogen.
Den utredning som Skogsstyrelsen håller i tillsammans med Naturvårdsverket och
Kammarkollegiet ska ligga till grund för Skogsstyrelsens ställningstaganden kring ersättning vid nekade tillstånd att avverka fjällnära skog. Skogsstyrelsen har fått del av
relevant faktaunderlag i sitt arbete och har själv låtit en kompetent advokatbyrå utreda frågan. Byråns slutsatser ligger väl i linje med LRFs syn. Om nya viktiga uppgifter framkommer ska dessa givetvis delges Skogsstyrelsen. Det är, när detta skrivs,
inte klart huruvida Skogsstyrelsen går på advokatbyråns linje eller inte.
Riksförbundsstyrelsens bedömning är att grundproblemet ligger i 18 § skogsvårdslagen, där det anges att föryngringsavverkning inte får medges i det fall avverkningen
är oförenlig med intressen som är av väsentlig betydelse för naturvården eller kulturmiljövården. Den tillkom under en tid då naturvårdsarbetet ännu inte hade utvecklats
och nått det resultat som nu, snart tre decennier senare, har åstadkommits. Idag utgörs runt hälften av den fjällnära skogen av formella avsättningar och bestämmelsen
saknar därför relevans.
I första hand är det 18 § som bör utmönstras ur skogsvårdslagstiftningen. Genom att
undanröja denna bestämmelse blir även bestämmelserna om ersättning irrelevanta.
Staten får istället, om särskilda behov finns, arbeta med bestämmelser om formellt
skydd som biotopskydd och naturreservat och de ersättningsbestämmelser som blir
aktuella då.

101

Riksförbundsstyrelsen ser utifrån detta att man dels bör arbeta för en förändring så att
full ersättning alltid utgår när skogsägare hindras att avverka fjällnära skog och dels
arbeta för att utmönstra 18 § ur skogsvårdslagstiftningen.
Riksförbundsstyrelsen ser det som självklart att den skogsägare som genom myndighetsbeslut hindras från att avverka sin skog ska ha full ersättning, oavsett var i landet
skogen ligger.
Styrelsen föreslår stämman besluta
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.
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Motion Värmland nr 1

Grön infrastruktur
Säffle norra
”Framgångsrik landskapssamverkan kräver långsiktigt arbete, där är de regionala
handlingsplanerna för grön infrastruktur bara ett steg på vägen” skriver en chefsperson på Naturvårdsverket i en debattartikel i Land Lantbruk nr 4, 2018. Det är ett
mönster vi redan sett alltför många gånger.
Nyckelbiotoper var från början en kartläggning av små lokaler med specifika naturvärden, men har steg för steg utvecklats till att bli ett sätt för staten att utan ersättning
inskränka förfoganderätten över mark. Vi har också kunnat följa hur myndigheter på
samma sätt förskjuter andemeningen i politiska beslut. Implementeringen av vattendirektivet är ett tydligt exempel på detta, ändringarna i strandskyddslagen är ett annat.
Nu är det dags för ”Regionala handlingsplaner för grön infrastruktur”. Naturvårdsverket framhåller att detta inte hotar äganderätten men uttalar samtidigt att man ser
det stora antalet markägare som en utmaning. Man finansierar också ett forskningsprojekt som pekar på att grön infrastruktur kan komma i konflikt med den grundlagsskyddade äganderätten. Vi känner igen agendan och den är minst sagt illa dold. Att
ingjuta framtidstro och stimulera initiativkraft är det bästa sättet att främja landsbygdens utveckling. Övergripande statlig planering av framtida markanvändning riskerar
sannolikt att få rakt motsatt effekt. Vi behöver inte ytterligare en våt filt som läggs
över oss!
LRF måste på nationell nivå engagera sig i denna fråga och i synnerhet bevaka att
frågan om ökad livsmedelsproduktion i landet utifrån riksdagens livsmedelsstrategi
får genomslag även i arbetet med Grön infrastruktur.
LRF Värmland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

uppmärksamma alla riksdagspartier på farhågorna för vad handlingsplaner
för Grön infrastruktur kommer att innebära samt

att

i kontakter med Naturvårdsverket och Jordbruksverket med skärpa påtala
konsekvenserna för framtida markanvändning av handlingsplanerna i Grön
infrastruktur.
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Styrelsens yttrande nr 8

Motion Värmland nr 1

Grön infrastruktur
Inkomna motioner
LRF Värmland lyfter de farhågor man har med myndigheternas arbete med grön infrastruktur och pekar särskilt på att de handlingsplaner som tas fram kan få följder
som inte redovisas idag. LRF Värmland yrkar att alla riksdagspartier ska uppmärksammas på de farhågor LRF har kring handlingsplanerna samt att LRF i kontakter
med Naturvårdsverket och Jordbruksverket med skärpa påtalar konsekvenserna för
framtida markanvändning av handlingsplanerna för grön infrastruktur.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar LRF Värmlands farhågor och ser att handlingsplanerna
för grön infrastruktur kan få betydligt mer långtgående konsekvenser än vad som kan
förutses idag. Det är därför av stor vikt att LRF arbetar med dessa frågor för att förebygga de problem som kan uppstå.
LRF har mycket dåliga erfarenheter av hur myndigheter tidigare hanterat planeringsinstrument för naturvård som inte har någon formell status. Sådana riskerar att antingen bli informella skyddsformer utan ersättning, eller områden där brukandet försvåras genom ett socialt tryck på markägaren. Exempelvis kan det innebära att det på
många platser blir svårare att få tillstånd till nya verksamheter eller dispens från generellt biotopskydd. Det kan också innebära ökade krav på samråd och en ökad byråkrati. Vidare ökar risken för informella restriktioner. Ett exempel på detta är att miljöorganisationer krävt stopp för avverkningar i så kallade värdetrakter, vilka ofta utgör en viktig del av handlingsplanerna. Samtidigt har inte myndigheterna stått upp
för att värdetrakterna har ett annat syfte än det miljöorganisationerna åberopar. Det
finns också förväntningar om en landskapsplanering över fastighetsgränserna som
begränsar enskildas rätt att bestämma över sin egen mark.
Arbetet med grön infrastruktur måste göras med den självklara utgångspunkten att
det är markägaren som bestämmer hur dennas mark ska brukas. Annars riskerar arbetet bli ytterligare ett styrmedel som gör att markägare förlorar rådigheten över sin
mark. Det är helt oacceptabelt att enskilt ägd mark målklassas utan att en överenskommelse först görs med markägaren.
Begreppet grön infrastruktur har ursprungligen tagits fram för naturvård i ett europeiskt perspektiv där det ofta är långt mellan naturliga miljöer. I EUs arbete med grön
infrastruktur ligger fokus på att koppla samman naturliga miljöer och grönområden.
Begreppet är inte på samma sätt anpassningsbart på Sverige där en stor del av landskapet utgörs av skog, jordbruks- och betesmark samt andra naturliga miljöer.
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Riksförbundsstyrelsen anser att det saknas behov av regionala handlingsplaner för
grön infrastruktur på svensk landsbygd där hela landskapet är värdefullt för arternas
möjlighet att sprida sig. Handlingsplanerna för grön infrastruktur bör begränsas till
högexploaterade områden, som exempelvis våra storstadsområden.
Påverkansarbetet kring grön infrastruktur måste ske både regionalt och nationellt. På
det regionala planet är det av största vikt att påverka länsstyrelsernas arbete med grön
infrastruktur. Bland de centrala myndigheter som särskilt bör uppmärksammas kring
problematiken finns förutom Jordbruksverket och Naturvårdsverket även Skogsstyrelsen. Riksförbundsstyrelsen ser ett behov av att riksdagens partier uppmärksammas
på de farhågor som finns kring handlingsplanerna.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionens första yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att uppmärksamma riksdagspartierna på farhågorna för vad handlingsplaner för
Grön infrastruktur kommer att innebära samt

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.
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Motion Mälardalen nr 3

Saknad branschpraxis
Färnebo-Fläckebo
Det sker ibland misstag av entreprenörer/skogsföretag som leder till att skog röjs,
gallras eller överavverkas, eller att avverkningen berör (grann)mark som inte ingår i
avverkningsuppdraget. Detta kanske framförallt sker där fastighetsgränserna på kartan kontra rösen och fasta rågångsmarkeringar skiljer sig åt. Men det kan också ske
efter bristfällig kommunikation där en röjning, gallring eller slutavverkning utförs på
mark utanför det avtalade uppdragsområdet. När så sker är det viktigt att garantera
att markägare som blivit utsatt för ett avverkningsintrång (vare sig det består av ett
felaktigt röjningsingrepp, eller en ej överenskommen gallring eller slutavverkning)
blir ersatt på ett korrekt sätt.
Det finns visserligen domar kring avverkning på annans mark, men dessa är knappast
användbara i skogsbranschen då de härrör till träd som fälls i villa- och sommarstugeområden eller på samfälld mark. Idag finns det dock ingen vedertagen branschpraxis för ekonomisk kompensation när röjning, gallring eller slutavverkning sker på
normal skogsmark utan markägarens medgivande.
Därmed kommer kommersiella aktörer skilja sig åt i sin bedömning, hantering,
ersättning och utbetalningsrutin för dessa markintrång.
LRF Mälardalen kontaktade tre större skogsföretag som alla poängterade att en
branschpraxis var mycket välkommen för att bättre kunna hantera olika typer av
avverkningsintrång som sker på normal skogsmark.
LRF Mälardalen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

i samråd med skogsbranschens aktörer utveckla ett väl fungerande och
användarvänligt system för bedömning, hantering och utbetalning av
ersättning vid avverkningsintrång på normal skogsmark.

106

Styrelsens yttrande nr 9

Motion Mälardalen nr 3

Branschpraxis för bedömning, hantering och utbetalning av
ersättning vid avverkning utanför uppdraget
Inkomna motioner
LRF Mälardalen har inkommit med en motion som behandlar de misstag som ibland
sker och som innebär att skog på den egna fastigheten som inte ingår i det överenskomna uppdraget avverkas (det vill säga röjning, gallring eller föryngringsavverkning), eller att skog på annans fastighet berörs av avverkning. LRF Mälardalen
yrkar att LRF i samråd med skogsbranschens aktörer ska utveckla ett väl fungerande
och användarvänligt system för bedömning, hantering och utbetalning av ersättning
vid sådana situationer.
Styrelsens redovisning
Som motionen redogör för sker ibland misstag som innebär att avverkning utförs på
ett sätt som parterna inte har avtalat om, eller hos annan part än avtalsparten. Riksförbundsstyrelsen delar till fullo motionärens syn att det är viktigt att de markägare
som blir föremål för sådana misstag blir fullt ut kompenserade för den skada som
misstaget i fråga förorsakar. Likväl anser riksförbundsstyrelsen att situationen lämpligast får sin lösning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.
Bakomliggande orsaker till sådana misstag kan vara faktorer såsom bristfällig information, bristfällig informationsöverföring, otydlighet kring fastighetsgränser samt
utmärkning av dessa i terrängen. Den genomgripande teknikutveckling som alltjämt
pågår gällande digital kartinformation och digitala informationskedjor, i kombination
med det systematiska kvalitetsarbetet som skogsägarföreningarna och andra företag
har implementerat, minskar påtagligt risken för sådana misstag. Emellertid kommer
den så kallade mänskliga faktorn att kvarstå. Ansvarsfrågan och bakomliggande orsaker kan därmed variera i otaliga kombinationer, där också markägaren själv liksom
entreprenör och inspektor kan vara involverade. Vidare är innebörden av misstaget
av starkt varierande grad, från exempelvis avverkning av enstaka träd till överuttag
vid gallring. Enstaka misstag kommer beroende på omständigheterna i det enskilda
fallet alltid att kunna uppstå. Bedömningen av den uppkomna skadan, hur ärendet
lämpligen hanteras och vilken ersättning som är lämplig, utgör därmed faktorer som
på motsvarande sätt behöver relateras till omständigheterna i det enskilda fallet.
Mot bakgrund av de hundratusentals avverkningar som årligen genomförs i skogen
bedömer riksförbundsstyrelsen att problemet förekommer i sparsam omfattning.
Riksförbundsstyrelsen vill dock ånyo understryka att för den enskilda medlemmen,
som trots allt drabbas av ett sådant fall, är det av yttersta vikt att denna fullt ut kompenseras för den skada som misstaget ifråga förorsakar. Så långt riksförbundsstyrelsen
erfarit i beredningen av ärendet, förekommer mycket sällan situationer där den drabbade inte alls gottgörs. Gottgörelsen kan däremot se ut på olika sätt relaterat till de
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bakomliggande orsakssambanden samt arten och graden av det inträffade. Inte heller
motionärens redogörelse talar för att det i någon utsträckning förekommer sådana situationer där den drabbade inte gottgörs. Snarare synes själva likriktningen vara vad
som eftersträvas.
LRF Skogsägarna och skogsägarföreningarna har genom åren varit drivande och aktiva i flertalet processer i syfte att arbeta fram branschgemensamma riktlinjer, policyer och standarder såsom skogscertifiering, entreprenadbestämmelser och policyer
för olika hänsynsmått. Det är ett mycket resurskrävande arbete. Gemensamt för dessa
processer har varit att de haft en påtaglig betydelse för den näringspolitiska verksamheten, eller omfattat problemområden med uppenbar risk för negativa konsekvenser
för många medlemmar.
Resursåtgången för att utveckla ett branschgemensamt system specifikt för den här
aktuella frågan, ska ställas i relation till arbetet med de uppenbara utmaningarna i att
många medlemmar – till följd av nyckelbiotoper, artskyddsbestämmelser, bestämmelser om fjällnära skog och så vidare – vare sig tillåts avverka sin skog eller tillerkänns någon ekonomisk ersättning. Det är därför riksförbundsstyrelsens uppfattning
att arbetet med ökad rättssäkerhet och säkerställande av skyddet av egendom inom de
senare problemområdena ska ges företräde.
Styrelsen föreslår stämman besluta
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.
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Motion Norrbotten nr 1

Utsläppskrediter
Nederluleå Norra
De globala utsläppen av koldioxid och andra klimatgaser utgör det enskilt största hotet mot vår planets framtid. Cirka 75 % av de globala utsläppen härrör från fossil
energi och ingår därmed inte i något naturligt kretslopp. Att vända denna utveckling
är inget annat än en överlevnadsfråga. I Kyoto-avtalet och dess förarbeten uppmanas
alla världens länder att nyttja skogens klimateffekter i så stor utsträckning som möjligt.
Sverige är ett rikt skogsland med mer skog än för hundra år sedan. Av den årliga tillväxten på cirka 120 miljoner skogskubikmeter så avverkas endast cirka 80 miljoner
skogskubikmeter. Den växande skogen binder in över 80 % av Sveriges totala koldioxidutsläpp, vilket är en fantastisk klimatvinst.
På samma sätt som att en lantbrukare kan få ersättning för diverse miljöåtgärder i
jordbruket så borde det finnas ett system att även få ersättning för denna stora, kollektiva klimatnytta. Ett sådant system skulle dessutom stimulera skogsägaren till tillväxtbefrämjande åtgärder.
LRF Norrbotten yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för ett nationellt system för handel med utsläppskrediter från skog.
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Styrelsens yttrande nr 10

Motion Norrbotten nr 1

Utsläppskrediter
Inkomna motioner
LRF Norrbotten beskriver behovet av att utsläpp av växthusgaser minskar samt att
skogens upptag av koldioxid är en klimatvinst. LRF Norrbotten yrkar i motionen att
LRF ska arbeta för ett nationellt system för handel med utsläppskrediter från skog.
Styrelsens redovisning
Sverige rapporterar idag utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändningssektorn (LULUCF1) under Kyotoprotokollet, vars innebörd är att minska nettoflödet
av växthusgaser till atmosfären. Parisavtalet ger nu ett rättsligt bindande ramverk och
ersätter det tillvägagångssätt som tillämpas enligt Kyotoprotokollet från 1997, vilket
enligt den så kallade Dohaändringen innebär åtaganden fram till slutet av år 2020.
Enligt Parisavtalet ska den globala uppvärmningen hållas långt under två grader
Celsius och ansträngningar göras för att hålla ökningen under 1,5 grader jämfört med
förindustriell nivå.
I Parisavtalet, som Sverige ratificerade 2016, har EU och dess medlemsstater uttryckt
sin avsikt att agera gemensamt inom ramen för avtalet. Grunden för det gemensamma
fullgörandet är EUs energi- och klimatramverk 2030.
Om skogsägare skulle få betalt för uppbyggnad av kollagret i skogen kommer detta
inte i första hand att leda till ökade skogsvårdsinvesteringar, såsom motionen anger,
utan det kommer med stor sannolikhet att leda till minskade avverkningar. Ett nationellt system för utsläppskrediter skulle således stå i motsatsförhållande till att uthålligt
använda skogen för att producera produkter och energi för att ersätta fossila och
andra ändliga råvaror. En ökad kolsänka i stående skog minskar utbudet av råvara
och minskar även ansträngningarna att minska växthusgasutsläppen från fossila
bränslen. Det är varken resurs- eller kostnadseffektivt.
Om kollagringsidén därutöver skulle leda till att olönsamma skogsskötselmetoder används, såsom alltför täta röjningsbestånd, har dessutom skogsbruket dragit på sig extra kostnader. Det kan heller inte uteslutas att större oförutsedda händelser som exempelvis brand och stormfällning kan leda till krav på återbetalning. Skog som blir
äldre kommer dessutom så småningom in i ett jämviktstillstånd där tillväxten (upptaget) och den naturliga avgången (nedbrytningen) tar ut varandra och kolsänkan slutar
att utvecklas och även minskar. Hur påverkar det utsläppskrediterna och hur ska normal gallring och slutavverkning hanteras?

1

Markanvändning, markomvandling och skogsbruk, på engelska LULUCF, Land Use, Land Use Change and Forestry.
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För LRFs medlemmar kan tanken att få betalt för att låta skogen stå kvar eller för att
genomföra idag olönsamma skogsbruksåtgärder vara attraktiv. Det finns dock stora
risker med ett sådant system. Ett system för utsläppskrediter från skog torde markant
öka risken för att alla utsläpp av biogent kol blir föremål för beskattning i framtiden.
Andra risker är stora osäkerheter i mätning och redovisning, vilket ger mycket komplicerade beräkningar och stor administrativ börda. Problemen blir större ju mindre
skogsinnehavet är. Idag hanteras upptag och avgångar inom markanvändningssektorn
genom att den nationella tillväxten balanserar avgången. Vad mätning på fastighetsnivå skulle kosta är omöjligt att spekulera i, men det torde åtminstone vara i nivå
med kostnader för en skogsbruksplan. Det finns all anledning att vara vaksam på att
ett system för utsläppskrediter från skog skulle drabbas av liknande bekymmer som
stödersättningarna inom jordbruket har, där markägare blir återbetalningsskyldiga på
grund av felaktiga mätningar tidigare år.
LRF har i flera olika sammanhang nationellt2 och internationellt3 arbetat för att skogen inte ska ses eller användas som en kolsänka utan att dess tillväxt och råvara ska
få bidra till ett klimatsmart samhälle. Störst klimatvinst med skog ligger i substitutionen; det vill säga då träråvara används. Om exempelvis fler hus byggs av trä binds
träråvarans kol in i huset och dessutom undviks växthusgasutsläpp från exempelvis
cementtillverkning. Genom aktivt brukande med vitala skogar har vi idag även större
upptag än avgång av koldioxid från skogen. Det beror på att träd är som tonåringar;
de äter mest koldioxid när de växer!4 Potentialen att genom god skogsskötsel öka tillväxt, inbindning och uttag av hållbart producerad biomassa från skogen är stor.5
LRF skriver i sin valpraktika: ”Genom att aktivt bruka mark, grödor, skog, sol och
vind kan vi leverera hållbart producerad mat, förnybara material och förnybar
energi. Och på samma gång fånga och lagra koldioxid.” Samtidigt önskas då att
politiker ställer upp med ”Långsiktiga utvecklingsinsatser för ökad produktion med
trygg finansiering av forskning och innovation och möjliggörande av investeringar
i bioekonomi”.
För att stärka svensk konkurrenskraft och samtidigt skapa maximal klimatnytta globalt behöver Sverige ställa om. Nya företagsrelationer behöver skapas och det kräver
nya arbetssätt och omställning till ett biobaserat samhälle som möjliggör att vi skapar
nytta för konsumenter och klimatet globalt, samtidigt som vi gynnar det lokala. När
bioråvara från skog och jordbruk gynnas ger högre efterfrågan en bättre marknad för
alla råvaror från det gröna näringslivet. Exempelvis arbetar LRF aktivt för att det
kommande nationella skogsprogrammet ska resultera i gynnsamma förutsättningar.

2

Miljömålsberedningens arbete, EUs energi- och klimatramverk, kampanjen #brukaförklimatet och senast i arbetet med Val2018.
I eget namn samt i samverkan med Europas skogsägare, CEPF samt bondeorganisationerna Copa/Cogeca.
www.lrf.se/tradarsomtonaringar
5
Se t ex. Lundmark, m.fl. Potential Roles of Swedish Forestry in the Context of Climate Change Mitigation, Forest, 2014. SKA-15,
Skogsstyrelsen.”Ökad produktion i familjeskogsbruket - analys av tillväxthöjande och skadeförebyggande åtgärder”, Skogforsk,
Arbetsrapport nr 574, 2004.
3
4

111

Sammanfattningsvis; handel med utsläppskrediter från skog skulle inte leda till några
klimatvinster. Det skulle bli mindre råvara till bioekonomin och möjligheten att
minska påspädningen av växthusgaser till atmosfären minskar. Vidare skulle det
medföra stor administration, behov av att hantera stora osäkerheter och därmed högre
kostnader för markägarna.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionen och inte arbeta för ett nationellt system för handel med
utsläppskrediter från skog.
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Motion Örebro nr 3

Minerallagstiftningen måste förändras
Tivedsbygden
I Sverige råder idag en febril aktivitet inom gruvnäringen. Detta är en konsekvens av
att riksdagen i början på 1990-talet beslöt att prospektering inte längre skulle äga rum
i statlig regi eller med statliga medel. Att staten sedan 1993 inte längre gör anspråk
på kronandel, ökade ytterligare intresset hos såväl svenska men framför allt utländska prospektörer. Utländska bolag betalar dessutom knappast någon skatt, det
handlar om mindre än en promille. Andra länder är också mycket mer restriktiva i
fråga om att bevilja tillstånd och Sverige sticker därför ut på ett oroande attraktivt
sätt.
Vår minerallagstiftning ger Bergsstaten övergripande beslutsrätt och överskuggar i
frågan om inmutningsrätt all annan lagstiftning, som till exempel miljöbalken eller
riksintressen inom natur- eller kulturområden. Ytterst få ansökningar avslås. Detta i
linje med var regeringen önskar. Näringsminister Mikael Damberg tillsatte i december 2017 en ny utredning som syftar till att ytterligare förenkla och snabba på processen för brytningstillstånd för utländska bolag.
Som ägare av mark och fastigheter inom inmutat område är man i stort sett rättslös.
Prospektörerna har däremot stora friheter i vad de anser behöva för undersökning,
som att anlägga eller använda vägar, ställa upp baracker, gräva, ta ner skog och givetvis borra. Numera ska en arbetsplan upprättas innan man börjar prospekteringen,
men erfarenheterna hittills visar att det är en formsak utan reell betydelse för markägaren. Likaså är eventuell ersättning en fråga som inte är reglerad. Däremot kan markägare enligt miljöbalken 10 kap, 3§ bli sekundärt ansvariga för efterbehandling av
förorenade områden.
Länsstyrelser sitter som remissinstans på två stolar. De ska dels verka för ett regionalt genomförande av den nationella linjen gällande regionalt entreprenörskap och
sysselsättning och samtidigt handlägga och besluta om miljöfarliga verksamheter.
Kommuner som remissinstanser ska se till sin befolknings framtid både beträffande
arbete, miljö och framtid men saknar ofta nödvändig kunskap i dessa komplicerade
ärenden.
Vem ser till den enskilda markägaren och fastighetsägaren som drabbas? Blir min
fastighet föremål för inlösen? Bara det faktum att fastigheten ligger inom inmutat
område gör att den blir svårsåld och priset påverkas. Äganderätten, som är grundlagsskyddad, ifrågasätts numera oroväckande ofta. Vi menar att denna viktiga fråga
måste prioriteras och hanteras omgående i LRF på riksnivå.
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LRF Örebro yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att minerallagstiftningen förändras så att markägarens ställning
stärks när det gäller prospektering och gruvbrytning.
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Styrelsens yttrande nr 11

Motion Örebro nr 3

Minerallagstiftningen måste förändras
Inkomna motioner
Från LRF Örebro har inkommit en motion som tar upp behovet av en förändrad minerallagstiftning. Den nuvarande regleringen har sedan början av 1990-talet gått i
otakt med markägarnas intressen vid prospektering. Länsstyrelser och kommuner anses sitta på dubbla stolar då de ska handlägga ärenden om miljöfarliga verksamheter
och samtidigt arbeta med genomförandet av satsningar på entreprenörskap och
sysselsättning. LRF Örebro yrkar att LRF arbetar för att minerallagstiftningen förändras så att markägarens ställning stärks när det gäller prospektering och gruvbrytning.
Styrelsens redovisning
Minerallagen har behandlats vid flera riksförbundsstämmor och fortsätter att vara en
källa till frustration och irritation för markägare. Den medger oproportionerligt stora
rättigheter för den som vill leta och bryta mineral utan en rimlig balans mot den enskildas intressen eller andra näringsintressen. Senast år 2017 beslutade riksförbundsstämman att LRF ska fortsätta arbetet för en bred utredning i syfte att stärka markägarnas rättigheter vid prospektering och brytning av mineral samt att LRF ska undersöka behovet av förändringar i regleringen eller rutinerna kring processen att ta fram
arbetsplaner i syfte att öka möjligheterna till insyn för LRF och för bygden. Tidigare
har stämman beslutat bland annat att LRF ska arbeta för en möjlighet för markägaren
att anlita ett eget ombud på motpartens bekostnad för bland annat värderingar av skador i samband med undersökningsarbete. LRF ska också arbeta för en möjlighet att
hindra prospektering och brytning av alunskiffer.
Den nuvarande regeringen, liksom de tidigare, behandlar mineralfrågan framför allt
som en fråga om industriutveckling och innovation. Alliansregeringen beslutade om
en mineralstrategi med fokus på att Sveriges position som EUs ledande gruv- och mineralnation skulle förstärkas och den nuvarande regeringen driver frågan främst inom
ramen för satsningen på smart industri som är en strategi för nyindustrialisering av
Sverige. Nyligen kom dock även ett förslag från regeringen att förbjuda brytning av
uran. Det ska inte gå att få tillstånd till sådan brytning enligt miljöbalken och uran
ska inte längre vara ett ämne som omfattas av minerallagen, vilket innebär att det inte
går att få ett undersökningstillstånd för prospektering.
Styrelsen kan konstatera att det även fortsatt innebär en stor utmaning att arbeta för
att få gehör för att minerallagen behöver förändras i grunden med anledning av de
alltför stora negativa konsekvenser som uppstår för företag och enskilda; särskilt i
områden där prospektering och gruvbrytning är en företeelse som tydligt konkurrerar
med det gröna näringslivet och andra intressen.
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Styrelsen anser ändå att LRF bör fortsätta arbetet med att åstadkomma en förändring
av synen på lagstiftningen. Detta är angeläget eftersom det behövs andra avvägningar
än de som görs idag för att på ett bättre sätt ta hänsyn till exempelvis livsmedelsproduktionen och möjligheterna att nå målen i livsmedelsstrategin. Intresset att leta och
bryta mineral behöver på ett rimligare sätt vägas mot intresset att producera livsmedel och hållbar energi. Styrelsen ser mot bakgrund av regeringens inställning i mineralfrågan att regionala initiativ och regional samverkan kan vara särskilt värdefulla
när LRF ska fortsätta arbetet mot en förändrad syn på och reglering av mineralletning
och -brytning.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att minerallagstiftningen förändras så att markägarens ställning stärks när det gäller
prospektering och gruvbrytning.
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Motion Gotland nr 2

Dispens för att kunna skörda träda
Rute-Bunge-Fleringe
Att EUs regelverk främjar träda ter sig för oss lantbrukare oansvarigt då vi i Sverige
inte är självförsörjande av svenska livsmedel. Då riksdagen antagit en svensk livsmedelsstrategi som anger att den inhemska produktionen av livsmedel ska öka, rimmar
det illa med att vi fortfarande styrs till att lägga mark i träda. Om inte regelverket kan
ändras är bevuxen träda att föredra bland annat med tanke på klimatpåverkan. Det
finns flera lämpliga grödor för bevuxen träda, till exempel fleråriga vallgräs, vallbaljväxter eller blandningar av dem. De gårdar med betesproduktion har ofta sökt ersättning för förgröning och kompensationsbidrag och har då ingått åtagande för detta
och måste uppfylla villkoren för ekologiska fokusarealer med 5 %. De som odlar
över 15 hektar åkermark måste ha något av följande som ekologisk fokusareal: träda,
salix, kvävefixerande grödor, obrukade fältkanter på åkermark, vallinsådd som huvudgröda eller mellangröda. Att välja träda som fokusareal är vanligt och då oftast en
sämre vall som inte är godkänd vall för gårdsstödet, grödkod 50.
Inför kommande CAP-period år 2020 föreslår EU kommissionen att förgröningen
slopas i dagens utformning och att målsättningarna för miljömålen delegeras till
medlemsländerna. Vägen dit får länderna själva utarbeta metoder för i sina strategiska nationella planer. Det vore därför på sin plats att Sverige nyttjar detta till att
öka produktionen av inhemska livsmedel. Om man använder trädesgrödor som kompletterande foder vid år då torka, frost eller andra förhållanden påverkat vallarna till
dålig tillväxt så undviker man att foderbristen inom animalieproduktionen blir omfattande. Att påverka innevarande regelverk i pågående CAP-period är mycket svårt.
Hur detta hanteras i kommande CAP-period från och med år 2020 är därför av yttersta vikt för att öka livsmedelsproduktionen inom Sverige. Med klimatförändringar
där väderleken kommer variera mer, parallellt med en ökande efterfrågan på livsmedel, finns det goda motiv att genomföra flexiblare regelverk som passar morgondagens produktion. Viktigt är också att Sverige vågar ta höjd för detta då man gör de
nationella planerna.
LRF Gotland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

med kraft arbeta för att EUs regelverk i kommande CAP-period inte främjar/bidrar till att mark läggs i träda och om det inte lyckas,

att

arbeta för att all möjlig foderproduktion kan nyttjas trots EU-regelverk vid år
med missväxt och dåliga skördar under kommande CAP-period samt

att

arbeta för att ett sådant dispensförfarande ska vara enkelt och att Jordbruksverket och länsstyrelserna kan hantera detta på ett effektivt sätt.
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Motion Halland nr 1

Gynna det aktiva brukandet genom höga skötselkrav
LRF Ungdomen
Gårdsstödet är ett arealbaserat inkomststöd som syftar till att främja lantbruket. Det
ska bidra till ökad konkurrenskraft och till att hålla landskapet öppet.
Unga lantbrukare som vill starta en egen produktion eller utöka sin befintliga är i
många fall beroende av mer mark i närheten av gården. På många håll förekommer
det att markägare, istället för att arrendera ut marken till en satsande, ung lantbrukare, väljer att själva ha kvar marken för stödens skull och bara putsar av marken en
gång per år för att få ut pengarna.
När man söker gårdsstöd räcker det med att putsa grödan innan den 31 oktober för att
uppfylla kraven för att få stödet. I vissa fall kan det vara helt rätt. I andra fall - som
när en markägare som inte är en aktiv lantbrukare väljer att behålla marken enbart för
stödets skull - är det fel. På detta sätt hindras yngre från att satsa på sina lantbruksföretag. Inaktiva lantbrukare förhindrar utvecklingen av svensk lantbruksnäring.
Det är angeläget att LRF fastställer en tydlig ståndpunkt vilka skötselkrav som ska
gälla för att få gårdsstöd. Även om det finns medlemmar som ganska lättvindigt får
EU-stöd när skötselkraven är låga – och att det således kan tyckas som att LRF motarbetar sina egna medlemmar – så försvagar det LRF om vi inte aktivt arbetar för en
utformning av stöden som vi kan försvara gentemot konsumenterna. Ett gårdsstöd
med låga skötselkrav är svårt att förklara för vår omgivning och har dessutom bristen
att det motsäger alla slutsatser i den av LRF efterlängtade livsmedelsstrategin.
LRF Halland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

ta ställning för ett aktivt brukande av åkermarken,

att

inför nästa programperiod ha påverkanspositionen att skötselkraven för
gårdsstöd ska höjas avsevärt i syfte att gynna aktivt brukande samt

att

om det blir en öppning för förändring av skötselkraven för gårdsstöd redan
under den innevarande programperioden, med kraft verka för att dessa höjs.
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Motion LRF Ungdomen nr 2

Inaktiva lantbrukare
LRF Ungdomen
Gårdsstödet är ett arealbaserat inkomststöd som syftar till att främja lantbruket, bidra
till en ökad konkurrenskraft och till att hålla vårt vackra landskap öppet.
Unga lantbrukare som vill starta egen produktionsverksamhet eller utöka sin befintliga, hindras många gånger av bristen på att kunna arrendera brukningsbar åkermark.
Inaktiva markägare, i många fall av den äldre generationen, väljer att istället för att
arrendera ut sin mark till en ung, satsande lantbrukare, ha kvar marken för att kunna
söka gårdsstöd. Genom att endast ha kravet på att putsa marken en gång per år för att
få ut pengarna motarbetar man vad gårdsstödet egentligen är till för.
Inaktiva lantbrukare förhindrar utvecklingen av svensk lantbruksnäring och sköter
inte sitt ansvar att överlåta sitt arv till nästa generation. Det är av stor vikt att LRF ser
konsekvenserna av att markägare idag tjänar mer på att ha marken i träda istället för
att arrendera ut den till unga lantbrukare.
LRF Ungdomen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för att dela upp gårdsstödet i två nivåer, en låg nivå där det inte sker
någon produktion – träda – och en högre nivå där marken brukas/skördas,

att

arbeta för att minska gårdsstödet för inaktiva markägare samt

att

arbeta för att stödet för träda ska sjunka succesivt inom en tidsram
på fem år.
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Motion Örebro nr 2

Inför brukandekrav på träda
LRF Ungdomen
Runtom i Sverige ligger åkermark i träda som skulle kunna gå att bruka. 2016 var det
168 841 hektar, enligt Statistiska Centralbyrån. Ofta är det unga nystartade företag
som behöver denna areal för att utveckla sitt företagande. CAP-systemets utformning
stimulerar inte brukande. Ägande- och brukanderätten är grundläggande för LRFs
medlemmar och inskränkningar i denna rätt är inte välkommen.
Både LRF och departementet har haft svårt att hitta formuleringar i stödvillkoren
som fungerar för aktivt brukande av marken under tidigare programperioder. En modell som skulle vara intressant att titta på är en succesiv, femårig nedtrappning av
gårdsstödet för träda. Exempelvis kan då träda godkännas med ersättning i två år för
underhåll av marken, därefter bör det ske en kraftig sänkning av ersättningen om trädan inte åter tas i bruk. År 3 kan exempelvis 50 % av ersättningen betalas ut och år 4
och framåt endast 100 kr/ha. Syftet är att det inte ska vara lönsamt att ha långliggande trädor.
Det är frivilligt att söka EU-stöd för sin areal och därmed fritt fram att ha långliggande träda för den som vill. Att ha ett undantag för små skiften och en dispensmöjlighet för andra svåra förhållanden, gör nedtrappningsmodellen mer tillämpbar.
Kommande CAP-period närmar sig och tiden för att ta position och påverka villkoren i programmet är nära. LRF Örebros intention är att få till ett aktivt brukande av
den mesta arealen, något som hittills har misslyckats. Vi tycker det är värt att pröva
denna modell, för att om möjligt lyckas i kommande CAP-program.
LRF Örebro yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

ta fram en modell i kommande CAP-program som går ut på att gynna ett
aktivt brukande genom en successiv nedtrappning av gårdsstödet till träda.
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Styrelsens yttrande nr 12

Motion Gotland nr 2, Halland nr 1,
LRF Ungdomen nr 2 och Örebro nr 2

Aktivt brukande i kommande CAP
Inkomna motioner
LRF Ungdomen, LRF Halland och LRF Örebro har kommit in med motioner om aktivt brukande i CAP. De yrkar att kraven för att få gårdsstöd bör öka och föreslår modeller för nedtrappning av stödet i de fall marken hålls som träda flera år i rad. Därtill
har LRF Gotland i en motion föreslagit att förenkla möjligheterna att använda träda
till foderproduktion.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärernas inställning om att jordbrukspolitiken bör premiera aktivt brukande av jordbruksmark. LRFs övergripande position om CAP är att CAP ska
vara ett stöd för LRFs vision om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i de gröna
näringarna och för arbetet med den nationella livsmedelstrategin. I positionerna
framgår vidare att ersättningarna i CAP i första hand ska riktas till aktiva producenter
och att CAP inte ska vara ett hinder i utvecklingen av jordbruksföretag eller för ägarskiften av jordbruksfastigheter. Ett genomförande av CAP som premierar aktivitet
framför passivitet är således högprioriterat (se till exempel styrelsens yttrande nr 21
från 2017 års riksförbundsstämma). LRFs inställning är att CAP är och ska vara ett
instrument för aktivt brukande av jordbruksmark.
Till nuvarande CAP-period skärptes grundkraven för stöd. Tidigare räckte det till exempel att putsa träda vartannat år men numera krävs viss aktivitet på marken varje år.
LRF deltog aktivt i diskussionerna om hur kraven kunde skärpas. En begränsning i
sammanhanget är kraven från världshandelsorganisationen WTO. Orsaken till att
CAP-regelverket ser ut som det gör har sin grund i kraven från WTO som innebär att
det inte är tillåtet att ställa krav på att det ska ske produktion för att få stöd.
Nästa CAP-reform ska enligt tidsplanen träda i kraft år 2021. Vid en förnyad diskussion om aktivitet är det viktigt att se CAP i sin helhet och kombinationen av instrument och åtgärder i politiken. LRF arbetar aktivt för att instrument som riskerar
spä på incitament att bruka marken passivt inte genomförs i Sverige; det handlar till
exempel om det så kallade omfördelningsstödet där medlemsländerna väntas ges
möjligheter att ha ett högre stöd för de första hektaren på företaget. LRF bevakar
också utformningen av kompensationsstödet och i vilken mån olika instrument kan
innebära fördelaktig styrning. Riksförbundsstyrelsens aktuella bedömning är dock att
olika nivåer på gårdsstödet i förhållande till vad marken används till inte är en framkomlig väg i förhållande till regelverket i WTO. CAP allena kan emellertid inte lösa
nuvarande problem med bristande aktivitet i vissa områden i Sverige. En generell ökning av lönsamheten och konkurrenskraften skulle kunna bidra till att förbättra situationen.
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Utformningen av kommande CAP är än så länge alltför osäker för att med säkerhet
kunna uttala sig om hur reglerna kommer att utformas och vilka effekter de kommer
att få. Det är oklart vad den ökade subsidiaritet som EU-kommissionen signalerar
kan föra med sig, men i dagsläget bedömer riksförbundsstyrelsen att det kan innebära
att länderna själva får större frihetsgrader i utformningen av regler; det skulle kunna
omfatta frågor kring skötsel av jordbruksmark och skörd av träda vid foderbrist.
LRFs påverkansarbete i dessa frågor kommer därför att i högre grad framöver inrikta
sig mot svenska myndigheter. Riksförbundsstyrelsen kommer att arbeta för CAP-regler och ett genomförande av CAP som understödjer livsmedelsstrategins mål om
ökad produktion och att reglerna samtidigt är förutsägbara och enkla att kontrollera.
Styrelsen föreslår stämman besluta
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.
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Motion Västra Götaland nr 4

Nya tag i vildsvinsfrågan
Lidköping kommungrupp och Tranemo-Mossebo lokalavdelning
Vildsvinsfrågan är en alltjämt växande fråga och inom LRF Västra Götaland har det
senaste årets diskussioner aktualiserat nya saker LRF måste arbeta med samt ett behov av förändringar av LRFs övergripande förhållningssätt till viltarten.
Inledningsvis kan konstateras att det råder oklarhet kring hur ansvaret fördelas för
många av de kostnader vildsvinen orsakar - och kan komma att orsaka. Detta gäller
inte minst vad som händer vid ett eventuellt utbrott av svinpest. LRF måste i första
hand agera för att klara ut dessa oklarheter och i andra hand verka för en ordning
som är acceptabel för jordbruket.
I ett längre perspektiv, drygt tre decennier efter att samhället uttryckt att vildsvinen
åter ska ta plats i den svenska faunan, vet vi i det gröna näringslivet nu tillräckligt för
att förnya LRFs grundläggande ställningstagande om arten. LRF Västra Götaland har
under året uttryckt följande konstateranden:
Vildsvinen är inte och blir aldrig en resurs!
Den svenska vildsvinsstammen ska minimeras!
LRF Västra Götaland anser att LRF (riksförbundet) bör anta motsvarande hållning
visavi vildsvinen.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

klara ut återstående oklarheter kring ansvarsfördelningen för vildsvinens
kostnader, i synnerhet rörande svinpest, och att verka för en ordning som är
acceptabel för jordbruket i dessa frågor samt

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!
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Styrelsens yttrande nr 13

Motion Västra Götaland nr 4

Nya tag i vildsvinsfrågan
Inkomna motioner
Motionären redogör för att vildsvinsfrågan fortsatt är växande. Vidare anförs att det
råder oklarheter kring ansvarsfördelningen när det gäller kostnader för vildsvin, särskilt vad som gäller vid utbrott av svinpest, som måste utredas. Slutligen yrkas att
LRF ska förnya sitt grundläggande ställningstagande om vildsvin.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens uppfattning att vildsvin orsakar de allvarligaste viltskadorna i svenskt jordbruk för närvarande. Med det avses både omfattningen av skadorna och att de är bland de mest svårbemästrade viltskadeproblemen att begränsa.
När det gäller kostnader för vildsvin är det enligt styrelsens uppfattning inte oklart
vad som gäller för fördelning av ansvar och kostnader. Skada av vildsvin ersätts inte
av staten. Det är en princip som gällt sedan 1990-talet, som går ut på att skador av
jaktbara arter som vildsvin ska begränsas med jakt, medan skador av fredade arter
som tranor kan ersättas av staten – eftersom man i det fallet inte kan förebygga skador med jakt.
Enligt styrelsens uppfattning är detta problematiskt och kan bli mycket kännbart för
den enskilda. Men att arbeta för ett system med statlig ersättning för jaktbara arter är
kontraproduktivt. Det skulle i så fall inte finnas några incitament för att minska viltstammar eller viltskador. Jägarintressena skulle med viss rätt kunna avfärda alla klagomål om viltskador genom att hänvisa till att skadorna ändå ersätts. Ett sådant scenario skulle på sikt leda till att jord- och skogsbruk inte går att bedriva med någon
lönsamhet i stora delar av Sverige. Frågan om statlig ersättning för skador av jaktbara viltarter avhandlades även på riksförbundsstämman 2013. Stämman beslöt att
avslå yrkandet om ett sådant ersättningssystem. I viltskadeproblematiken ligger i
grunden vår jaktlag från 1987. Det är en viltskyddslag som är tandlös när det gäller
att balansera viltets kostnader mot viltets värden. Styrelsen arbetar sedan lång tid för
en revidering av jaktlagstiftningen. Till markägandet är jakträtten knuten. En del av
viltskadeproblemen kan lösas genom att den enskilda tar större, eget ansvar för jaktligt samarbete över fastighetsgränserna. I den mån markägaren inte själv jagar måste
markägaranpassade jaktavtal med strikta villkor skrivas. LRFs mall för jaktavtal fylller markägarnas behov.
Vid ett utbrott av afrikansk svinpest (och vid andra sjukdomsutbrott som regleras i
epizootilagen) gäller grundregeln att djur som avlivas efter myndighetsbeslut ersätts
av staten. Vidare ersätts exempelvis sanering som kan krävas och andra kostnader
som är en följd av myndighetsbeslut. Djur som självdör av smittan ersätts inte.
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Produktionsbortfall som är en följd av myndigheternas beslut om till exempel avlivning ersätts, men inte fullt ut. Ett exempel är planerade kultingar som inte blir födda
på grund av att suggor har avlivats.
EUs nya djurhälsoförordning är beslutad men träder i kraft först i april 2021. Den
svenska lagstiftningen om bland annat epizootier kommer därför att ses över. I det
sammanhanget kommer LRF att arbeta för att fördelen med ersättning för produktionsbortfall som svenska djurhållare nu har, med stöd av epizootilagen, bibehålls. I
övriga EU ersätts sällan produktionsbortfall.
Vad gäller yrkandet om att LRF ska förnya sitt grundläggande ställningstagande om
vildsvin, uppfattar styrelsen att missförstånd delvis tycks föreligga om LRFs ställningstaganden och gällande vildsvinspolicy. Vildsvinspolicyn reviderades med beslut av styrelsen den 5 december 2017. De grundläggande ställningstagandena ändrades inte. Däremot infogades LRFs modifierade ställningstaganden om reglering av
viltutfodring och till exempel LRFs förslag om att rörlig belysning och mörkerriktmedel ska vara generellt tillåtna vid jakt efter bland annat vildsvin. LRF har aldrig
uttryckt att vildsvin är en resurs. Det är uppenbart att för majoriteten av LRFs medlemmar är vildsvin en belastning, både i form av skördeskador och merarbete. I policyns grundläggande principer slår LRF bland annat fast att:
”Vildsvinen ska inte försämra lönsamhet och utveckling i de gröna näringarna.
Vildsvinsstammen ska hållas på en sådan nivå att lantbrukarens val av gröda och
produktion inte påverkas.”
Dessa grundläggande krav har inte uppnåtts. Lönsamhet och utveckling i det gröna
näringslivet påverkas negativt av vildsvinen och lantbrukarens val av gröda och produktion påverkas likaså negativt. Slutsatsen är att vildsvinen måste bli färre så att
LRFs mål kan nås.
Att LRF inte uttrycker sig på annat, mer kategoriskt sätt beror på att LRF inte är ensam intressent i vildsvinsfrågan. Jägarintressena är mycket tydliga med att vildsvinen
är en jaktlig resurs. De har inte intresse av att arbeta för att minimera det som de anser är en resurs. Under lång tid har därför debatten om vildsvin, skador och jakt varit
starkt polariserad. Under senare tid har jaktintressena i någon mån hyfsat debatten.
Även jägarorganisationerna inser att vildsvin är problematiska, svårjagade och allvarligt skadegörande. Båda jägarorganisationerna har i olika grad tagit avstånd från
utfodring som gynnar vildsvin. LRF och Svenska Jägareförbundet har i mars 2018
lämnat in ett gemensamt förslag till regeringen om att jägare måste få sälja vildsvinskött direkt till konsument och företag, i syfte att öka jakttrycket på vildsvin. Det
finns ett överhängande hot om att afrikansk svinpest etableras i landet hos tamsvin,
via spridning från vildsvin. Detta hot ökar möjligheterna att få igenom LRFs förslag
för att underlätta vildsvinsjakt i mörker och att förslagen om reglering av viltutfodring genomförs, så att gynnandet av vildsvin med utfodring kan minimeras.
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Näringsdepartementet har efter begäran från LRF kallat till ett möte i maj 2018, med
alla berörda organisationer och myndigheter. Syftet är att diskutera vildsvinsfrågan
mot bakgrund av skadesituationen och risken för afrikansk svinpest.
Sammanfattningsvis är det styrelsens uppfattning att LRFs vildsvinspolicy inte behöver revideras för närvarande.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion Östergötland nr 5

Lokal samordning för fällbelöning och viltkötthantering
Varv-Styra och Hällestad
Problematiken kring vildsvinens utbredning är en återkommande fråga. I Östergötland växer en oro över otillräcklig avskjutning och den geografiska spridningen av
vildsvin. Fortfarande finns områden med begränsad utbredning, varför det nu aktualiseras hur man kan skapa incitament för att hålla nere stammen medan detta fortfarande är möjligt. I en motion från Varv-Styra lokalavdelning kom förslag på en lokal
eller regional fond för fällbelöning: En frivillig insättning per hektar från bygdens
lantbrukare till fonden med syfte att stimulera skyddsjakt på vildsvin. Jägare skulle
då kunna få en fällbelöning per skjutet vildsvin i odlingslandskapet eller för att skjuta
bort vildsvin helt från ett geografiskt avgränsat område (öka motivationen för jakt på
vildsvin, utan att det för den delen blir en urskillningslös rovjakt). LRF bör tillsammans med en eller flera regioner arbeta fram pilotprojekt där detta prövas. Ett sådant
område med naturliga avgränsningar och förhållandevis liten stam är ”Östgötaslätten”, men det finns säkert andra områden i Sverige också som skulle kunna utgöra
lämpliga pilotprojekt. I detta fall är tanken att det är markägarna själva som skulle stå
för fondmedlen, inte staten. Inget hindrar att detta prövas regionalt redan i dag, men
LRF Östergötland anser det principiellt intressant för hela Sverige och anser därför
att LRF riks bör hålla ihop ett liknande projekt.
Från Hällestad påpekar man att bristande avsättning av vildsvinskött i många fall är
en begränsande faktor för hur många vildsvin som fälls. Det är svårt att motivera jägare att fälla vilt som inte kommer att kunna nå konsumtionsledet. Dessutom är det
ett enormt resursslöseri att ett land som inte är självförsörjande på livsmedel inte har
system eller organisation för att tillvarata viltkött så det kommer samhället till del.
Det är viktigt att LRF bevakar och utreder möjligheterna med att i framtiden kunna
stärka de led som bidrar till att viltkött når konsumenter och påverka de regelverk
som idag begränsar den möjligheten.
Ett verktyg i det arbetet skulle kunna vara att ta fram en modell för lokal samverkan
att samordna hantering av skjutet vilt med upparbetade kanaler för uppsamling, slakt,
styckning, förädling och distribution av viltkött.
LRF Östergötland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

utreda förslaget om att ta fram (införa) en LRF-modell för regional fällbelöning (fonder) för skadegörande vilt (vildsvin) samt

att

utreda en modell för regional och lokal samverkan för tillvaratagande och
distribution av vilt.
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Styrelsens yttrande nr 14

Motion Östergötland nr 5

Lokal samordning för fällbelöning och viltkötthantering
Inkomna motioner
Motionären redogör för hur vildsvinen ökar och sprids i Östergötland. För att öka avskjutningen föreslås en modell för lokal eller regional belöning för fällda vildsvin,
som ett pilotprojekt. Vidare föreslås en modell för lokal samordning av uppsamling,
slakt, förädling och distribution av viltkött. Motionären yrkar på arbete för att utreda
lokala fällbelöningar för i första hand vildsvin och att utreda en modell för lokal och
regional samverkan för tillvaratagande och distribution av vilt.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens uppfattning om problemen med skadegörande vilt och
om att avskjutningen bör stimuleras. Motionären väljer här att kalla en ekonomisk ersättning per fällt vilt för fällbelöning. Metoden brukar benämnas skottpengar och har
historiskt använts både i Sverige och utomlands. Frågan om skottpengar på vildsvin
har behandlats på flera riksförbundsstämmor, senast 2014. Stämman avslog yrkandet
om skottpengar. Skottpengar har historiskt haft effekt i situationer där en viltart är relativt fåtalig och när det finns en samstämmig uppfattning i samhället om att arten
måste begränsas eller utrotas. I Sverige bidrog troligen skottpengar till utrotningen/
den starka minskningen av de stora rovdjuren. Det som då också bidrog var att ersättningarna var höga per fällt djur, i förhållande till dåtidens privatekonomi.
Enligt styrelsens uppfattning är skottpengar ingen generellt fungerande metod. När
det gäller vildsvin talar flera faktorer mot att skottpengar skulle bidra till att minska
vildsvinsstammen. Stammen är mycket stor och spridd över stor del av landet. Olagliga utsättningar sker fortfarande. Det finns ingen samstämmig uppfattning i samhället om att vildsvinen borde utrotas eller minskas drastiskt i antal. Om skottpengar
överhuvudtaget skulle kunna ge någon effekt torde det krävas en stor summa per fällt
djur; 1 000 kr per djur skulle förmodligen vara för lite med tanke på tidsåtgång och
arbetsinsats per fällt vildsvin. Eftersom intresset för vildsvinsjakt är stort, skulle den
genomsnittliga jägarens intresse av att radikalt minska stammen vara litet. Däremot
skulle ett mindre antal mycket skickliga jägare kunna tjäna en del pengar, men de
skulle givetvis inte vilja skada vildsvinsstammen långsiktigt. Skottpengarna skulle
öka värdet hos vildsvinsstammen – för dessa jägare. Vildsvinen skulle med skottpengar få ett värde i jaktupplevelsen, ett köttvärde och det värde som skottpengen
ger. Styrelsens samlade bedömning är att skottpengar inte är ett verksamt medel för
att begränsa vildsvinsstammen.
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I motionen föreslås att LRF ska göra en utredning om regional och lokal samverkan
för uppsamling, slakt, styckning, förädling och distribution av viltkött. Det som beskrivs resulterar i juridisk mening i att en vilthanteringsanläggning måste byggas. Det
är bara sådana anläggningar som får förädla och sälja större mängder vilt. För närvarande får vildsvinskött enbart säljas till konsument via vilthanteringsanläggning. En
vilthanteringsanläggning belastas av strikta regler för livsmedelshygien, kontroller
och tillsynsavgifter. Anläggningen måste fylla myndigheternas krav på utformning
med tanke på hygien och livsmedelssäkerhet. Kostnaderna för att bygga och driva en
sådan anläggning är därför höga. Enligt styrelsens uppfattning innebär yrkandet ett
regionalt eller lokalt initiativ för företagande med viltkött, eftersom omfattande hantering av viltkött resulterar i affärsverksamhet. Att utreda möjlighet till samverkan
som resulterar i en vilthanteringsanläggning är enligt styrelsens mening inte en uppgift för LRF på central nivå. Det är en regional eller lokal uppgift att lösa, eftersom
de juridiska grunderna för förädling och försäljning av viltkött är fastställda. LRF
arbetar för att jägare ska få sälja vildsvinskött direkt till konsument och för att staten
ska subventionera trikinprover för vildsvin, för att stimulera avskjutningen.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionen att ta fram en LRF-modell för regional fällbelöning för
skadegörande vilt och att utreda en modell för regional och lokal samverkan
för tillvaratagande och distribution av vilt.
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Motion Östergötland nr 3

Genetisk analys av vildsvin
Tåby-Furingstad
Vildsvinens explosionsartade utveckling i stora delar av landet innebär stora skador i
lantbruket. Viltskador är en av de största begränsningarna för att öka livsmedelsproduktionen. Det är inte bara ett problem för näringen utan för hela samhället och dess
mål i den antagna livsmedelsstrategin. Vildsvinen är även ett stort problem i trafiken
där antalet olyckor fördubblats de senaste fem åren från en redan då hög nivå. Stora
koncentrationer av vildsvin är problematiska även ur smittspridningssynpunkt, inte
minst nu med risk för svinpest.
Att vildsvinsstammen ökat så kraftigt kan förklaras av utfodring och otillräcklig avskjutning, men det finns även en uttalad oro för att det förekommer hybrider med genetisk inblandning av tamgris som resulterar i ökade kullstorlekar. Jägare vidimerar
även att det skjuts fläckiga vildsvin som skulle kunna indikera genetiskt inslag av
tamgris.
Om det skulle vara så att delar av den svenska vildsvinsstammen är hybrider ser vi
det som ett stort problem både för artens tillväxt och de konsekvenser det medför,
men även ur ett biologiskt perspektiv med genetisk förändring av en vild art. Samhället behöver utreda huruvida dessa farhågor är sanna; det torde ligga i både Naturvårdsverkets och Jordbruksverkets intresse. Genomförandet av en analys skulle
kunna samordnas med trikintester genom att stickprov skickas vidare för DNAanalys.
Förekommer det hybrider behöver åtgärder vidtas snarast.
LRF Östergötland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att det av staten genomförs en genetisk analys av vildsvin för att
utreda förekomsten av hybrider mellan tamgris och vildsvin.
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Styrelsens yttrande nr 15

Motion Östergötland nr 3

Genetisk analys av vildsvin
Inkomna motioner
Motionären redogör för de stora skadorna i gröda och trafik orsakade av vildsvin.
Vildsvinsskadorna motverkar livsmedelsstrategin. Det finns även risk för smittspridning orsakad av vildsvin. Motionären redogör för att det finns oro för att det förekommer inblandning av tamsvin i vildsvin, som skulle kunna resultera i ökad kullstorlek hos vildsvin. Motionären yrkar på arbete för att staten ska genomföra en genetisk analys av vildsvin, för att utreda förekomst av hybrider mellan tam- och vildsvin.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens uppfattning om problemen med vildsvinens skadegörelse och risk för smittspridning.
Vildsvinen i Sverige härstammar från flera besättningar som kommit ut i det fria från
olika vilthägn. Eftersom vildsvinet var utrotat i Sverige är de svenska vildsvinen inköpta från kontinenten. Tyskland och andra länder längre österut i Europa är troliga
ursprungsländer. I stora delar av Europa blev vildsvinen inte utrotade. De har oavbrutet förekommit i områden med omfattande tamsvinhållning; dessutom under tider
och i geografiska områden där tamsvin hölls antingen i bakgårdsbesättningar eller på
fritt ”bete” i skog, så som tamsvin hölls för länge sedan i Sverige. Tamsvin och vildsvin är samma art, men av olika underarter; tamsvin är en domesticerad form av vildsvin. Det är med all säkerhet så att tamsvin och vildsvin genom århundradena korsats
vid många tillfällen, med eller utan avsikt från människan. Det är känt att mer eller
mindre fläckiga vildsvin och vildsvin med ljusa partier i pälsen förekommer på
många håll i landet. Att hybrider förekommer får anses klarlagt. Tamsvinsinslag
skulle kunna påverka kullstorleken. Det är dock inte påvisat att så sker i Sverige. Om
en genetisk undersökning skulle kunna genomföras är informationen knappast användbar i förvaltningen. Fläckiga vildsvin skjuts redan nu, ofta med anledning av att
de uppfattas som fula. Det skulle knappast gå att utrota förekommande hybrider. Det
är dessutom osäkert om anlag för ljusa fläckar har någon koppling till anlag för stora
kullar.
Sammanfattningsvis anser styrelsen att den föreslagna utredningen inte skulle ha någon verksam betydelse för vildsvinsförvaltningen.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionen att arbeta för att staten genomför en genetisk analys av vildsvin för att utreda förekomsten av hybrider mellan tamsvin och vildsvin.
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Motion Jönköping nr 2

Kostnad för trikinprov
Voxtorp
Riksdagen och Naturvårdsverket har beslutat att vi skall ha en vildsvinsstam i
Sverige. Därmed har de också ansvar för att skadorna stannar på rimlig nivå.
Vi uppfattar att vildsvinsstammen ökat i vårt område, trots att jägarna har intensifierat jakten på vildsvin. Vildsvinsskadorna är i vissa områden väldigt omfattande där
åtskilliga lantbrukare har skador som uppgått till fem- och sexsiffriga belopp. Ytterligare åtgärder måste till för att begränsa vildsvinsstammen. Vissa jägare gräver idag
ner skjutna grisar därför att marknadspriset är lågt och kostnaderna för trikinprov är
för höga. Vi menar att det krävs åtgärder för att undvika att jägarna gräver ner grisarna istället för att de tas omhand till mat!
LRF Jönköping yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för att staten står för kostnaden för trikinprov.
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Styrelsens yttrande nr 16

Motion Jönköping nr 2

Kostnad för trikinprov
Inkomna motioner
Motionären redogör för att vildsvinen ökar i delar av Jönköpings län. Ytterligare åtgärder måste till för att begränsa vildsvinsstammen. Kostnaden för ett trikinprov är
högt i förhållande till marknadspriset på vildsvinskött. Motionären yrkar därför på
arbete för att införa statligt subventionerade trikintester.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens uppfattning om att ytterligare åtgärder måste till för att
begränsa vildsvinsstammen. I LRFs vildsvinspolicy finns från och med 2013 kravet
att:
”Trikinundersökning av vildsvinskött skall vara statligt subventionerad... ”
LRF har därefter arbetat för att en sådan subvention införs. Under förra regeringen
bereddes ett förslag om subventionerat trikintest, men det blev inte genomfört. Därefter har flera riksdagsledamöter arbetat för en subventionering. LRFs arbete fortsätter.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt arbeta för att
staten står för kostnaden för trikinprov på vildsvin.
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Motion Skåne nr 1

Minska viltstammarna
Östra Kärrstorp-Öved
Viltskadorna på skog och åkermark kostar skogsägare och lantbrukare mycket stora
summor varje år. Hur stora är svårberäknat och det finns därför få exakta siffror. Det
finns emellertid uppskattningar som pekar på att skadorna nationellt kan vara värda
så mycket som 10 miljarder kronor årligen. Bara vildsvinen beräknas kosta 1,1 miljarder kr/år enligt SLU.
En beräkning som Södra har gjort visar att för Götaland är tillväxtförlusten på grund
av älgen 4,1 miljoner skogskubikmeter. En ofattbar siffra som kan översättas till virkesförbrukningen i 15 sågverk av Unnefors storlek eller att klimatkompensationen
för 680 000 svenskar förloras. Vad gäller de andra viltarterna finns färre siffror.
Forskning pågår just nu och det är bra.
Det är värt att nämna att siffrorna som nämns ofta är gjorda som en jämförelse mellan dagens läge och ett läge med noll skador av vilt. Detta är förstås varken realistiskt
eller önskvärt. Självklart ska vi ha levande skogar och en viss mängd skador gjorda
av vilt måste tolereras. MEN viltstammarna har de senaste decennierna växt till sig
alldeles för mycket. Många viltstammar har på några få decennier mångdubblats.
Som en jämförelse kan nämnas att 1965 så sköts det 3 500 vilt i Skåne och 2016/17
var det 43 000 vilt. Antalet viltolyckor är ett mer trubbigt mått, men antalet rapporterade olyckor ökar för varje år och kostar samhället över 3,5 miljarder kronor.
De talrika stammarna av klövvilt och gäss kan ses som ett hot mot den biologiska
mångfalden eftersom de påverkar sin omgivning på ett negativt sätt. Gässen bidrar
dessutom till övergödningen när de efter att hela dagen ha betat på åkrarna slår sig
ner på sjöar och vattendrag och släpper ifrån sig sin fosforrika avföring i vattnet.
Problemet med de stora viltstammarna är komplext och det finns ingen enkel lösning.
Vi tror att arbetet måste bedrivas på flera fronter och i nära samarbete med olika aktörer, såväl myndigheter som organisationer för jägare, skogsägare, markägare och
arrendatorer. Men en grundläggande lösning bör vara att påbörja en minskning av
viltstammarna samtidigt som forskningen fortsätter. Exempel på frågor som behöver
besvaras är: Vad kostar viltskador jord- och skogsbruket i olika delar av landet och i
olika biotoper? Hur hamnade vi med det stora antal vilt vi idag har? Hur kan vi säkerställa en återgång till en bättre, mer hållbar, förvaltning av en viltstam i balans?
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LRF Skåne yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

fortsätta att uppmuntra forskning kring kostnad för viltskador samt sammanställa och sprida forskningsresultat gällande vad viltets skador kostar samt
hur viltstammarna bäst minskas till – och förvaltas på – en mer rimlig nivå,

att

fortsätta arbeta för att jaktlagen och jaktförordningen uppdateras och omarbetas så att en ny jaktlag kan balansera viltets värden mot viltets skador. Vi
kan inte ha en viltskyddslag när det är minskning av vilt som är det nutida
behovet,

att

arbeta för att påverka fågeldirektivet så att jakt tillåts på arter som blivit
väldigt talrika, exempelvis vitkindad gås och svan,

att

arbeta för att jakttiden på kronhjort utökas, förslagsvis till den siste februari
samt

att

verka för att den utökade skyddsjakten på dovhjort och kronhjort även
omfattar Skåne.
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Styrelsens yttrande nr 17

Motion Skåne nr 1

Minska viltstammarna
Inkomna motioner
Motionären redogör för de stora och ökande skadorna i gröda och skog orsakade av
vilt. Vidare hur kostnaderna drabbar samhället i form av vilttrafikolyckor och att
viltet även hotar delar av den biologiska mångfalden. Motionären yrkar därför på arbete för att initiera forskning om viltskador och om kostnader för skadorna samt att
sprida dess resultat. Det yrkas även på omarbetning av jaktlagstiftningen, ändringar i
fågeldirektivet, förlängning av jakttiden för kronhjort samt införande av skyddsjakt
på årskalv av dov- och kronhjort även i Skåne län.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens uppfattning om allvaret i de alltmer omfattande och
kostsamma viltskadorna. LRF har sedan länge arbetat för att få fram kostnader för
viltskadorna, vilket även bekräftats i beslut på riksförbundsstämman 2016. Under
2017 presenterades SLUs nationella beräkning av vildsvinsskadorna i jordbruket,
som har kommunicerats av LRF. Under 2018 har Skogsstyrelsen regeringens uppdrag att beräkna viltskadorna i skog. LRF fortsätter att arbeta för fler nationella beräkningar av viltskador.
Nu sittande regering lade ned den pågående Jaktlagsutredningen i början av innevarande mandatperiod. LRF har därefter arbetat för att en ny jaktlagsutredning tillsätts.
Detta eftersom den förra jaktlagsutredningen avslutades innan huvuduppdraget, att ta
fram förslag till en ny jaktlagstiftning, hann påbörjas. Det politiska intresset för en ny
utredning har varit svagt. LRF fortsätter arbetet och söker allianser för att få ett ökat
stöd för en ny utredning.
Efter EU-kommissionens omfattande arbete med hur tillämpningen av fågeldirektivet
fungerar blev slutsatsen att direktivet inte ska omarbetas eller revideras. Däremot anser kommissionen att tillämpningen av direktivet ska förbättras. Det är dock oklart
hur denna förbättring är tänkt. Det är enligt styrelsens uppfattning mycket olyckligt
att fågeldirektivet inte revideras i takt med att verkligheten förändras. EUs naturvårdsdirektiv anpassas inte till förändringar i naturen, trots att de enligt sina lydelser
ska revideras allt eftersom ny kunskap tillförs. Så sker inte av politiska skäl. Både
vitkindad gås och sångsvan är strikt skyddade enligt EUs fågeldirektiv. Det är förbjudet för ett medlemsland att besluta om allmän jakt på dessa arter. Att införa allmän
jakt på vitkindad gås och sångsvan är alltså på kort sikt inte möjligt. Återstår då
skyddsjakt. Nu gäller skyddsjakt på vitkindad gås på enskilds initiativ enligt bilaga 4
till jaktförordningen (1987:905) i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Kalmar, Gotlands, Blekinge och Skåne län under tiden 21/8-15/11. När det
gäller sångsvan är skyddsjakt möjlig endast efter tillstånd från länsstyrelsen.
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Det senare är en långsam och omständlig ordning för att begränsa skadorna. En möjlig förbättring är att även sångsvan införs i bilaga 4 till jaktförordningen. Då kan den
enskilda på eget initiativ och under den del av året som stadgas i bilagan genomföra
skyddsjakt så snart kännbar skada i gröda uppstår. En skyddsjakt kan inte och får enligt jaktlagstiftningen inte reglera en viltart. Det är en åtgärd för att momentant avbryta och förebygga skada. LRF har gjort framställan till regeringen om att skyddsjakt på vitkindad gås i bilaga 4 ska omfatta alla skadedrabbade län. LRF kommer att
arbeta för att sångsvan införs i bilaga 4 till jaktförordningen. Dessa frågor behandlas
även i styrelsens yttrande nr 18 på sidan 139.
LRF arbetar sedan flera år för att allmän jakt på hind och kalv av kronhjort under tiden 16/8-31/1 införs. Det har även tidigare framförts att jakttiden borde omfatta februari månad. Styrelsen instämmer i detta, men ser för närvarande avsevärda svårigheter med att lyckas införa allmän jakt på hind och kalv överhuvudtaget. Påverkansarbetet fortsätter.
Regeringen har infört skyddsjakt på årskalv av dov- och kronhjort i bilaga 4 till jaktförordningen enligt följande:
Om det behövs för att förebygga skada, får årskalv av dov- och kronhjort som uppträder vid fält med oskördad gröda jagas i hela landet utom Skåne och Gotlands län
den 1 juli — den 15 april.
Årskalv av kronhjort som orsakar stamskada på barrträd får jagas i hela landet utom
Skåne och Gotlands län den 1 juli — den 15 april. Förordning (2017:1255).
Bestämmelsen trädde i kraft den 1/1 2018. Reglerna är i enlighet med förslag från
LRF, förutom att regeringen uteslöt Skåne län från LRFs förslag. LRF Skåne, Södra
samt Jordägareförbundet i Skåne och Blekinge har därefter i framställan till regeringen begärt att regeringen omgående ändrar bestämmelsen att gälla även i Skåne
län. LRF arbetar för att begärd ändring genomförs.
Styrelsen föreslår stämman besluta
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.

.
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Motion Västerbotten nr 1

Reducering av fågelskador
Lövångersbygden
Tillgänglig statistik ger vid handen att Västerbottens län är särskilt drabbat när det
gäller skador i växande grödor förorsakade av fåglar. Det är framförallt skador av
tranor som redovisas i statistiken. Under 2017 har det i länet ansökts om 2,7 miljoner
kronor i bidrag för skadeförebyggande åtgärder samt ersättning för skador. Detta är
mer än dubbelt så mycket som betalades ut under 2016. Trenden är alltså att skadetrycket bara ökar.
I den nyligen av riksdagen antagna Livsmedelsstrategin vill man öka livsmedelsproduktionen i Sverige, och även här i norra Sverige. Det innebär också att statsmakterna måste hjälpa till med att ge förutsättningar för lantbruket att klara av målsättningarna i strategin. En förutsättning måste då vara att få en bättre balans när det gäller fåglar som orsakar skador på odlade grödor, med andra ord en reducering av populationen när det gäller trana, sångsvan och gäss.
LRF Västerbotten yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för ett förbud för utfodring av trana vid de stora fågelsjöarna i södra
Sverige,

att

arbeta för en reducering av populationen av trana och sångsvan med 50 %
och att länsstyrelserna får ansvar för genomförandet samt

att

kontakta jägarorganisationerna och driva frågan om att öka intresset för jakt
på grågås och kanadagås.
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Styrelsens yttrande nr 18

Motion Västerbotten nr 1

Reducering av fågelskador
Inkomna motioner
Motionären redogör för de stora och ökande skadorna i gröda orsakade av fåglar i
Västerbottens län. Motionären yrkar därför på arbete för att reducera skadorna genom flera förebyggande åtgärder.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens uppfattning om att problemen med skadegörande, stora
fåglar ökar. Enligt Viltskadecenters (en del av SLU) statistik för 2017 ersattes i hela
landet fågelskador i gröda med cirka 7,2 miljoner kr och bidrag till skadeförebyggande åtgärder uppgick under samma år till drygt 4 miljoner kr. Detta gäller enbart
fredade fågelarter, eftersom staten inte ersätter för jaktbara arter.
I motionen yrkas på förbud för utfodring av trana vid de stora fågelsjöarna i södra
Sverige. Det utfodras med högst 150 ton korn per vår vid Hornborgasjön. Avsikten är
att koncentrera tranornas födosök till reservatet, eftersom de tusentals tranor som rastar vid sjön annars skulle söka föda och skada jordbruksgrödor över ett större område
i trakten. Även om mängden korn kan uppfattas som anmärkningsvärd bör det jämföras med den åkerareal som krävs för att producera samma mängd korn (medelskörden är cirka 4 ton korn/ha). Man inser då att fodermängden i sig inte kan gynna tranor i den grad att utfodringen orsakar den mycket starka ökningen av tranor i Sverige
(tranor ökar i hela Västeuropa). Det är fredning och det moderna jordbruket som
gynnar tranorna. Dessutom är det så att de tranor som rastar vid Hornborgasjön i huvudsak häckar i Bergslagsområdet och i Norge. De har alltså en i huvudsak västlig
flyttväg. De tranor som häckar i Västerbotten och orsakar skador där har en i huvudsak östlig flyttväg via Baltikum, Finland och därifrån in i norra Sverige. Ett utfodringsförbud i södra Sverige skulle således knappast medföra någon minskning av
transkadorna i norra Sverige, men skulle troligen leda till mer skador på jordbruksmark i anslutning till fågelsjöarna i södra Sverige.
Motionens andra yrkande är om arbete för att reducera trana och sångsvan med 50 %.
Om en så stor reduktion skulle vara möjlig krävs till att börja med allmän jakt. Båda
arterna är strikt skyddade enligt EUs fågeldirektiv. Det är förbjudet för ett medlemsland att besluta om allmän jakt på dessa arter. Däremot får tillstånd till skyddsjakt
meddelas av länsstyrelserna.
Efter EU-kommissionens omfattande arbete med hur tillämpningen av fågeldirektivet
fungerar blev slutsatsen att direktivet inte ska omarbetas eller revideras. Däremot anser kommissionen att tillämpningen av direktivet ska förbättras. Det är dock oklart
hur denna förbättring är tänkt. Det är enligt styrelsens uppfattning mycket olyckligt
att fågeldirektivet inte revideras i takt med att verkligheten förändras.

139

EUs naturvårdsdirektiv är statiska, trots att de enligt sina lydelser ska revideras allt
eftersom ny kunskap tillförs. Så sker inte av politiska skäl. Att arbeta för kraftig reduktion genom allmän jakt är alltså på kort sikt inte möjligt. Återstår då skyddsjakt.
Hittills har den mycket begränsade skyddsjakten på trana och sångsvan beslutats av
länsstyrelserna efter ansökan från de skadedrabbade. Detta är en långsam och omständlig ordning för att begränsa skadorna. En möjlig förbättring är om de aktuella
arterna införs i bilaga 4 till jaktförordningen (1987:905). Då kan den enskilda på eget
initiativ och under den del av året som stadgas i bilagan genomföra skyddsjakt så
snart kännbar skada i gröda uppstår. En skyddsjakt kan inte och får enligt jaktlagstiftningen inte reglera en viltart. Det är en åtgärd för att momentant avbryta och förebygga skada. Dessa frågor behandlas även i styrelsens yttrande nr 17 på sidan 136.
I motionens tredje yrkande anförs att LRF ska kontakta jägarorganisationerna för att
öka intresset för jakt på grågås och kanadagås. Svenska Jägareförbundet har under en
längre tid arbetat för att öka gåsjakten och erbjuder utbildning för effektiv gåsjakt.
Enligt uppgift har dock intresset för utbildningen inte varit stort. Förmodligen kan
det delvis förklaras med att tidskrävande jakt efter ökande klövviltarter numer upptar
stor del av jägarnas tid.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionens första yrkande om förbud mot utfodring av trana vid
fågelsjöarna i södra Sverige,

att

med bifall till intentionerna i motionens andra yrkande uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för förenklad skyddsjakt genom att trana och
sångsvan införs i jaktförordningens bilaga 4, skyddsjakt på enskilds initiativ,
eftersom allmän jakt inte får införas för dessa arter samt

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.
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Motion Jönköping nr 1

Viltskador, markägarens ansvar
Voxtorp
Kostnaden för viltskador som drabbar enskilda markägare, trafikanter samt samhället
i stort har gjort att allt fler börjar se viltets skadliga effekter. Som exempel är viltets
skadeverkningar en av de största utmaningarna som identifierats i framtagandet av
den småländska skogsstrategin. Vi markägare har ett ansvar att bidra till att hålla viltstammarna i balans genom bland annat de foderresurser vi förfogar över, men vi har
svårt att påverka förvaltningen av själva älgstammen i skötselområdena.
Älgskötselområdena ska som underlag till förvaltningsplanen rapportera in avskjutningsstatistik, resultat av spillningsinventering, kalvvikter och älgobservationer. Utöver detta finns älgbetesinventering och foderprognoser som levereras av Skogsstyrelsen och som visar på värden som borde tas i beaktande i större utsträckning i förvaltningen.
Eftersom älgskötselområdena ofta styrs av jägarintressen är det som markägare svårt
att nå fram med budskapet om adaptiv älgförvaltning och vikten av att ta hänsyn till
de skogliga målen i länets förvaltningsplan.
Den älgförvalting som infördes 2012 har inte nått ända ut till skötselområdena och
har därmed inte fått förväntat resultat. I många fall finns inte tillräcklig kunskap om
förvaltningens syften. Istället har planer utgått från hur många älgar som ska skjutas
ur ett jägarperspektiv, utan att ta hänsyn till betesskador och foderprognoser. Ofta
nås inte avskjutningsmålen eller så är de för lågt satta ur betesskade- och foderhänseende. Älgbetesinventeringen (ÄBIN) visar detta genom att vi har ett alltför hårt betestryck i våra skogar.
Markägarna är ofta i minoritet i älgskötselområdet som inte sällan har gamla stadgar
där de ingående jaktlagen, inte jakträttsinnehavaren, har rösträtt. Detta resulterar i att
skötselområdet inte når upp till intentionerna i den nya förvaltningen med en älgstam
i balans med foderresurserna. Älgförvaltningsgrupperna har små möjligheter att påverka och länsstyrelsen undviker avregistrering även om skötselområdet inte uppfylller de krav som förordningen kräver.
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LRF Jönköping yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

tillskriva regeringen att utöka jakt- och viltvårdsuppdraget så att jägareförbunden i samråd med Skogsstyrelsen arbetar för att öka kunskapen
om älgbetesinventering och foderprognoser som metod och betydelse av
dess resultat i viltförvaltningen,

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

tillskriva Naturvårdsverket med uppmaningen att se över de föreskrifter
som reglerar älgförvaltningsgruppernas möjligheter att påverka och styra
älgskötselområden som inte når sina mål. Detta kan ske genom omfördelning
av älgar inom förvaltningsområdet eller avlysningsjakt.
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Styrelsens yttrande nr 19

Motion Jönköping nr 1

Viltskador, markägarens ansvar
Inkomna motioner
Motionären redogör för de stora och ökande viltskadorna som drabbar markägare och
samhälle. Markägarna har ett ansvar för att viltstammarna ska komma i balans med
foderresursen. Men markägarna har svårt att påverka förvaltningen i älgskötselområdena. Motionären yrkar därför på arbete för att öka markägarnas inflytande genom att
bland annat förbättra samråd med markägarna i älgskötselområdena.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens uppfattning om problemen med viltskador. Som motionen redovisar är det ofta så att jägarintressen dominerar i älgskötselområdena
(ÄSO). Detta har flera orsaker. En orsak är att majoriteten av ÄSO använder Svenska
Jägareförbundets stadgemall för ÄSO. Jägareförbundets mall är utformad så att jaktens intressen i praktiken kommer att dominera. LRFs stadgemall för ÄSO utgår från
att det är markägarna som ställer sin mark till förfogande i ÄSO och att styrningen av
ÄSO ska utgå från markägarnas behov av att reglera älgstammen. LRFs mall används dock sällan; ofta på grund av motstånd från jägarintressen i det aktuella
området.
Jägarintressena dominerar i flertalet ÄSO även för att markägarna ofta inte utövar det
inflytande de har med stöd av sin grundlagsfästa äganderätt. Jakträtten är knuten till
ägandet av mark. Om man jagar själv eller upplåter jakten till annan spelar egentligen ingen roll. Det är alltid markägarens ansvar att bevaka sina intressen i ÄSO.
Ingen annan lär göra det. Om markägaren själv jagar bör han eller hon också delta i
ÄSO-möten, ÄSO-samråd och jaktmöten inför höstens jakt. Om markägaren upplåter
jakten på sin mark bör upplåtelsen göras med LRFs mall för jaktupplåtelse, där den
enskilda villkorar avtalet så att markägaren företräder sin fastighet i den eller de jaktliga samverkansformer som berör fastigheten.
Motionen ger intrycket att det är någon annan än markägaren som måste göra något
för att markägarna ska få större inflytande över sin mark. Det är enligt styrelsens
uppfattning ett förlegat och ineffektivt synsätt. Det är absolut så att ÄSO-samrådsmöten och länsstyrelsernas uppföljning av ÄSO-samråd kan bli bättre. Men det avhänder inte markägarna deras eget ansvar för att utöva sitt lagstödda inflytande över
sin fastighet. Markägarna måste få ”råg i ryggen” när det gäller jaktfrågorna. Det är
ingen annan än markägaren som har rätten till och ansvaret för sin egen fastighet i
jaktliga frågor.
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Motionens tredje yrkande innebär att älgförvaltningsgrupperna (ÄFG) ska kunna
”påverka och styra” ÄSO som inte når sina avskjutningsmål, genom att omfördela
älgar inom älgförvaltningsområdet (ÄFO) eller besluta om avlysningsjakt. ÄFG har
ingen myndighetsfunktion och kan inte ta några tvingande beslut. Det är länsstyrelsernas uppgift. En ÄFG kan alltså inte omfördela älgar inom ett ÄFO. Efter beslut på
riksförbundsstämman 2017 har LRF gjort framställan till regeringen om att länsstyrelserna ska få ta tvingande beslut om avlysningsjakt inom hela eller del av ett ÄFO.
I LRFs förslag ingår att ÄFG ska få föreslå när den av länsstyrelsen tidigare beslutade avlysningsjakten ska starta. Det är inget myndighetsbeslut och kan ingå i ÄFGs
uppdrag.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens första yrkande uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
tillskriva regeringen om att utöka jakt- och viltvårdsuppdraget så att jägareförbunden i samråd med Skogsstyrelsen arbetar för att öka kunskapen om
ÄBIN (älgbetesinventeringar) och foderprognoser som metoder och betydelsen av dess resultat i viltförvaltningen,

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.
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Motion Dalarna nr 3

Rovviltstängsel
Barkenbygden
Inom rovdjurstäta områden, i synnerhet där vargen har revir, finns ett behov att
skydda tamdjur från angrepp. Djurhållare för rovdjuren är staten. Vi anser då att staten har ansvar att se till att deras djur inte skadar våra tamdjur. Rovdjuren är ett av de
största hoten mot skötsel av naturbetesmarker och biologisk mångfald i rovdjurstäta
skogs- och mellanbygder.
Idag finns ett bidrag, på 50 kronor per meter, för uppsättning av rovviltstängsel att
söka från länsstyrelsen. I den här typen av stängsel är det bara de två extra trådarna
(av totalt fem) som syftar till att skydda mot rovdjur som ger rätt till stöd. Då verklig
kostnad är upp till tre gånger så hög finns ej någon rimlig ekonomi för den enskilda
djurbonden att investera i stängsel på några större arealer. Man måste också underhålla stängslen under fem år och därför krävs, om marken arrenderas, också ett avtal
som visar att djurhållaren har rätt att beta marken i minst fem år.
Vi anser att staten skall ta hela kostnaden för både uppsättning och underhåll av rovviltstängsel, vilket också innefattar den röjning som måste ske under en mycket lågt
sittande nedre tråd. Detta för att hålla effekten och styrkan i stängslet.
LRF Dalarna yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för att alla fördyrande stängselkostnader på grund av rovdjur skall
bekostas av staten.
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Styrelsens yttrande nr 20

Motion Dalarna nr 3

Rovviltstängsel
Inkomna motioner
Motionären redogör för att det statliga bidraget till uppförande av så kallade rovdjursavvisande stängsel bara täcker en del av den faktiska kostnaden. Underhåll av
sådana stängsel ersätts inte. Motionären yrkar att alla kostnader som uppkommer vid
uppsättning och underhåll av rovdjursavvisande stängsel bekostas av staten.
Styrelsens redovisning
LRF har sedan 2013 arbetat i enlighet med LRFs rovdjurspolicy. Arbetet med ersättning med mera för rovdjursstängsel styrs av följande delar av policyn:
”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.”
”LRF är helt emot att andra medel än viltskadeanslaget används för bidrag till rovdjursavvisande stängsel. Kostnaden för alla skador och alla skadeförebyggande åtgärder skall således tas från viltskadeanslaget, som måste höjas.”
Ersättning för rovdjursavvisande stängsel på blocklagd mark finansieras med medel
från landsbygdsprogrammet, som fördelas till länsstyrelserna via Jordbruksverket. På
icke-blocklagd mark ersätts de med medel från viltskadeanslaget, som fördelas till
länsstyrelserna via Naturvårdsverket. Medlen från landsbygdsprogrammet för innevarande programperiod är redan slut i vissa län. Medlen i viltskadeanslaget är höjda
(i enlighet med kraven i LRFs policy). De förbrukas emellertid sällan helt, eftersom
rovdjursavvisande stängsel på icke-blocklagd mark utgör en liten del av det totala
behovet av sådana stängsel.
LRF har inte fått gehör för att alla rovdjursavvisande stängsel åter ska belasta viltskadeanslaget. LRF har inte heller fått gehör för sitt andrahandskrav – att en större del
av landsbygdsprogrammet går till ersättning för rovdjursavvisande stängsel. Ersättningen har ännu inte höjts så att det motsvarar stängslets hela kostnad. Naturvårdsverket arbetar nu med revidering av verkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag
och ersättningar för viltskador enligt viltskadeförordningen (2001:724). Detta med
anledning av en ny regeringsförordning med bäring på rovdjursskador. I samband
med denna revidering arbetar LRF för att även underhåll av rovdjursavvisande stängsel ska kunna ersättas. Sammanfattningsvis fortsätter styrelsen arbetet i enlighet med
LRFs rovdjurspolicy.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt arbeta för att
alla fördyrande stängselkostnader på grund av rovdjur ska bekostas av staten.
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Motion Västernorrland nr 1

Överklaganden av kronhjortsskötselområde
Västra Medelpad
Det är alltid viktigt att slå vakt om markägarnas möjligheter till kontroll av viltets
påverkan på växande skog och markgrödor. Historiskt så har markägarnas inflytande
varit svagt samt att jägarorganisationernas förståelse för de kostnader som viltet
orsakar varit låga.
I Norrland ser vi med stor oro på hur kronhjorten ökar i antal och utbredning. Kronhjorten är dessutom ett vilt som historiskt inte funnits i Västernorrland. I några fall
har hägn inte fått den skötsel som fordras och därigenom har rymningar medfört
etableringar av kronhjort här i Västernorrland. Men frågan är inte endast en fråga
för Västernorrland utan alla markägare inom Sverige måste ges möjligheter att
kunna överklaga en registrering av ett kronhjortsskötselområde som innefattar
dennas marker.
Som det idag står i 58 § jaktförordningen så gäller överklaganderätten för kronhjortsskötselområden endast områden inom Skåne län vilket är helt fel. Överklaganderätten skall gälla inom hela landet.
LRF Västernorrland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att en ändring av skrivningen i 58 § jaktförordningen gällande
överklagan av kronshjortsskötselområden skall tillämpas i hela landet.
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Styrelsens yttrande nr 21

Motion Västernorrland nr 1

Överklaganden av kronhjortsskötselområden
Inkomna motioner
Motionären redogör för behovet av ökat markägarinflytande med anledning av de
stora och ökande viltskadorna i gröda och skog. Vidare att kronhjorten i Västernorrlands län ökar i antal och utbredning. Ett problem är att länsstyrelsens beslut om registrering av kronhjortsskötselområde inte får överklagas. Motionären yrkar därför att
LRF ska arbeta för att beslut om kronhjortsskötselområde får överklagas.
Styrelsens redovisning
Bestämmelserna om kronhjortsskötselområde (KSO) infördes 1998 utan föregående
traditionellt, politiskt förarbete via statens offentliga utredningar, proposition och
därefter beslut i riksdagen. Istället kan beslutet om inrättande av KSO beskrivas som
ett tjänstemannainitiativ, med förslag från Naturvårdsverket och ett regeringsbeslut
om ändring i jaktförordningen. Förfarandet kan delvis förklaras med att älgskötselområden (ÄSO) hade införts några år tidigare. Det fanns då en mycket optimistisk
syn på denna form för viltförvaltning, med en viss frihet under ansvar. Förvaltningsformens nackdelar var ännu inte tydliga.
Förmodligen kan ovanstående bakgrund förklara varför beslut om registrering av
ÄSO får överklagas, med stöd av en bestämmelse i jaktlagen, medan beslut om KSO
inte får överklagas. Bestämmelserna om KSO finns inte i jaktlagen, bara i jaktförordningen, och det blev ett logiskt fel.
Styrelsen kommer att arbeta för att jaktförordningen ändras, så att länsstyrelsens
beslut om registrering av KSO får överklagas.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för en
ändring av 58 § jaktförordningen så att beslut om kronhjortsskötselområden
får överklagas.
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Motion Östergötland nr 4

Höjd ersättning för eftersök på trafikskadat vilt
Borensberg
I Sverige inträffar det en viltolycka var tionde minut med anmälningspliktigt djur.
Det blir cirka 60 000 olyckor på ett år. De senaste fem åren har olyckorna ökat med
cirka 40 % i Östergötland och det är samma utveckling i större delen av landet.
Denna ökning blir en enorm påfrestning på de som ska göra jobbet med att spåra,
avliva eller friskförklara djuret samt överlämna avfångat vilt till jakträttsinnehavaren.
Enligt Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) kostade en olycka med
rådjur för fem år sedan 25 000 kr i snitt, en vildsvinsolycka kostade det dubbla – då
är det bara materiella fordonsskador inräknade.
Trafikverkets beräkningar kan tolkas som att den totala kostnaden blir ända upp till
100 000 kr/olycka i snitt.
Ersättningen är för en eftersöksjägare med dokumenterat utbildad hund, utrustning,
och bil:
•
•
•

400 kr för rådjur och hjort.
700 kr för älg och vildsvin.
Reseersättning utgår först efter 5 mil enkel resa.

Det är inte okej att inte samhället värderar dessa insatser högre. Det är också så att
viltet borde belastas med alla de kostnader som de medför i trafiken. Det blir svårt att
tro att någon i framtiden vill göra jobbet för den ersättning som nu är.
Ska vi behålla och öka attraktiviteten, snabbheten och kompetensen behöver ersättningen öka för att stå i proportion till insatsen och sedan följa kostnadsutvecklingen
för att inte halka efter igen.
LRF Östergötland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

genom sitt medlemskap i Nationella Viltolycksrådet (NVR) ställa krav på
höjd ersättning till eftersöksjägare vid viltolycksinsatser.
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Styrelsens yttrande nr 22

Motion Östergötland nr 4

Höjd ersättning för eftersök på trafikskadat vilt
Inkomna motioner
Motionären redogör för de stora och ökande kostnaderna för vilttrafikolyckor. Motionären anser att samhället inte värderar de av staten anlitade eftersöksjägarna tillräckligt högt. Ersättningarna till eftersöksekipagen står inte i proportion till den samhällsnytta eftersöksjägarna gör. Det yrkas därför på arbete för att höja ersättningarna
till dessa.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens uppfattning om vilttrafikolyckorna. Enligt senaste uppgifter från Trafikverket uppgår samhällets kostnader för vilttrafikolyckorna, inklusive
spårbunden trafik, till cirka 5 miljarder kr per år.
Det är rimligt att ersättningarna till eftersöksjägarna höjs. Styrelsen kommer att
arbeta för en sådan höjning.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att
ersättning för eftersöksjägare vid vilttrafikolycka höjs.
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Motion Gotland nr 1

Stärkta rättigheter för markavvattningsföretag
LRF Ungdomen
Idag sker markavvattningen i Sveriges 90 000 mil diken till stor del genom de cirka
50 000 avvattningsföretag som har stöd av så kallade vattendomar eller tillstånd för
ändamålet, antingen enligt 1879 års dikningslag, den äldre vattenlagen från 1918 eller vattenlagen från 1983. Dessa lagar ger ett stark juridiskt skydd som vi ska värna
om från LRFs håll. När dåtidens vattenanläggningar anlades så gjordes det nya förrättningar och domar som ökade kapaciteten och dräneringsdjupet i anläggningen.
Sedan 1986 när naturvårdslagen 18c införde tillstånd för markavvattning så har däremot möjligheten för att öka kapaciteten och dräneringsdjupet kraftigt minskats. Vi i
LRF Gotland ser detta som ett av svenskt lantbruks stora frågor, om vi ska klara de
kommande klimatförändringar som forskarna beskriver. Oavsett vilket Representative Concentration Pathways (RCP) scenario som kommer att inträffa kommer dagen
då vattenanläggningar behöver ses över för att klara de förändrade förutsättningarna.
Skulle arbetet utföras idag skulle det innebära att nya vattendomar behövs enligt miljöbalken vilket i sin tur skulle vara extremt kostsamt för svenskt lantbruk. Detta för
att lösa ett problem som berör hela samhället och till stor del beror på ändrad markanvändning från skogs- och åkermark till hårdgjorda ytor.
För att klara denna utmaning framåt tror vi istället på stärkta rättigheter i de befintliga markavvattningsföretagen och deras domar. Då kan de anpassa sina företag för
att klara framtida klimatförändringar med extremare väder, ge ökad avvattningskapacitet vid extrem nederbörd och möjligheter till uppehållande åtgärder vid extrem
torka.
LRF Gotland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

aktivt arbeta för att ge befintliga avvattningsföretag utrymme i sina befintliga
tillstånd att klimatanpassa sina vattendrag samt

att

arbeta för att vatten från hårdgjorda ytor och samhällen inte får anslutas
till befintliga avvattningsföretag utan skriftligt tillstånd från berörda markavvattningsföretag.
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Motion LRF Ungdomen nr 1

Förenkla förändring av vattendomar
LRF Ungdomen
Vattnets påverkan på lantbruk och skogsbruk är stor. Brist och överskott av vatten i
markerna kan ha förödande konsekvenser för skördar och företag. Det finns olika
tekniker för att hantera vatten; exempelvis genom bevattning vid underskott och
täckdikningar vid överskott. För att fylla bevattningsdammar och föra bort vatten
från marker så behövs kanaler och diken, som i många fall är organiserade i dikningsföretag med vattendomar. Dessa företag är ofta små, i Sverige finns det cirka
50 000 markavvattningsföretag enligt Naturvårdsverket.
För att dessa företag skall få anlägga och sköta sina vattensystem har vattendomar
inrättats som reglerar rättigheter och skyldigheter. Dessa vattendomar har ett starkt
juridiskt skydd som kan omprövas hos miljödomstolarna.
På flera sätt förändras förutsättningarna för produktion på åker och i skogen. Den troligen största påverkan framöver kommer att vara vädret med mer nederbörd under
kortare tid (enligt SMHI). I och med klimatförändringar så behöver vattenanläggningarna kunna anpassas och därmed vattendomarna uppdateras och omprövas.
Omprövning av vattendomar är för små företag en dyr och krävande process som gör
att förutsättningarna för att fortsätta produktionen på dessa marker försvåras. Detta
minskar möjligheterna till produktion och utveckling inom berörda områden.
LRF Ungdomen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

driva frågan om att förenkla möjligheten av att förändra vattendomar
avseende markavvattningsfrågan så att den tänkta avvattningsförmågan
bibehålls samt

att

driva frågan om att avvattningsförmågan kan ökas proportionerligt med
hur klimatpåverkan ökar behovet.
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Styrelsens yttrande nr 23

Motion Gotland nr 1 och LRF Ungdomen nr 1

Stärkta rättigheter för och enklare förändring av
markavvattning
Inkomna motioner
LRF Gotland och LRF Ungdomen uppmärksammar att mycket av markavvattningen
i Sveriges utförs enligt äldre vattendomar eller tillstånd respektive att jord- och
skogsbrukets vattenanläggningar är i behov av modernisering och anpassning samt
att nödvändiga åtgärder på grund av nuvarande regelverk kan försvåras och bli kostsamma. LRF Gotland yrkar att LRF aktivt ska arbeta för att ge befintliga avvattningsföretag utrymme i sina befintliga tillstånd att klimatanpassa sina vattendrag
samt att arbeta för att vatten från hårdgjorda ytor och samhällen inte får anslutas till
befintliga avvattningsföretag utan skriftligt tillstånd från berörda markavvattningsföretag. LRF Ungdomen vill att LRF driver frågan om att förenkla möjligheten till att
förändra vattendomar avseende markavvattningsfrågan så att den tänkta avvattningsförmågan bibehålls samt att driva frågan om att avvattningsförmågan kan ökas proportionerligt med hur klimatpåverkan ökar behovet.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar uppfattningen att behovet av modernisering och anpassning av jord- och skogsbrukets vattenanläggningar är stort. Bestämmelserna är
gamla, otidsenliga och fyller inte näringarnas moderna behov och samhällets förväntningar på hantering av översvämningar och vattenbrist. Bestämmelserna ligger i
vägen för möjligheterna att uppfylla livsmedelsstrategin. Den historiska – ofta informella – omställningen från åker och skog till hårdgjorda ytor behöver formaliseras.
LRF har därför sedan länge arbetat med att få till stånd en förutsättningslös utredning
som tar ett helhetsperspektiv på frågan om jordbrukets vattenanläggningar i allmänhet och dikningsföretagen i synnerhet. En utredning behöver omfatta såväl de materiella reglerna om anläggande, ändring, skötsel och underhåll av vattenanläggningar
som reglerna för hur markavvattningsföretag prövas och förvaltas.
Till exempel har under senare år LRF påpekat behovet av en utredning bland annat i
Vattenverksamhetsutredningen, som i sitt slutbetänkande 2014 också föreslog en särskild utredning om vissa av frågorna. Kravet upprepades under hösten 2017 i remiss
över Miljö- och energidepartementets promemoria Vattenmiljö och vattenkraft. Därefter har bland annat ett regeringsuppdrag getts till Jordbruksverket om Markavvattning i ett förändrat klimat som ska redovisas under våren 2018 och LRF har deltagit i
en referensgrupp. I propositionen Vattenmiljö och vattenkraft som regeringen överlämnade den 12 april 2018 föreslås att de så kallade äldre rättigheterna återupprättas
och jämställs med tillstånd enligt miljöbalken, något som inte gällt sedan 2012.
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LRF var drivande i att rättigheterna återupprättades. Det är inte tillräckligt. LRF fortsätter därför att nationellt, regionalt och lokalt påverka politiker och myndigheter för
att så fort som möjligt få till stånd en utredning med brett deltagande från LRF och
andra privata och offentliga aktörer som nyttjar och påverkar vattnet.
Styrelsen föreslår stämman besluta
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.
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Motion Gävleborg nr 3

Miljöprövning av småskalig vattenkraft
Ockelbo
Regeringen släppte den 29 juni 2017 sitt förslag om hur alla vattenkraftverk under de
närmaste 20 åren skall få sina villkor om drift och miljöåtgärder omprövade av markoch miljödomstolarna. Förslaget ger möjlighet för en rad myndigheter att tillämpa
sina egna föreskrifter, vägledningar och andra dokument.
LRF har svarat på remissen, skrivit debattartiklar, deltagit i debatter, ordnat seminarier och andra informationsaktiviteter då man tagit upp de frågeställningar som
berörs i motionen.
Alldeles i samband med LRF Gävleborgs stämma i mars 2018 presenterades en
lagrådsremiss framförhandlad inom ramen för Energiöverenskommelsen mellan regeringen samt C, KD och M. Förslaget, som alltså har bred politisk förankring, innebär bland annat att äldre rättigheter, som en del mindre vattenkraftverk har, ska betraktas som tillstånd. Vattenkraftens lokala nyttor och betydelse för kulturmiljön ska
få en starkare ställning när prövningar görs. I förslaget skrivs också att vattenmyndigheterna i sina prövningar blir skyldiga att utnyttja de möjligheter till undantag och
lägre ställda krav som EUs lagstiftning ger. Nytt blir också att de beslut som vattenmyndigheten fattar om klassning av ett vattendrag kan överprövas.
LRF Gävleborg yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

bevaka att förslaget om ny lagstiftning går igenom och tillämpas så att
småskalig vattenkraft som funnits före tillkomsten av EUs ramvattendirektiv
inte skall nyprövas utan att en prövning skall ta hänsyn till kulturhistoriska
värden och de särskilda rättigheter som funnits ikraft före 1998 och miljöbalkens tillkomst.
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Styrelsens yttrande nr 24

Motion Gävleborg nr 3

Miljöprövning småskalig vattenkraft
Inkomna motioner
LRF Gävleborg uppmärksammar den lagrådsremiss om bland annat prövning av nya
villkor för vattenkraftverk som presenterades den 8 mars 2018. LRF Gävleborg yrkar
att LRF bevakar att förslaget om ny lagstiftning går igenom och tillämpas så att småskalig vattenkraft som funnits före tillkomsten av EUs ramvattendirektiv inte ska nyprövas utan att en prövning ska ta hänsyn till kulturhistoriska värden och de särskilda
rättigheter som funnits i kraft före 1998 och miljöbalkens tillkomst.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar uppfattningen att det är angeläget att lagrådsremissens
förslag – om att prövningen ska ske genom omprövning med utgångspunkt i att äldre
rättigheter ses som tillstånd – förverkligas, att ramdirektivets möjligheter till undantag och lägre ställda krav tillämpas samt att hänsyn tas till lokala nyttor och kulturmiljö.
Den 22 mars 2018 avgav Lagrådet sitt yttrande och föreslog då några rättstekniska
förtydliganden men lämnade i övrigt förslagets huvudpunkter utan erinran. Den 12
april överlämnade regeringen en proposition till riksdagen.
Som motionen beskriver har förslaget bred politisk förankring, men för att dess målsättning ska förverkligas krävs att regeringens förordningar och myndigheternas föreskrifter och vägledningar ändras på det sätt som förslaget anger och förutsätter.
LRF arbetar redan nationellt, regionalt och lokalt för att förslagets intentioner och
mål förverkligas. Förutom fortsatta politiska kontakter på alla nivåer, har i samband
med vattenmyndigheternas arbete tagits upp att det är nödvändigt med nya beslut om
klassificering och undantag. Kontakter har tagits med bland annat Havs- och vattenmyndigheten om att LRF vill medverka i det regeringsuppdrag om översyn av sina
föreskrifter och vägledningar som myndigheten kommer att få med anledning av den
kommande lagstiftningen. LRF deltar i flera utredningar som behandlar vattendirektivet och vattenförvaltningen. LRF samarbetar även med andra privata och offentliga
aktörer. Arbetet kommer att fortsätta på bred front och i alla aktuella sammanhang
med relevanta politiker och myndigheter med mera.
Styrelsen föreslår stämman besluta
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.
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Motion Södermanland nr 1

Underlätta för mark i vattenskyddsområden
Björkvik
Inom vattenskyddsområden krävs tillstånd för hantering av växtskyddsmedel. Tillståndshanteringen med ansökan kan innebära en dyr och krånglig process. I stora vattenskyddsområden blir ansökan ofta omfattande för att inbegripa alla de produkter
som verksamhetsutövaren vill använda. Kostnaden för ansökan består ofta av tre delar, konsult som hjälper till med ansökan, eget arbete och tillsynsmyndighetens avgift
för att bedöma ansökan. Det är orimligt att verksamhetsutövaren ska beläggas med
extra kostnader när vattenskyddsområden utvidgas. Det går verkligen stick i stäv
med intentionerna om tillväxt i produktionen i livsmedelsstrategin.
Ansökan sker vanligtvis på preparatnamn och registreringsnummer. Då marknaden
för växtskyddsprodukter snabbt förändras och generikor med nya namn och nya registreringsnummer ersätter varandra ofta med kort varsel, skulle möjligheten att ansöka
om att få använda den aktiva substansen kunna underlätta för verksamhetsutövaren.
Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens Vägledning för prövning av
bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde är förvisso relativt nyutgiven, men
ändå omodern. Många vattenskyddsområden omfattar tusentals hektar. En av de uppgifter som åligger verksamhetsutövaren att lämna är ”Uppgifter om platsen”. Med
hundratals eller tusentals hektar åker i ett vattenskyddsområde kan verksamhetsutövaren åläggas en platsundersökning vars omfattning blir omöjlig att genomföra, således även kostnaden för densamma. Vägledningen bygger på att vattenskyddsområden är små och en verksamhetsutövare bara har ett eller ett fåtal skiften inom zonen.
Antingen måste omfattningen av nya vattenskyddsområden minskas eller så behöver
vägledningen och arbetssättet för tillståndsprocessen anpassas på ett sätt så att gott
skydd kan uppnås till rimlig arbetsinsats.
LRF Södermanland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att den som vill inrätta eller utöka ett vattenskyddsområde står för
drabbade verksamhetsutövares samtliga merkostnader,

att

verka för att tillståndsprocessen för att få använda bekämpningsmedel i
vattenskyddsområden arbetas om så att godkännande enklare kan fås på
aktiv substans i bekämpningsmedel samt

att

verka för att Vägledningen för prövning av bekämpningsmedel möjliggör
anpassning efter lokala förutsättningar och områdenas omfattning vad gäller
areal.
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Styrelsens yttrande nr 25

Motion Södermanland nr 1

Tillstånd för växtskyddsmedelsanvändning i
vattenskyddsområden
Inkomna motioner
LRF Södermanland har kommit in med en motion om att underlätta vid ansökan om
tillstånd om att få använda växtskyddsmedel i vattenskyddsområden. Motionären
önskar att LRF ska arbeta för att den som vill inrätta eller utöka ett vattenskyddsområde ska stå för de kostnader det för med sig för den drabbade verksamhetsutövaren
och att den handledning som finns för vad som ska ingå i en sådan ansökan arbetas
om. En sådan ändring ska bland annat medge tillstånd för ett verksamt ämne i stället
för ett specifikt preparat.
Styrelsens redovisning
Om vattenskyddsområdena är korrekt utformade minskar risken för felaktiga och
onödigt omfattande tillståndsprocesser. Men även i ändamålsenligt utformade områden finns behov av enklare och bättre processer. När det gäller avgifter för handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden inom vattenskyddsområden är det riksförbundsstyrelsens uppfattning att dessa bör tas bort. Verksamhetsutövaren har drabbats
av ett intrång och har inte genom egen förskyllan hamnat i situationen. Riksförbundsstyrelsen 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, som 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.
Möjligheten att bedriva en effektiv och lönsam produktion även i vattenskyddsområden är ytterst angelägen och LRF arbetar därför sedan lång tid tillbaka intensivt med
frågorna. Det sker genom påverkansarbete gentemot politiker och myndigheter på lokal, regional och nationell nivå samt gentemot kommuner, länsstyrelser och Regeringskansliet. LRF är med och påverkar i Nationellt dricksvattenforum tillsammans
med bland annat Livsmedelsverket, Havs- och vattenmyndigheten (HaV), länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting. LRF deltar även i seminarier och konferenser om vattenförsörjningsfrågor.
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I takt med att vattenskyddsområdena har utökats blir tillståndsansökningarna mer
omfattande. För att underlätta för sökanden, men även för handläggaren, har HaV
tagit fram den vägledande skriften Tillstånd till användning av bekämpningsmedel
inom vattenskyddsområde (Vägledningen). Där framgår bland annat vilka uppgifter
som ska anges i en ansökan om tillstånd.
Vägledningens text om vad som ska finnas med i en tillståndsansökan är direkt tagen
från de krav som återfinns i 7 kap. NFS 2015:2 (Naturvårdsverkets föreskrifter om
spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel). Bland annat ska växtskyddsmedlets namn och registreringsnummer med upplysning om verksamt ämne
anges. Om ett preparat får nytt registreringsnummer eller om lantbrukaren vill byta
till ett annat växtskyddsmedel med samma aktiva substans krävs en ny ansökan. Det
ideala vore att föreskrifterna och tillståndsgivningen istället tar sikte på aktiv substans.
Riksförbundsstyrelsen delar sammanfattningsvis LRF Södermanlands uppfattning att
det ska vara möjligt att på ett både enkelt och kostnadseffektivt sätt ansöka om tillstånd för att få använda växtskyddsmedel i ett vattenskyddsområde. Att tillstånd kan
beviljas är angeläget för möjligheten att bedriva odling i området och villkoren behöver vara sådana att lantbrukaren långsiktigt kan planera sin produktion och sitt företagande. Avgiften och villkoren för ett tillstånd att använda växtskyddsmedel fastställs av kommunen. Hur dessa ser ut kan skilja sig markant. Det är därför lämpligt
att LRFs kommungrupper tar upp frågan med respektive kommun för att motverka
orimliga villkor och avgifter.
Styrelsen föreslår stämman besluta
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.
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Motion Sveriges Biodlare nr 1

Insekternas situation försämras snabbt
Sveriges Biodlares Riksförbund
Internationellt och i synnerhet inom EU, visar nya forskningsrapporter att insekternas
inklusive honungsbinas livsmiljö har resulterat i att stora mängder av arter har utrotats. Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) är medlemmar i ett stort nätverk med
nationella biodlarorganisationer som värnar om binas fortsatta överlevnad. Vid de
senaste mötena diskuterades just problemen med förgiftningar. Den totala belastningen gör att de, för oss människor, så viktiga pollinatörerna, slås ut. I Tyskland har
75 % av insekterna försvunnit. Det kommer i en nära framtid att få förödande konsekvenser för ekosystemet. Ingen verksamhet kan undantas från påverkan i negativ mening. Det man kan göra är att förändra pågående verksamheter, så att miljöbelastningen från alla minskar. En av konsekvenserna är förändringen av klimatet. En del
tycker säkert att det är skönt att det blir varmare, men det är en kortsiktig åsikt. Omställningen av ekosystemet tar mycket lång tid. Egentligen är alla produktionsgrenar
inom LRFs verksamheter helt beroende av pollinatörerna, men det tänker man inte
alltid på. Den som är observant kan se att insekterna minskat totalt sett, genom att
titta på vindrutan på sin egen bil.
Vi har i tidigare motioner krävt att LRF verkar för att minska användningen av kemikalier (växtskyddsmedel) i hela odlingslandskapet. Neonikotinoiderna är det senaste
av bekämpningsmedel som röstats bort i EU-parlamentet, vilket skedde i februari
2018 (506 röster för ett förbud och 27 röster emot). EFSA har lagt fram 13 rapporter
och rekommenderar ett förbud, baserat på cirka 2 000 forskningsrapporter.
Nästa kemikalie som skapar stora problem och intensiv debatt är Roundup/glyfosat.
Detta populära bekämpningsmedel, har nämligen egenskapen att förgifta både bin
och insekter, men även produkter inom biodlingen, såsom honung, bibröd, vax och
pollen. Det har konstaterats att glyfosat finns som föroreningar i dessa produkter,
samt i ytvattnet inom jordbruksområden i Sverige. Detta gör att biodlarnas slutprodukter riskerar att inte kunna saluföras som livsmedel i framtiden. Jämför om detta
skulle gälla mjölk. Hur skulle LRF agera då? Dessutom försvinner viktiga födokällor
för alla insekter, lantbrukarnas skördar/foder och dess kvalitet. Även annat påverkas i
ekosystemet, som fisk, fåglar och vattenlevande växter.
Svaret från LRFs styrelse på denna motion kan bli att detta gäller inte i Sverige,
vilket är helt felaktigt eller som tidigare svar formulerats: ”LRF och dess medlemmarna håller sig till regler och lagar”, vilket också är felaktigt. Detta svar är kortsiktigt och bekräftar att LRFs relationer till lantbrukare och trädgårdsodlare är viktigare,
än att motverka den miljökatastrof vi marscherar rakt in i. Sverige är ingen isolerad
värld och utgör inget undantag.
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Räkningen från/för kommande lantbruksgenerationer och konsumenter/befolkning
kommer att bli betydligt högre än de ”småpengar” som man kortsiktigt motiverar
pesticidanvändningens fördelar med. Irreparabla skador på ekosystemet är otroligt
dyra för alla under lång tid.
Sveriges Biodlares Riksförbund yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt
riksförbundsstyrelsen
att

initiera ett nationellt program för att konsekvent och radikalt minska
användningen av alla pesticider, i synnerhet Roundup och glyfosat,
inom all odling i Sverige samt

att

initiera ett nationellt program för att ”förgröna” lantbruksarealerna, för att
garantera pollinatörernas livsmiljö, bevara ekosystemet och den biologiska
mångfalden. Syftet är att motverka de negativa effekterna av storleksrationaliseringen, ensidiga växtföljder och intensifieringen av lantbruket
med pesticider.
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Styrelsens yttrande nr 26

Motion Sveriges Biodlare nr 1

Insekternas situation försämras snabbt
Inkomna motioner
I motionen lyfter Sveriges Biodlare nya forskningsrapporter om att de för oss människor så viktiga pollinatörerna slås ut. I Tyskland har det nyligen kommit rapporter
där en studie har visar att i vissa områden har 75 % av insekterna försvunnit. Motionären framför att LRF ska initiera ett nationellt program för att konsekvent och radikalt minska användningen av alla pesticider, i synnerhet Roundup och glyfosat, inom
all odling i Sverige samt initiera ett nationellt program för att ”förgröna” lantbruksarealerna, för att garantera pollinatörernas livsmiljö, bevara ekosystemet och den biologiska mångfalden. Syftet är att motverka de negativa effekterna av storleksrationaliseringen, ensidiga växtföljder och intensifieringen av lantbruket med pesticider.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens synpunkt om vikten att garantera födokällor för pollinatörer. Det är en viktig fråga för svenska odlare som ser stora skördeökningar i oljeväxter, fröodlingar, äpple, jordgubbar med flera grödor. Att odla fler blommande
växter som täcker luckorna under säsongen blir en utmaning i den nya jordbrukspolitiken CAP 2020. De ekologiska fokusarealerna vi har idag har mest blivit träda och
det finns alltså en potential för förbättringar.
Som motionären lyfter har neonikotinoiderna länge varit under diskussion i EU och
Kommissionen har sedan fem år förbjudit betning med tre neonikotinoider som anses
vara farliga att använda som betningsmedel i blommande grödor som raps. Nya rön
ifrågasätter användningen av neonikotinoider även i andra grödor i växtföljden, samtidigt som vårt grannland Finland under fem år har fått dispenser godkända av EU för
att använda de förbjudna neonikotinoiderna som betningsmedel för våroljeväxter.
Dessa dispenser har lett till diskussioner och delvis urholkat respekten för EUkommissionen och hälsomyndigheten EFSAs bedömningar.
I Sverige har det dock varit förbud för betning av våroljeväxter under fem år och
drygt 90 % av arealen har försvunnit, vilket också har lett till en minskning av våroljeväxter som dragväxt för bin. Dessutom verkar det idag som om allt fler insektsmedel kommer att förlora sitt godkännande, vilket då försvårar odlingen av blommande oljeväxter och förmodligen minskar dessa arealer ytterligare.
Även glyfosat är en omdiskuterad substans och styrelsen följer noga dessa diskussioner. Ett förbud skulle få stora konsekvenser för näringen med ökad miljöbelastning
i form av bland annat näringsläckage och ökad drivmedelsåtgång.
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För LRF har det varit viktigt att följa den vetenskapliga bedömningen som EU gör i
hälsomyndigheten EFSA och kemikaliemyndigheten ECHA. Deras bedömningar var
under fjolåret att glyfosat skulle kunna godkännas i ytterligare 15 år. Sverige hörde
till de medlemsländer som röstade för ett fortsatt godkännande, medan glyfosat blev
en stor fråga i samband med de politiska valen i Tyskland och Frankrike med flera
länder. Den politiska kompromissen blev till slut fem års godkännande och fortsatt
arbete med den vetenskapliga bedömningen.
För LRF har det sedan länge varit självklart att glyfosat inte ska användas före skörd,
vilket ofta har lett till höga resthalter i livsmedel i de EU-länder där behandling före
skörd används. Styrelsen menar vidare att det inte heller är acceptabelt att hitta rester
av glyfosat i ytvatten, vilket har förekommit i svenska jordbruksområden. LRF intensifierar därför arbetet med Säkert Växtskydd för att skydda både vatten, bin och övrig miljö. Det är ändå viktigt att komma ihåg att användningen av växtskyddsmedel i
Sverige är bland de lägsta i Europa. Det pågår också arbete med att minska riskerna
kring användningen av växtskyddsmedel i hela EU. Att drastiskt minska användningen i Sverige skulle leda till export av miljöproblem och import av produkter med
miljöavtryck i andra länder.
Motionären lyfter exempel från Tyskland. Hur det ser ut i Sverige och andra delar av
Europa vet vi ännu inte så mycket om. Med anledning av den debatt som förs menar
LRF dock att frågan är angelägen att kartlägga och följa noga. Som ett första steg
kommer LRF tillsammans med SLU och Biodlingsföretagarna vara svenska deltagare i ett stort EU-projekt, PoshBee, som ska studera pollineringen i flera olika EUländer. I Sverige kommer skånska raps- och äppelodlare att delta.
Mot bakgrund av det som ovan anförts, anser inte riksförbundsstyrelsen att de nationella program som motionären föreslår är den åtgärd som bäst skulle gynna ett hållbart lantbruk, garantera pollinatörernas livsmiljö samt bevara ekosystemen och en
biologisk mångfald.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionens yrkanden att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att initiera
nationella program för dels en konsekvent och radikalt minskad användning
av alla pesticider och dels för att "förgröna" lantbruksarealerna.
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Motion Mälardalen nr 2

Stopp för ändrade arealer och försenade EU-stöd
Mälaröarna
I snart tio år har vi levt med att Jordbruksverket kontinuerligt ändrat blockarealerna
som ligger till grund för våra ansökningar om EU-stöd. I vissa fall är förändringarna
berättigade, men ofta är det små förändringar med några hundra kvadratmeter hit eller dit. Värdet av dessa små ändringar handlar om mycket små belopp på en hel ansökan men för lantbrukaren kan det kosta massor med försenade utbetalningar på flera
hundratusentals kronor.
Detta måste få ett slut! Små ändringar av blockarealerna måste upphöra och blockarealer fastställas, även vad gäller till exempel tvärvillkorselement, då lantbrukare
oskyldigt drabbas av ständigt nya tolkningar av regelverken. Uppdateringar till följd
av faktiska förändringar av markanvändning; exempelvis bebyggelse eller övergång
från bete till skog ska förstås göras även framöver.
Kopplat till detta måste Jordbruksverket se till att få klart datasystemet så att överlåtelse av mark och stödrätter kan hanteras samt att en tvärvillkorskontroll inte kommer att försena utbetalningarna. Klarar Jordbruksverket och länsstyrelsen inte detta
bör de gå över till att ge en a conto-betalning till alla lantbrukare som riskerar att
fastna i systemet, så att företag som investerat i ny mark inte riskerar att gå omkull på
grund detta.
LRF Mälardalen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

med kraft verka för att Jordbruksverkets datasystem byggs klart snarast så att
brukare kan göra stödrättsöverlåtelser och överlåtelse av mark samt att länsstyrelsen kan göra tvärvillkorskontroller utan att riskera förseningar,

att

påverka Jordbruksverket att fastställa arealerna så att årliga justeringar inte
påverkar utbetalningarna,

att

verka för att länsstyrelserna ges möjlighet att successivt mata in information
under året för utbetalning så att man inte står på utbetalningsdagen och upptäcker att ett stort antal brukare fastnar i datasystemet. Detta skulle ge ökad
förutsägbarhet samt

att

påverka Jordbruksverket att införa a conto-betalning som en möjlighet där
ansökningarna fastnar i datasystemet.
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Styrelsens yttrande nr 27

Motion Mälardalen nr 2

Stopp för ändrade arealer och försenade EU-stöd
Inkomna motioner
LRF Mälardalen yrkar i en motion att LRF ska arbeta för att Jordbruksverkets datasystem snarast byggs klart så att brukare kan göra stödrättsöverlåtelser och överlåtelse av mark samt att länsstyrelsen kan göra tvärvillkorskontroller utan att riskera
förseningar. Vidare yrkas att LRF ska påverka Jordbruksverket att fastställa arealerna
så att årliga justeringar inte påverkar utbetalningarna samt att LRF ska verka för att
länsstyrelserna ges möjlighet att successivt mata in information under året för att underlätta utbetalningarna. Slutligen yrkas att LRF ska verka för att Jordbruksverket inför a conto-betalningar som en möjlighet när ansökningarna fastnar i datasystemet.
Styrelsens redovisning
Motionen visar på den stora betydelsen av ett väl fungerande stödsystem när de årliga utbetalningarna av EU-ersättningar ska hanteras av länsstyrelser och Jordbruksverket. Den beskriver också på ett bra sätt de problem som funnits under senare år.
Förbundsstyrelsen konstaterar i likhet med motionären att aktuell stödansökan baseras på uppgifter i SAM, som i sin tur bygger på föregående års stödbeslut och ansökan. I normalfallet händer det inte så mycket på blocken och skiftena varför det är
lätt att hålla med om att uppgifterna i SAM borde kunna fastslås av Jordbruksverket.
Samtidigt förekommer det naturligtvis förändringar som måste hanteras och inför
SAM 2018 har Jordbruksverket bland annat pekat på att justeringar i den ansökta arealen behöver följas upp med en omritning av skiftet inom blockets gränser. Det
räcker alltså inte med att bara acceptera den justerade arealen utan en justering av
skiftesgränser kan dessutom behöva göras. Följs dessa rutiner bör arealerna i SAM
också bli stabila.
En viktig fråga som LRF Mälardalen tar upp gäller hanteringen av företag som gör
justeringar och förändringar i SAM-ansökan. Det gäller även företag som tas ut för
kontroll. Företag som sköter sina åtaganden i fråga om exempelvis arealjusteringar
och överlåtelser eller tas ut för kontroll (utan avvikelser) ska naturligtvis inte hamna i
ett sämre läge jämfört med andra företag. Det är av mycket stor vikt att Jordbruksverket har IT-system på plats som säkerställer detta och även inbegriper behovet av information mellan länsstyrelser och Jordbruksverket som LRF Mälardalen pekar på.
Under exempelvis 2017 har företag med överlåtelser av stödrätter eller företag med
tvärvillkorskontroll drabbats av försenade utbetalningar. Det är inte acceptabelt.
Fungerande IT-system som säkerställer utbetalningar till alla företag är alltså den
centrala frågan att åstadkomma. I det fall uppkomna problem inte snabbt kan lösas
bör en lösning med a conto- eller delutbetalning finnas till hands.
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När det gäller yrkandena i motionen föreslår förbundsstyrelsen följande: Den centrala frågan är att Jordbruksverket har ett IT-system där vanliga händelser på gårdsnivå kan hanteras utan att orsaka problem inför utbetalningar. Det gäller exempelvis
justeringar av arealer, överlåtelser, kontroller samt även rutiner för uppdatering av
information mellan länsstyrelser och Jordbruksverket. Med detta tillgodoses innehållet i det första och tredje yrkandet. I fråga om motionens andra yrkande finns det,
som motionären även belyser, skäl att justera arealerna i blockdatabasen i olika situationer. Med ett driftssäkert IT-system underlättas även hanteringen av olika arealjusteringar. Därför ser inte förbundsstyrelsen att det föreligger ett starkt behov av ett
stämmobeslut i denna specifika fråga. När det slutligen gäller en ”säkerhetsventil”
med a conto- eller delutbetalning i de fall enskilda ärenden ändå fastnar i stödsystemet, menar styrelsen att det är rimligt att Jordbruksverket har en sådan lösning att
tillgå.
Styrelsen föreslår stämman besluta
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 fjärde 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 vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion Gävleborg nr 1

EU-stöd
Ockelbo
Under flera år har den svenska regeringen genom Statens Jordbruksverk missbrukat
sitt uppdrag att i respektabel tid sköta sina utbetalningar till jordbrukare som ersättningar och kompensation för det arbete som utförs på de svenska gårdarna. Regeringen, som har det yttersta ansvaret, har inte lyft ett finger för att rätta till missförhållandena. Att inte mer handfasta protester förekommit mot detta är att betrakta som
ett under, det hade knappast kunnat undvikas i vissa andra EU-länder.
Vi är medvetna om att regeringen och Jordbruksverket inte bryter mot EU-reglerna
för stödutbetalningar, men då Sverige som land ofta brukar hävda att det inte är otilllåtet att gå längre än vad EU föreskriver finns möjligheten att göra det även i denna
fråga.
LRF Gävleborg yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

kräva att ett stoppdatum införs som sista utbetalningsdag av EU-stöd till
jordbruket till förslagsvis 30 november, för att jordbruksföretagaren skall
kunna investera eller reglera skulder innan årsskiftet. Om detta datum
passeras skall Jordbruksverket åläggas en ränta enligt lagstadgad nivå.
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Styrelsens yttrande nr 28

Motion Gävleborg nr 1

Utbetalning av EU-stöd
Inkomna motioner
LRF Gävleborg yrkar i en motion att LRF ska kräva att ett stoppdatum, förslagsvis
den 30 november, införs som sista utbetalningsdag av EU-stöd till jordbruket. Detta
för att jordbruksföretagaren ska kunna investera eller reglera skulder före årsskiftet.
Om detta datum passeras ska Jordbruksverket åläggas att betala ut ränta enligt
lagstadgad nivå.
Styrelsens redovisning
Utbetalningarna av EU-ersättningar är en viktig fråga. Om de inte fungerar på normalt sätt, vilket varit fallet under åren 2015-2017, skapas problem och oro i hela näringen. För enskilda företag kan senarelagda utbetalningar innebära en ohanterbar
likviditet samt i förlängningen ökade kreditkostnader och uteblivna investeringar.
I ett stödsystem som omfattar cirka 60 000 ansökningar per år är det uppenbart att
olika situationer kan uppstå som orsakar problem för enskilda företag. Dock kan sägas att fram till och med 2014 fungerade utbetalningarna relativt bra med en större
delutbetalning av vissa ersättningar i landsbygdsprogrammet i oktober och med utbetalning av direktstöd (gårdsstöd) i början av december. Denna regelbundenhet i utbetalningarna gav lantbrukarna möjlighet att planera sin ekonomi.
Förbundsstyrelsen konstaterar att utbetalningar från och med 2015 inte har fungerat
på ett acceptabelt sätt. Det finns enligt Jordbruksverket olika förklaringar till detta.
Dels anses den senaste CAP-reformen ha varit komplicerad och införandet av de så
kallade förgröningsvillkoren i direktstödet brukar här nämnas som exempel. Vidare
fattades nödvändiga stödbeslut sent i Bryssel, vilket försvårade planeringen för de
nationella stödmyndigheterna. Övergångsreglerna blev enligt LRFs mening för snäva
och de beslut som sedermera togs av regeringen och Jordbruksverket i fråga om IToch stödsystem var, milt uttryckt, inte optimala. Detta ledde till en stödhantering
byggd på generella delutbetalningar de första åren. För att överhuvudtaget få ut några
pengar i rimlig tid var detta, givet omständigheterna, ett rimligt beslut. Men det ledde
samtidigt till mycket sena, och ännu inte verkställda, slututbetalningar. Dessa sena
slutbetalningar beror i sin tur på att IT-rutiner för justeringar i ansökan samt kontroller tagit tid att utveckla.
I sammanhanget kan noteras att även andra EU-länder haft samma bekymmer som
Sverige. EU-kommissionen har troligen dragit vissa lärdomar av detta och föreslår i
underlaget för nästa CAP-reform att nuvarande förgröningsvillkor slopas och att
medlemsländerna ska ta ett ökat ansvar för hantering av stödsystemen, bland annat
utifrån ett förenklingsperspektiv. Det återstår emellertid en hel del arbete innan
visionen om ett enklare stödsystem kan infrias.
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I fråga om mer rimliga stödregler har LRF föreslagit att EUs befintliga regler om
dröjsmålsränta vid återbetalning av stöd skall kompletteras med regler om en motsvarande kompensation till lantbrukarens fördel om stödutbetalningarna försenas.
LRF kommer även att driva ett pilotmål om dröjsmålsränta kopplat till 2015 och
2016 års sena slututbetalningar i ett enskilt fall när dessa betalningar slutligen görs
och tillhörande beslutsbrev ankommer. I avsaknad av EU-regler kring en sådan kompensation kommer LRF att argumentera för en nationell lösning kopplat till frågan
om god myndighetsutövning, god förvaltningskultur och effektiv ärendehantering.
När det gäller motionens yrkande innebär det en viss skärpning av LRFs tidigare
linje, nämligen att stödutbetalningarna ska göras så snabbt som EUs regler medger.
I praktiken har detta inneburit ett förskott (75 procent) av vissa ersättningar i landsbygdsprogrammet i oktober och utbetalning av gårdsstödet i sin helhet i början av
december. Vidare att resterande delutbetalningar för landsbygdsprogrammet ska
regleras i slutet av december. Betalningar som senareläggs i förhållande till detta
beläggs med dröjsmålsränta. Förbundsstyrelsen medger att det blir en ökad tydlighet
om ett visst datum gäller i fråga om utbetalningar. Samtidigt kan en återgång till
tidigare, relativt väl fungerande rutiner, med tillägg för kravet av dröjsmålsränta vara
att föredra.
Styrelsen föreslår stämman besluta
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.
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Motion Värmland nr 2

Ge investeringsstöden högsta prioritet
Säfflebygden
Investeringsstöden är en av de allra viktigaste ersättningsformerna inom landsbygdsprogrammet vilken är för lågt prioriterat idag till förmån för övriga stöd i programmet. En av investeringsstödens stora fördelar är att de kan aktivera företagande utan
att styra inriktningen. Investeringsstödet bör gynna ett differentierat jordbruksföretagande.
Problemet rörande investeringsstöden är att det är för liten budget avsatt till åtgärden.
Detta visas inte minst i den innevarande programperioden där de flesta län har en stor
knapphet på resurser och många bra investeringar har blivit, eller kommer att bli,
utan stöd.
Budgeten för investeringsstöd måste helt enkelt ökas avsevärt! För att åstadkomma
detta måste självfallet politikerna övertygas. Vi i LRF har dock inte själva varit så
tydliga som vore önskvärt i denna fråga i vårt hittillsvarande påverkansarbete. LRF
behöver därför ha en mycket tydligare ståndpunkt i denna fråga i påverkansarbetet
inför nästa programperiod.
LRF Värmland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

ge högsta prioritet åt att åstadkomma en större budget till investeringsstöd i
nästa jordbrukspolitiska programperiod samt

att

arbeta för att ökade investeringsmedel ska fördelas till fler företag oavsett
storlek och driftsinriktning.
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Styrelsens yttrande nr 29

Motion Värmland nr 2

Investeringsstödet
Inkomna motioner
I en motion från LRF Värmland yrkas att LRF ska ge högsta prioritet åt att åstadkomma en större budget till investeringsstöd i nästa jordbrukspolitiska reform.
Styrelsens redovisning
Förbundsstyrelsen håller med LRF Värmland om att investeringsstödet är en viktig
åtgärd i landsbygdsprogrammet. Stödet används i de flesta av EUs medlemsländer
och ses i allmänhet som ett viktigt instrument för att utveckla ett konkurrenskraftigt
företagande på landsbygden, inte minst inom livsmedelsområdet men även kopplat
till energi- och klimatåtgärder. Med hänsyn till den svenska livsmedelsstrategin och
klimatutmaningen är det positivt om staten via landsbygdsprogrammet vill medverka
till att stötta investeringar inom dessa områden.
En skattning av det årliga investeringsbehovet inom jordbruket och trädgårdsnäringen rörande byggnader och tillhörande inventarier landar runt 5 miljarder kr/år.
Detta belopp motsvarar ungefär hela det årliga landsbygdsprogrammet för Sverige
och räknat på den maximala stödnivån (40 procent) skulle ett maximalt stödbelopp
omfatta 2 miljarder kr årligen. Detta kan jämföras med budgeten för investeringsstöd
till jordbruket i nuvarande landsbygdsprogram (2014-2020) om cirka 350 miljoner kr
per år. Ett investeringsstöd som skulle omfatta större delen av alla stödberättigande
investeringar kräver alltså en mycket större investeringsstödsbudget i landsbygdsprogrammet.
I ett läge med en väsentligt utbyggd budget för investeringsstöd uppkommer frågan
om investeringar i grunden bör vara stöddrivna eller marknadsdrivna. Givetvis bör
marknadsförhållandena långsiktigt styra investeringarna. Men investeringsstödet kan
vara ett bra komplement i de fall där samhället vill stimulera en viss utveckling eller
där marknaden inte kan betala fullt ut för specifika krav, till exempel i lagstiftning,
eller stora skillnader vad avser naturliga betingelser för produktion.
Förbundsstyrelsen menar vidare att nuvarande utformning av investeringsstödet behöver förenklas i kommande programperiod. Dagens tillämpning kännetecknas i hög
grad av en utdragen stödhantering mellan ansökan, stödbeslut och utbetalning. Denna
hantering beror i sin tur på en tämligen komplicerad process med kriteriebedömningar av inkomna ansökningar. I många fall skapar denna tillämpning sådana
osäkerhetsmoment kring investeringen att nyttan av stödet urholkas.
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LRF har lämnat in förslag till EU-kommissionen om ett förenklat investeringsstöd
inför nästa programperiod. Förslaget bygger på att en större del av vanliga investeringar (förbättringar, utbyggnader med mera) ska kunna tillämpa den schablonmodell
med ett fast stödbelopp som idag endast kan tillämpas för helt nya anläggningar.
Med en sådan förändring av stödet ökar också möjligheten för den stödsökande att
tillgodogöra sig nyttan av stödet utan läckage till andra inblandade parter.
Avslutningsvis menar förbundsstyrelsen att det i nuläget, före beslut om ny EUbudget eller nya CAP-regler, är för tidigt att fördela framtida ersättningar inom
landsbygdsprogrammet. Dock menar styrelsen att en förutsättning för ett utökat
investeringsstöd är förenklade stödregler som medger en snabb ärendehantering och
som är förutsägbara för den stödsökande.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion Västra Götaland nr 1

CDBs inverkan på kompensationsstöden
Tidaholms kommungrupp
Sanktionssystemen för de olika EU-ersättningarna inom jordbrukspolitiken lämnar
mycket övrigt att önska. Regelverket för hur sanktioner utdöms överträffar dock allt
vi mött tidigare i vansinnighet.
Ett företags djurtäthet har enormt genomslag för hur höga kompensationsstöd man
får. Systemet är dessutom försett med skarpa trösklar där stödet skiljer sig avsevärt
på ömse sidor de angivna brytpunkterna. Slutligen ligger det i sakens natur att de
jordbrukare som mottar kompensationsstöd, av konkurrenskraftsskäl, vill göra vissa
optimeringar inom sina företag för att få ut allt det stöd som regelverket är avsett för.
Den sammantagna effekten av ovanstående är att det är oerhört viktigt att en jordbrukare kan ha god säkerhet om sina ingångsvärden när SAM-ansökan görs. Inget av
detta gäller beträffande hur CDB samspelar med kompensationsstödet. Regelverket
är idag sådant att ett djur som är felaktigt rapporterat i CDB aldrig kan vara underlag
för djurtäthetsberäkningarna för kompensationsstödet. Detta gäller oavsett om jordbrukaren faktiskt hållit djuren föreskriven tid eller ej, oavsett vilka anledningarna till
felaktigheterna i CDB än kan vara, oavsett om det är den ansökande jordbrukaren
själv som är ansvarig för felaktigheten eller om det är en tidigare innehavare av djuret som felat samt trots att en ansökande jordbrukare, av integritetsskäl, inte ens om
hen försöker, har några möjligheter att kontrollera att ett inköpt djur har hanterats
riktigt i CDB.
De sanktioner som drabbar jordbrukare strider mot allmänna rättsprinciper på flera
sätt. Sanktionen drabbar i ett system – kompensationsstöden – även om felet görs i
ett annat och fristående system; CDB. Sanktionen riskerar att drabba en annan person
än den som gjort det fel som föranleder sanktionen. Slutligen, sanktionen drabbar i
vissa fall en person som saknar möjlighet att själv förebygga felet.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för en rättssäker sanktionsordning för kompensationsstödet.
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Styrelsens yttrande nr 30

Motion Västra Götaland nr 1

CDBs inverkan på stöd och ersättningar
Inkomna motioner
LRF Västra Götaland har inkommit med en motion där det yrkas att riksförbundsstyrelsen ska arbeta för en rättssäker sanktionsordning för kompensationsstödet. LRF
Västra Götaland pekar på att ett företags djurtäthet har enormt genomslag för hur
höga kompensationsstöd man får. Sanktionen drabbar i ett system – kompensationsstöden – även om felet görs i ett annat och fristående system; CDB. Sanktionen riskerar även att drabba en annan person än den som gjort det fel som föranleder sanktionen.
Styrelsens redovisning
Rapportering och journalföring av djur är ett av de moment där många jordbruksföretagare gör fel då regelverket är komplext, administrativt betungande samt har en snäv
tidsbegränsning. Vid avvikelse sker avdrag och sanktioner på direktstöd samt ersättningar inom landsbygdsprogrammet och – precis som motionen lyfter upp – kan
nivån på kompensationsbidraget påverkas, dock endast under aktuell räkningsperiod.
Hanteringen av avvikelser gör ingen skillnad på allvarlighetsgrad, om lämnade uppgifter är korrekta men ett dygn försenade, eller ens om det är nuvarande eller föregående djurägare som har begått felet.
Journalföring och CDB är kopplat till spårbarhet (säkra livsmedel) och smittskydd
vilket gör att det är en central fråga för såväl tjänstemän som politiker i Sverige och i
EU. Att arbeta för att stävja matfusk samt att begränsa och identifiera smitta är lätt
för myndigheter och politiker att förklara i konsumentled samt i media, vilket gör att
frågan är känslig och försök att förenkla bemöts med skepsis. Det är ett pedagogiskt
problem att förklara att de fel som görs på gårdsnivå i Sverige inte är kopplade till
ligor som säljer omärkt kött eller att eventuella smittor kräver snabbare hantering och
andra rutiner än vad dagens CDB möjliggör.
LRF har utarbetat samt lämnat förslag till Jordbruksverket om förenklat förfarande
för rapportering och journalföring vid förflyttning av djur sommartid. Förslaget har
ännu inte besvarats. Förslaget kommer minska antalet möjliga tillfällen att göra fel.
Ett liknade förslag har även skickats till REFIT (EUs förenklingsgrupp som arbetar
på uppdrag av Kommissionen).
Under våren 2018 har LRF vidare lagt ett förslag som belyser det orimliga i att
felaktigheter begångna av tidigare djurhållare drabbar den nya djurhållaren och
detta har skickats till REFIT. Förslaget har utformats och skickats in i samarbete
med Jordbruksverket.
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Riksförbundsstyrelsen delar LRF Västra Götalands problembeskrivning fullt ut.
Arbetet med förenklade regelverk samt rimliga avdrag är en prioriterad fråga som
ingår dels i det dagliga arbetet på LRF centralt men även i flertalet av handlingsplanerna; bland annat Handlingsplan Mjölk 2.0 som har en särskild åtgärd om
”Förenklad metod för beräkning av djurtäthet”. Kopplingen mellan stöd och ersättningar och journalföring/rapportering kommer även att ingå i arbetet med kommande
CAP.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

175

Motion Jämtland nr 2

Rymlingar i CDB
Hammerdal
Enligt lag är lantbrukare skyldig att hålla nötkreatur på bete. Då händer det ibland att
djur rymmer ur hagen av olika anledningar, inte minst beroende på det ökande antalet rovdjur.
Om djurhållaren har djur på rymmen finns idag ingen lämplig kod att tillgå för att
rapportera ut djuret ur systemet. Får man då en kontroll från länsstyrelsen har man en
avvikelse i rapporteringen, vilket innebär att utbetalningar från Jordbruksverket försenas vilket är allvarligt för djurhållaren. Det glapp som idag finns i CDBs system
där man inte kan rapportera sina djur på rymmen eller på vift är något som inte känns
helt genomtänkt. Att ingen kod finns för detta scenario ska tydligen bero att Jordbruksverket ser en risk för missbruk av koden. Vi kan förstå Jordbruksverkets tanke
med att en kod för djur på vift skulle kunna missbrukas i det långa loppet men då
måste man i så fall ta fram en plan för hur man som lantbrukare ska gå tillväga.
När frågan ställs till Jordbruksverket svarar de att om ett djur rymmer kan lantbrukaren göra en felanmälan på CDB Internet och skriva att djuret rymt och att han/hon
inte vet var det är, alternativt skicka ett mejl till Jordbruksverket. Då kan de lägga in
det djuret som utgånget utan SE-nummer. Men hur många lantbrukare vet om att
denna möjlighet finns? Och vad händer den dagen djuren eventuellt dyker upp igen?
Dock kvarstår det att Jordbruksverket har ett system som har en svaghet och det är
väl helt OK om det inte går ut över lantbrukaren i slutändan. Som fallet är nu blir
deras svaghet lantbrukarens förlust i och med försenade utbetalningar och eventuellt
vite för att lantbrukare inte kunnat rapportera in i deras system att djuren inte finns
hemma på gården och det är inte acceptabelt.
Vi anser därför att något måste göras och att detta systemfel åtgärdas så att det inte
är lantbrukaren som får stå för notan när det är Jordbruksverket som gjort fel.
LRF Jämtland yrkar att riksförbundsstämman beslutar 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

jobba för att även andra systemfel hos Jordbruksverket inte går ut över
lantbrukaren.
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Styrelsens yttrande nr 31

Motion Jämtland nr 2

Rymlingar i CDB
Inkomna motioner
LRF Jämtland har inkommit med en motion om att tillse att Jordbruksverket tar fram
en rutin där djur på rymmen kan hanteras i CDB utan att det drabbar djurhållaren.
Om djurhållaren har djur på rymmen finns idag ingen lämplig kod att tillgå för att
rapportera ut djuret ur systemet. Får man då en kontroll från länsstyrelsen har man en
avvikelse i rapporteringen innebärande att utbetalningar från Jordbruksverket försenas, vilket är allvarligt för djurhållaren. När frågan ställs till Jordbruksverket svarar
man att om ett djur rymmer kan lantbrukaren göra en felanmälan på CDB Internet
och skriva att djuret rymt och att han/hon inte vet var det är, alternativt skicka ett
mejl till Jordbruksverket.
I motionen finns även ett generellt yrkande om att arbeta för att även andra systemfel
hos Jordbruksverket inte går ut över lantbrukaren.
Styrelsens redovisning
Arbete med att förenkla CDB pågår inom flera områden; dock inte med avseende på
rymlingar. Riksförbundsstyrelsen delar LRF Jämtlands problembeskrivning att det är
angeläget att hitta en fungerande rutin när ett djur försvinner på detta sätt. För övrigt
kan noteras att denna situation även behöver hanteras visavi djurskyddslagens krav
om hur djur ska hållas och skyddas eller att de inte får överges av människan som det
uttrycks i det nya förslaget till djurskyddslag.
Kopplat till Jämtlandsmotionen är det viktigt att hitta en fungerande och enkel CDBrutin när djur försvinner oplanerat från gården. Det förfarande som Jordbruksverket
pekar på med en särskild anmälan vid sidan av CDB är otillfredsställande. Enklast
vore naturligtvis att inrätta en ny kod för ändamålet. Hur frågan om förlupna djur
hanteras visavi andra regelverk behöver även analyseras vidare.
Den allmänna frågan i motionen om systemfel i olika regelverk är en frågeställning
som LRF arbetar med i många olika sammanhang. På årets riksförbundsstämma behandlas exempelvis också motioner om konsekvenser av felrapporterade djur i CDB
som ligger på tidigare djurägare samt om problem med Jordbruksverkets IT-system i
samband med stödutbetalningar.
LRF arbetar kontinuerligt med förenklingar mot Jordbruksverket med avseende på
regelverk, bemötande och IT-system. LRF och Jordbruksverket har även lämnat
gemensamma förenklingsförslag till EU-kommissionen.
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Styrelsen föreslår stämman besluta
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.
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Motion Västra Götaland nr 3

Underlätta övertagandet av driften av lantbruk
Skövde kommungrupp
Lantbrukets fastighetsvärden ökar hela tiden, vilket är till stor glädje för den som är
ägare. Det är dessutom en mätare av hur angelägen den produktion är som sker i den
gröna sektorn. Utifrån den nya nationella livsmedelsstrategin är det angeläget att vi
utvecklar vår näring, men en succesivt ökande medelålder i lantbrukarkåren medför
att det är hög tid att agera.
Att driva lantbruk sker oftast i ägd eller arrenderad form. Till detta krävs ofta stort
kapital, något som många yngre som gillar lantbruk saknar. Det måste därför skapas
nya sätt att få till stånd brukande av vår åkermark utöver ägande eller arrendekontrakt. Olika former av "share-farming" är vanligt i många länder och skapar där möjligheter för en person med rätt drivkrafter och engagemang, men som saknar nödvändigt kapital att succesivt ta över ett företag, Enskilda lokala initiativ förekommer
även i Sverige, men har ännu inte fått något brett genomslag. Mer nytänkande behövs
och behöver prövas praktiskt. LRF bör ta fram mer underlag kring juridik och ekonomi för att understödja en bra utveckling.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

tillsammans med LRF Ungdomen utveckla nya sätt att föryngra brukandet i
det gröna näringslivet.
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Styrelsens yttrande nr 32

Motion Västra Götaland nr 3

Underlätta övertagandet av driften av lantbruk
Inkomna motioner
Skövde kommungrupp lyfter i en motion vikten av att det sker en utveckling och föryngring av det gröna näringslivet. Samtidigt är de som har viljan och är unga inte
kapitalstarka nog att ta över gårdar. För att möjliggöra ägarskiften behöver nya modeller för ägande och successivt övertagande utvecklas och också tillämpas i större
utsträckning. I motionen yrkas att LRF tillsammans med LRF Ungdomen utvecklar
nya sätt att föryngra brukandet i det gröna näringslivet.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen instämmer i vikten av att fler unga startar företag i det gröna
näringslivet. Det LRF kan göra, och kontinuerligt gör, är att ge exempel och visa på
olika möjliga finansierings- och affärsmodeller som underlättar ägarskiften och ger
fler chansen att ta steget till företagande inom det gröna näringslivet. LRF arbetar
också med att visa på vikten av att ett företag måste vara i ett sådant ekonomiskt
skick att det är skiftbart. Det är emellertid endast de enskilda företagarna som i
praktiken kan omsätta de exempel som LRF visar på.
Det krävs goda kunskaper inom ekonomi, företagsledning och drift för att få tillgång
till kapital för att ta över ett lantbruksföretag, även om övertagandet sker stegvis. Att
långivare ställer krav på goda kunskaper i företagsledning för att kunna ta över ett
lantbruksföretag är sunt. Att driva företag är lika berikande som komplext.
Därför har LRF, tillsammans med Lantmännen, Länsförsäkringar och Skogs- och
lantbruksarbetsgivarna (SLA) tagit initiativ till ett skräddarsytt managementprogram
för företagsledare i det gröna näringslivet. Utbildningen ges av Handelshögskolan i
Stockholm (Stockholm School of Economics Executive Education). Programmet
vänder sig till företagsledare inom primärproduktion och andra verksamheter som
har ambitionen att utveckla sig själva och sin verksamhet och till personer som är i
färd med att ta över ett företag.
Utöver det bedriver LRF fortlöpande omvärldsspaning kring nya affärs- och finansieringsmodeller. Dessa ligger till grund för de produkter som tas fram till medlemmarnas nytta. LRF har redan idag ett tämligen heltäckande utbud av produkter som syftar
till att underlätta start och ägarskifte av lantbruksföretag. Några av dessa är:
•

Vägen till finansiering av ditt lantbruksföretag, där bland annat share-farming
beskrivs (rapport, finns tillgänglig på lrf.se).

•

Samverka med arrende och andra avtalsformer (broschyr).

•

LRF Företagarakademi, som erbjuder utbildningar inom bland annat affärsmannaskap och ägarskifte (digitala utbildningar, se vidare lrf.se).
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I LRFs och SLAs gemensamma projekt Jobba Grönt bedrivs ett aktivt och framgångsrikt arbete i syfte att få fler unga och karriärbytare att bli verksamma i det
gröna näringslivet genom studier eller arbete.
Någon universallösning som passar alla företag existerar inte. LRF bejakar därför
alltid nya initiativ, lokala såväl som internationella, för övertagande eller start av
lantbruksföretag och arbetar för att tillsammans med LRF Ungdomen sprida dessa
i hela landet.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
fortsätta arbetet med att sprida nya sätt att föryngra företagandet i det
gröna näringslivet.
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Motion Sydost nr 4

Socialförsäkringslagarna
Mortorp-Karlslunda
Denna motion handlar om hur tillämpningen av lagstiftningen LSS slår mot familjer
och företag när företagaren, barn eller nära anhörig drabbas av sjukdom eller funktionshinder och behöver långvarig hjälp från samhället för att klara vardagen. I Sverige
talar vi om det skyddsnät som samhället tillhandahåller vid sjukdom och funktionshinder. Skyddsnätet består främst av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS), tillfällig föräldrapenning (TFP) samt delar av Socialförsäkringsbalken (2010:110). Lagstiftarens intention är att vi ska kunna försörja oss även
vid sjukdom och funktionshinder tills vi blir pensionärer.
De senaste åren har möjligheten att få tillgång till stöd från staten minskat på grund av
att domstolarna tolkar lagstiftningen allt hårdare. Till exempel bedöms barn och vuxna
efter samma praxis vid ansökan om stöd via LSS. Ett exempel är Högsta förvaltningsdomstolens mål 4440-11. Målet avser en vuxen person som får hjälp och tillsyn med
stöd av hemtjänsten i sin kommun. Då vårdnadshavare ansöker om hjälp för ett barn
som fortfarande själv kan föra maten till munnen en gång om dagen så blir de nekade
tillhörighet i LSS personkrets 3 (varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
som uppenbart inte beror på normalt åldrande) med hänvisning till domstolens tolkning av lagen i det nämnda målet. Om den vuxna personen i domen även hade sökt
hjälp genom LSS för att få möjlighet att arbeta med hjälp av personlig assistans så
hade även det nekats hen.
Ytterligare exempel på hur domstolarnas tolkning av lagen slår mot föräldrar med
svårt sjuka/funktionshindrade barn: Efter åtta kalenderdagar i en följd med tillfällig
föräldrapenning från Försäkringskassan nekas föräldern fortsatt TFP, eventuellt
förlängt barnbidrag, vårdbidrag med mera. I beslutet att neka ersättning hänvisar
Försäkringskassan till föräldraansvaret att ta hand om sitt barn. Detta kan medföra att
barnet inte får den hjälp det behöver. Föräldern måste då välja mellan att ta hand om
sitt barn eller arbeta för försörjning.
Det finns en stor risk att familjerna hamnar i ekonomiskt utanförskap då de måste välja
att avstå inkomst för att kunna finnas till hands för sitt barn, när en vuxen nära anhörig
eller företagaren inte får rätt till hjälp från samhället. Tolkningen försvårar även för
skolorna att få tillgång till de resurser som är möjliga via LSS-lagstiftningen, liksom
utarbetade rutiner hos Arbetsförmedlingen och landstingen. Den som måste välja att
avstå inkomst för att vårda någon anhörig, hamnar i beroendeställning till omgivningen när försäkringspengar inte utbetalas.
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Följderna för samhället när LSS inte fungerar är stora. Inte minst för arbetsgivare,
vars anställda – som borde få tillfällig föräldrapenning – istället får slita dubbelt och
själva riskera att bli sjuka och utmattade. Staten smygöverför sitt ansvar att ge vårdnadshavaren TFP; istället blir hen sjukskriven och arbetsgivare får stå för sjukskrivning med allt vad det innebär. Även risken för arbetsplatsolyckor ökar markant med
trött personal. Om jag som företagare har barn eller andra nära anhöriga som inte får
det stöd som är avsett via LSS kan jag inte längre arbeta i mitt företag utan måste ta
hand om dem. Jag får köpa tjänster istället för att utföra arbetet själv vilket kan påverka långsiktig lönsamhet.
Det är stor skillnad på att få hjälp genom SOL (socialtjänstlagen) eller LSS:
• LSS innebär till exempel personlig assistent som kan följa med till arbetet/egna
företaget/vårda barnet på den plats den behöver det; Försäkringskassan (staten)
betalar.
• SOL innebär hemtjänst som kommer när det passar kommunen. De följer inte
med till ett arbete och tar ut avgifter för tjänster som omsorgstagaren betalar
själv så länge den har pengar till det. Barn har inte rätt till hemtjänst och som
barn räknas man tills man gått ut gymnasiet. Även där hänvisas till föräldraansvaret.
Att det sociala trygghetsnätet fungerar som avsett är oerhört viktigt för alla. Inte
minst för företagen i det gröna näringslivet som ofta är enmansföretag och där
bristerna i skyddet får enorma konsekvenser både för individer och företag.
LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

driva på så att tillämpningen av socialförsäkringslagarna överensstämmer
med lagstiftarens intention samt

att

i det arbetet belysa vilka konsekvenser bristerna får ur ett företagarperspektiv; som företagare, närstående och arbetsgivare.
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Styrelsens yttrande nr 33

Motion Sydost nr 4

Socialförsäkringslagarna
Inkomna motioner
LRF Sydost har skrivit en motion som visar att tillämpningen av trygghetssystemet
enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) inte fungerar för
företagare och innebär otillräckliga insatser. Följden av att lagstiftningen inte ger tillräcklig trygghet leder till följdverkningar i företagandet.
Styrelsens redovisning
LRFs generella utgångspunkt i arbetet med trygghetslösningar är att de ska utformas
efter företagarnas behov. LRFs arbete med företagares trygghetslösningar prioriterar
följande områden:
•

SGI (Sjukpenninggrundande inkomst) ska som utgångspunkt bestämmas utifrån
faktiskt deklarerat resultat.

•

SGI för enskilda näringsidkare ska kunna förutsägas genom möjligheten till en
i förväg bestämd SGI.

•

Enskilda näringsidkares SGI ska inte reduceras med faktorn 0,97.

•

Sjukpenning med kortare karenstid ska vara möjlig även för den som fyllt 55 år.

•

Samtliga zoonoser ska omfattas av arbetsskadelagstiftningen.

•

Det ska vara möjligt att få ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i ärenden och mål om socialförsäkring.

Socialförsäkringslagstiftningen är komplex, spänner över många trygghetsfrågor och
utmärker sig alltför ofta genom långa processtider för förändring. Exempelvis startade LRFs arbete med förändring av zoonosfrågan för tio år sedan och har nu senast
hanterats i en statlig utredning som presenterat ett förslag som regeringen ännu inte
tagit ställning till.
Riksförbundsstyrelsen är medvetet om problematiken med Lag (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS), även om det inte är det kärnområde
inom trygghetslösningarna för företagare som LRF arbetar med.
LSS har funnits sedan 1994, då det blev möjligt för personer med omfattande funktionsnedsättningar att få bättre möjlighet att leva ett mer normalt liv genom viss assistanshjälp. Idag har cirka 15 700 personer assistansersättning från Försäkringskassan.
Genomsnittskostnaden är cirka 2 miljoner kronor per person och år och totalt används årligen cirka 30 miljarder kronor för insatserna.

184

Allt fler funktionshindrande har emellertid slagit larm om att det blir svårare att få
rätt till assistans eller att få behålla den. Samtidigt har LSS blivit uppmärksammat
som ett område utsatt för organiserad kriminalitet med oseriösa aktörer som kunnat
begå omfattande bidragsbrott.
Debatten om LSS har varit omfattande under en längre tid och för närvarande är assistansersättningen under utredning. Syftet med uppdraget är att skapa en långsiktigt
hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och att få till stånd mer
ändamålsenliga insatser. Betänkande med förslag till lösningar presenteras under
året. Processen för en förändring av LSS pågår alltså och många delar av samhället är
engagerade i den. LRF har inte någonting att tillföra debatten som inte redan är sagt
och anser att det är viktigare att de organisationer hörs som direkt företräder de drabbade. Mot bakgrund av att LSS nu utreds och att frågan debatterats under lång tid
samt att det finns ett tydligt driv i processen att förbättra situationen för de drabbade,
ser riksförbundsstyrelsen inte att LSS är en fråga som är angelägen att prioritera i
LRFs arbete.
Det är emellertid viktigt att tydligt framhålla att medlemmarna, i det enskilda fallet,
har tillgång till hjälp också i LSS-ärenden och kan ta del av den omfattande erfarenhet och kompetens om trygghetssystemet som finns hos LRF Konsults Skattebyrå för
att driva ärenden.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

anse motionen besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion Skåne nr 2

Utförsel av stöldgods
Örsjö-Solberga
Utförsel av stöldgods från Sverige är ett växande problem. Det sker ett stort antal
inbrott på gårdar runt om i landet och stöldgods transporteras sedan ut ur landet av
kriminella. Verktyg, maskiner och växtskyddsmedel stjäls för stora summor. Om en
polisanmälan görs kommer sällan polisen till brottsplatsen och brottet avskrivs ofta
kort efter det att anmälan är gjord. Det är de drabbade och försäkringsbolag som får
stå för de konsekvenser som brottet åstadkommit.
Lantbruk är en verksamhet som kräver stora ekonomibyggnader som kan vara svåra
att skydda och bevaka mot inbrott. Traktorer och redskap står emellanåt obevakade
på fält och även där är det svårt att helt skydda sin egendom.
Försäkringsbolag ställer hårdare krav på hur stöldbegärlig egendom skall skyddas.
Det kan vara via lås, alarmanordningar, DNA-märkning och andra identifieringsmetoder. Detta hjälper föga, om inte polis eller tullmyndigheter har de resurser eller
befogenheter som krävs för att stoppa stölderna på landsbygden och att stoppa
utförsel av stöldgods.
Tullverkets personal säger själva att de tvingas släppa igenom stöldgods när polisen
inte hinner komma och beslagta godset. Problemet har diskuterats ett flertal gånger
och det har presenterats politiska förslag som skulle ge Tullverket utökade befogenheter att till exempel frihetsberöva misstänkta gärningsmän och beslagta misstänkt
stöldgods i väntan på polis. Tullverket ställer sig bakom förslagen.
Det finns ett antal lagar som reglerar vad tullen får göra och man hänvisar till att det
inte ska finnas handelshinder mellan EUs medlemsstater. Att hänvisa till den fria
rörligheten inom EU kan inte ses som ett skäl för vare sig polisen eller tullen att inte
ingripa. Det är knappast troligt att stöldgods innefattas av EUs fria rörlighet utan att
Sverige övertolkar EUs regelsystem. Det är självklart att stöldgods måste kunna stoppas vid gränsen och har inte Tullmyndigheten den möjligheten, enligt dagens lagstiftning, så måste denna möjlighet kunna ges.
Polis måste kunna finnas tillgänglig vid våra hamnar och vid Öresundsbron. Det
handlar trots allt om ett fåtal platser som stöldgods kan transporteras ut från Sverige.
LRF Skåne yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

uppvakta polis- och tullmyndighet och berörda riksdagsutskott i frågan för
att stoppa utförsel av stöldgods vid gränsen.
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Styrelsens yttrande nr 34

Motion Skåne nr 2

Utförsel av stöldgods
Inkomna motioner
LRF Skåne pekar på det växande problemet med stölder på landsbygden och att
stöldgodset förs ut ur landet utan att kunna stoppas vid gränsen.
Styrelsens redovisning
Stölder, bedrägerier och annan kriminalitet är ett växande problem på gårdarna som
skapar oro och problem. Frågan är ständigt aktuell, även om brotten i viss utsträckning går i vågor kopplade till ligors aktiviteter. En majoritet av maskinstölderna
bedöms utföras av utländska ligor.
Riksförbundsstyrelsen instämmer med motionären om att det är för lätt att föra ut
stöldgods ur Sverige utan att bli stoppad. Vissa framsteg har emellertid gjorts. LRFs
förbundsordförande har under ett antal år årligen träffat rikspolischefen. På mötena
har lantbrukares utsatthet redovisats, diskuterats och bland annat lett till att insatser
satts in också internationellt för att få tillbaka stulet gods. Även om insatser görs,
saknas det bland annat en tillräckligt effektiv gränskontroll för att motverka den
internationella kriminaliteten.
Regeringen har mot den bakgrunden aviserat att Polismyndigheten, Tullverket och
Kustbevakningen ska få utökade befogenheter att ingripa mot stöldligor. Kontroller i
gränsnära områden ska utökas. En utredning ska se över möjligheten att skärpa straffen för organiserade och systematiska stölder. Det internationella samarbetet ska öka
och fler ska avtjäna straffen i sina hemländer. Möjligheterna att kameraövervaka gårdarna förbättras med en ny lagstiftning som träder i kraft i maj 2018. Även om åtgärder har aviserats krävs fortsatta insatser. För att minska brotten behöver det bli både
svårare att stjäla samt mindre lönsamt och mer riskfyllt att begå sådana brott.
Riksförbundsstyrelsen instämmer med motionären om vikten av att stöldgods måste
kunna stoppas vid gränsen och att brottslingarna lagförs. Mot denna bakgrund har
LRF för avsikt att fortsätta arbetet med att motverka kriminaliteten riktad mot gårdarna och lyfta frågan med berörda instanser.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
fortsätta driva det brottsförebyggande arbetet.
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Motion Örebro nr 1

Post- och paketdistribution på landsbygden,
ett handelshinder
Hallsberg
För att kunna bedriva företag utanför städerna, på lika villkor med de som ligger innanför stadsgränsen, så behöver post- och paketdistributionen fungera på ett bra sätt.
Tyvärr är verkligheten en annan. Minst ett dygns fördröjning blir det oftast på grund
av att distributionskedjorna inte håller tidsmässigt. Detta blir definitivt ett konkurrensbegränsande handelshinder.
PostNord aviserar dessutom ytterligare försämringar för A-postleveranser. Man
sänker andelen post som ska komma fram på ett dygn – vilket givetvis innebär att
just landsbygden är den del som får vänta längre på både post och paket. Även andra
distributörer snävar in servicen och har körturer bara vissa dagar i veckan. Trots alla
logistikcenter som byggs överallt så blir distributionen allt sämre – kanske just
därför. Allt ska lastas om så många gånger från punkt A till punkt B, så dygnets
24 timmar räcker inte till.
Digitaliseringen har inneburit stora förändringar och kommer att innebära ännu större
förändringar av distributionsbehoven. Men det finns saker som inte kan skickas
elektroniskt eller skrivas ut med 3D-printer, utan fortsatt behöver fysisk leverans.
Samhället borde kraftsamla för att på ett hållbart sätt klara av det här distributionsbehovet.
Den nyligen framlagda landsbygdspropositionen innehåller tyvärr ingenting som
motverkar den här utvecklingen.
LRF Örebro yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

driva frågan om post- och paketservice på landsbygden ur ett konkurrensperspektiv, med betoning på termen handelshinder samt

att

driva frågan om postens villkor mot Post- och telestyrelsen, så att reglerna
likställs mellan stad och landsbygd.
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Styrelsens yttrande nr 35

Motion Örebro nr 1

Post- och paketdistribution på landsbygden
Inkomna motioner
LRF Örebro motionerar om de problem som försämrad post- och paketdistribution
innebär för landsbygdens företag. Det uppstår en snedvriden konkurrens eftersom företagen utanför stadsgränsen kan få vänta längre på post och paket i och med att kraven på PostNord har sänkts. För att kunna driva och utveckla konkurrenskraftiga företag måste tillgången till service vara jämförbar på landsbygden och i staden.
Styrelsens redovisning
Landsbygdspropositionen fastställer att vi måste värna om vårt svenska landsbygdsföretagande. Förändringarna i poststrukturen går tvärtemot de intentioner som finns i
både livsmedelsstrategin och Landsbygdsutredningen, vilket LRF starkt ifrågasätter.
En fungerande post- och paketutlämning i hela landet måste säkerställas. Lösningarna kommer att se olika ut, beroende på var i landet verksamheten bedrivs, men
möjligheten till grundläggande service ska vara likvärdig.
Den nyligen införda lagändringen som medför att längre postleveranser kan ta 48
timmar istället för som tidigare 24, innebär ett stort bekymmer för företagandet på
den svenska landsbygden. Det finns en rad företag som är beroende av att ha möjlighet till snabba postleveranser (tilläggstjänsten Expressbrev) för vissa typer av varor
och denna kan inte garanteras inom 24 timmar i enlighet med de nya rutinerna.
Såväl grisnäringen som hästsektorn är exempel på företagande som är beroende av
att kunna skicka avelsmaterial i färsk form för att kunna bedriva sin verksamhet, så
kallade semindoser. Produkten är ytterst känslig och kräver snabb och säker leverans
för att verksamheten på gården överhuvudtaget ska fungera. Även den växande trenden med lokala mejerier kan komma att bromsas då dessa har behov av att skicka
prover för analys. Denna problematik drabbar även de delar av lantbruket som
skickar jord-, foder- och gödselprover med mera för analys. Detta försämrar konkurrenskraften för företagande på landsbygden avsevärt och det kommer att drabba företagandet i norra Sverige särskilt hårt. Detta är ännu ett i raden av exempel på hur
landsbygd och glesbygd diskrimineras på ett oacceptabelt sätt.
PostNord informerar att man kan garantera kortare transporter inom 24 timmar, men
med de avstånd som finns i Sverige fungerar inte detta. Detta anser riksförbundsstyrelsen vara oacceptabelt – det måste finnas en möjlighet att också kunna få fram
snabba leveranser mellan södra och norra Sverige. Detta är extra problematiskt när
det gäller varor med begränsad hållbarhet.
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Termen handelshinder är nära sammankopplad med hinder i handeln mellan länder
varför LRF hellre skulle tala om hinder för att driva näringsverksamhet. Men det är
helt klart så att förändringarna i postgången innebär kraftigt försämrade konkurrensvillkor för svenska företag, vilket gör att de riskerar att konkurreras ut av utländska
producenter med bättre förutsättningar.
LRF påtalade tydligt de hinder för företagandet som denna typ av förändringar kunde
väntas ge redan i samband med remissen inför förslaget om lagändring.
PostNord är ett företag som påverkar hela samhället och har stora utmaningar för att
möta framtiden. Effektiviseringar av verksamheten är nödvändig. Målet måste vara
att åtgärderna genomförs med så liten negativ påverkan som möjligt på kundernas
verksamhet; så jobbar alla andra företag. LRF hade väntat sig en konsekvensanalys
och möjligheter till speciallösningar innan besluten om förändrade rutiner verkställdes av PostNord.
LRF har under våren bjudit in ansvarig minister Peter Eriksson och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht samt PostNords ledning för att ha en dialog och se över möjligheterna till särskilda lösningar med garanterad leverans inom 24 timmar i hela
Sverige.
Styrelsen föreslår stämman besluta
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.
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Motion Sydost nr 1

Enskilda vägar
Kalmarbygden
I Sverige finns cirka 58 000 mil väg; av dessa har stat eller kommun ansvar för
cirka 14 000 mil, cirka 16 000 mil är skogsbilvägar och resten, 28 000 mil, är enskild
väg. Ungefär 7 800 mil av dessa uppfyller kraven för att få statligt bidrag för enskild
väg.
Väl underhållna och funktionella vägar är en förutsättning för att kunna bo och driva
företag på landsbygden. Vägarna måste fungera och vara säkra för att transportera
boende, skolbarn, turister, timmer, mjölk, foder och annat till och från våra bostäder
och företag.
Det statliga bidraget består av ett årligt driftbidrag som ska täcka en del av underhållet och ett särskilt driftbidrag, som väghållaren kan ansöka om när större investeringar behöver göras som att byta vägtrummor eller reparera broar.
Det sker nu många förändringar som berör de enskilda vägarna; flera kommuner tar
över driften av de enskilda vägarna, införandet av BK 4 74 ton kommer att öka slitaget på många vägar och en sänkning av det särskilda driftbidraget diskuteras.
I Landsbygdskommitténs betänkande föreslås att även de enskilda vägarnas upprustning ska planeras i länstransportplanerna. Detta är ett bra förslag som LRF bör driva
på nationell och regional nivå.
LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

ta kontakt med Sveriges Kommuner och Landsting för att tillsammans
med dem påverka staten att öka anslagen till underhåll och upprustning
av enskilda vägar samt

att

arbeta fram ett informationsmaterial som kommungrupper och lokalavdelningar kan använda för att påverka kommunerna.
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Styrelsens yttrande nr 36

Motion Sydost nr 1

Enskilda vägar
Inkomna motioner
LRF Sydost skriver om de många förändringar som berör enskilda vägar. Bland annat att flera kommuner tar över driften av de enskilda vägarna samt att införandet av
tyngre fordon upp till 74 ton kommer att öka slitaget. LRF Sydost tar upp det faktum
att det i Landsbygdskommitténs betänkande samt regeringens landsbygdsproposition
finns ett förslag om att de enskilda vägarnas planering ska ske i länstransportplanerna. Det behövs ökade anslag för underhåll och upprustning av de enskilda vägarna
för att säkerställa fungerande transporter på landsbygden yrkar LRF Sydost.
Styrelsens redovisning
I Sverige finns cirka 14 000 mil allmänna och kommunala vägar samt över 30 000
mil enskilda vägar som drivs av vägföreningar, vägsamfälligheter och skogsbolag.
De allmänna och de kommunala vägarna får sina pengar via stat och kommun. De
enskilda vägar som är till nytta för boende och företag, får ett statligt skötselbidrag
som varierar mellan 35 och 70 procent beroende på hur stor nytta som vägen ger.
Ungefär 8 000 mil av de enskilda vägarna uppfyller kraven för att få statligt bidrag.
Riksförbundsstyrelsen delar uppfattningen att mer pengar behöver tillskjutas enskilda
såväl som allmänna vägar på landsbygden. Dessa vägar behövs bland annat för att
transportera skolbarn, livsmedel, timmer, turister, foder och annat till och från landsbygden och de företag som finns där. LRF arbetar med frågan om ökade väganslag i
de grupperingar som Trafikverket håller i och lyfter alltid frågan vid politiska uppvaktningar med mera. LRF arbetar i samverkan med REV (Riksförbundet Enskilda
Vägar) vars medlemmar delar många av de utmaningar vi står inför.
Det är av stor vikt att hela LRF-organisationen lyfter denna fråga vid möten med
Trafikverkets regioner och regionala politiker så att trycket kommer från många delar
av Sverige samtidigt. Frågan är mycket viktig för Sveriges 330 000 enskilda skogsägare och för råvarutransporter är bärighetsåtgärder oerhört viktiga. Det är med stor
oro vi de senaste åren sett att anslagen till bärighetsåtgärder på det finmaskiga statliga vägnätet minskat och att definitionen av vad som är en bärighetsåtgärd har breddats till fler åtgärder. Bärighetsanslaget behöver därför höjas. Utöver detta finns ett
växande renoveringsbehov på de enskilda vägarna där bland annat upprustning av
många broar är nödvändigt framöver.
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Regeringen skriver i landsbygdspropositionen att den bedömer att det övergripande
målet för transportpolitiken går att förena med det nu föreslagna övergripande målet
för landsbygdspolitiken. I det övergripande transportpolitiska målet har riksdagen
beslutat att "säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet". Regeringen konstaterar att de enskilda vägarna är viktiga för landsbygden och skriver att en satsning bör
göras.
Det finns flera aktörer som anser att planeringen av enskilda vägar ska behandlas i
länstransportplanerna. Men det finns även aktörer, däribland REV, som istället anser
att Trafikverket bör ha ansvaret för planeringen.
I Sverige finns tusentals väl fungerande vägföreningar där lokala entreprenörer sköter underhåll och snöröjning på ett utmärkt sätt. Men det finns också vägföreningar
där medlemmarna saknar förmågan att hantera de utmaningar som en väghållare
ställs inför, till exempel vid renovering av en bro till höga kostnader. I dessa fall kan
det vara rimligt att kommunen eller staten har ansvaret.
LRF har ett gott samarbete med REV som bedriver ett informations- och påverkansarbete för att de enskilda vägarnas behov ska säkerställas. Riksförbundsstyrelsens
bedömning är därför att det i dagsläget inte finns behov för LRF att ta fram ett eget
informationsmaterial.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionens första yrkande och att uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att arbeta för att staten ska höja anslagen till underhåll och upprustning
av enskilda vägar samt

att

motionens andra yrkande anses besvarat med vad riksförbundsstyrelsen
anfört.
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Motion Östergötland nr 1

Solidarisk finansiering av arbetslivets medverkan vid
utbildning inom lantbruk
Skänningeorten
Sedan ungefär 30 år tillbaka har vi i Sverige en utbildningsform inom gymnasieskolan som bygger på att arbetslivet ska medverka och ta ansvar vid utbildningen. Det
innebär att arbetslivet ska ta sitt ansvar genom att ställa upp med praktikplatser samt
bistå utbildningssamordnare med medverkan i lokala programråd för gymnasieutbildning och ledningsgrupper för utbildningar inom yrkeshögskolan. Dessutom är de
praktiska gymnasieprogrammen idag yrkesförberedande och levererar således inte
”färdiga” yrkesmänniskor. Den sista delen av utbildningen får arbetslivet ta hand om
ute vid anställningen.
Fördelningen av ansvar och delaktighet från arbetslivet kom till i en tid när Sveriges
arbetsliv dominerades av stora organisationer. Antingen var man anställd i stora privata företag eller i offentlig sektor. Oavsett vad, fanns och finns det alltjämt mer
möjligheter i stora organisationer att bygga in ansvar för praktikanter och nyanställda, rutiner för dessa samt avsätta medarbetare med särskilt ansvar för att besätta
programråd och vara behjälpliga utbildningsanordnare. För småföretagarbranscher
som det gröna näringslivet är detta svårare. Då är det upp till enskilda företag att ta
ansvar för och bekosta detta. Det är då lätt, när man är i en tuff situation, att säga nej
och låta andra göra det som är hela branschens ansvar. Det är inte längre hållbart i
Sverige då fyra av fem nya jobb kommer till i just mindre företag. De gröna näringarna är en framtidsbransch, men hur ska vi kunna få tillväxt då brist på kompetenta
medarbetare är ett problem? Både i den nationella livsmedelsstrategin och den avslutade Konkurrenskraftsutredningen påpekas tydligt att en flaskhals för att utveckla
sektorn är tillgången till kompetent arbetskraft och blivande duktiga företagare.
Redan 2012 motionerade vi i denna fråga. Stämman ställde sig då positiv till detta
och möjligheten till solidarisk finansiering skulle undersökas. Dock har inte mycket
hänt sedan dess. Däremot har frågan aktualiserats än mer då fler och fler skolor lägger ner sitt skoljordbruk och än mer av den praktiska utbildningen ska då ske ute i
näringslivet av enskilda företagare. Det är också svårt för skolorna att hålla sig med
senaste tekniken, vilket är ytterligare ett skäl att man bör nyttja branschföretag i spetsen och de bör då också få skälig ersättning för detta. Det finns flera sätt hur, men det
bör utredas vilket som lämpar sig bäst. Det är nära till hands att tänka på SLF-medlen
som är riktade till forskning. En liten utökning av detta skulle kunna räcka som ersättning till praktikvärdar med mera. Där finns logistiken och strukturen att hantera
insamling.
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Under 2017 har LRF klubbat en ny utbildningsstrategi. Om den ska vara fullständig
bör den också belysa hur vi framöver ska säkerställa bra, jämn och ändamålsenlig
praktisk utbildning med bra kvalitet.
LRF Östergötland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

under 2018 verka för att frågan om långsiktig solidarisk finansiering av
arbetslivets medverkan i utbildningen läggs in i LRFs utbildningsstrategi.
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Styrelsens yttrande nr 37

Motion Östergötland nr 1

Solidarisk finansiering av arbetslivets medverkan vid
utbildning inom lantbruk
Inkomna motioner
LRF Östergötland lyfter i motionen kompetensförsörjning till det gröna näringslivet
och att det kan vara vanskligt för små företag att medverka i lokala programråd för
gymnasieutbildning och på andra sätt medverka i utbildning. Därför föreslås att LRF
ska verka för en solidarisk finansiering av arbetslivets medverkan vid utbildning
inom lantbruk.
Styrelsens redovisning
Motionen understryker vikten av att företagare inom det gröna näringslivet engagerar
sig i gröna utbildningar, för att bidra till kompetensförsörjningen av kunniga kollegor
till branschen. Det finns många sätt att medverka i utbildning. Arbetsplatsförlagd
praktik är obligatoriskt inslag både i gymnasieskolans yrkesprogram och i yrkeshögskolans utbildningar. För varje yrkesprogram ska det finnas ett lokalt programråd
med representanter från arbetslivet, som bland annat kan hjälpa till med att ordna
praktikplatser och påverka utbildningens långsiktiga utveckling. Till varje yrkeshögskoleutbildning finns en ledningsgrupp med arbetslivsrepresentanter samt personaloch studeranderepresentanter från utbildningen. Ledningsgruppen ska bland annat
utforma utbildningen så att den passar de efterfrågande kompetensbehoven. Det är
svårt för små företag att ensamma ha resurser till att ta emot en praktikant eller avsätta tid för att delta i lokala programråd – något som behöver bli lättare för att säkra
tillväxten av ny arbetskraft.
Styrelsen antog 2017 en utbildningsstrategi för LRF, som syftar till att dels sträva
efter en hög attraktionskraft i branschen och dels påverka utbildningarna så att de
studerande står väl rustade för ett arbetsliv inom det gröna näringslivet. Strategin
ska på så sätt även bidra till LRFs strategiska mål till år 2030. Därtill finns det en
handlingsplan som sträcker sig tre år i taget. Utbildningsstrategin tar upp vikten av
relevant och kvalitativ praktik för att säkerställa god praktisk kunskap hos eleverna
och för att presentera det gröna näringslivet för eleverna.
Ersättning till praktikvärdar är en angelägen fråga för att säkerställa tillgången på bra
praktikplatser. I utbildningsstrategin fastslår LRF att ”det behövs modeller för att
ersätta praktikvärdarnas kostnader i samband med elevernas praktik, exempelvis via
skattereduktion eller annan ersättning från respektive myndighet.” Inför arbetet med
att ta fram strategin utfördes bland annat en internationell benchmarking, där olika
länders gröna utbildningssystem beskrevs. I denna framkom att Nederländerna har ett
system med skatteavdrag för företagare som tar emot praktikanter.
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En solidarisk finansiering av arbetslivets medverkan i utbildningen är en vällovlig
åtgärd, men som riskerar vara ineffektiv och kräva mycket administration. Då arbetsplatsförlagd praktik är ett obligatoriskt moment, i såväl gymnasieskolans naturbruksprogram som på yrkeshögskolans utbildningar, bör ersättning för kostnader som uppstår för företagaren i samband med praktiken finansieras av offentliga medel. En solidarisk finansiering som kan utbetalas till arbetslivsrepresentanter som arvodering för
deltagande i branschråd, såsom lokala programråd och ledningsgrupper, kan möjligen ses som skälig. Huruvida detta är en lämplig modell samt hur den kan utformas
behöver undersökas.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att undersöka möjligheterna till solidarisk finansiering av arbetslivets
medverkan i olika former av branschråd kopplade till utbildningar,
såsom lokala programråd.

197

Motion Dalarna nr 1

Öka kunskapen om arbetsmiljölagstiftning inom
de gröna näringarna
Folkärna
Projektet "Säkert bondförnuft" ledde till att antalet dödsfall inom de gröna näringarna
gick ned. Nu några år efter att projektet avslutats har antalet dödolyckor ökat igen.
Medvetenheten om vikten av en säker arbetsmiljö – som "Säkert bondförnuft" genom
informationskampanjer, kurser och informationsträffar skapade – har återigen försvunnit. LRF kan bryta denna trend genom en förnyad satsning på arbetsmiljö och
säkerhet.
LRF Häst visar vägen genom att de ansökt och fått pengar från Europeiska Jordbruksfonden till projektet "Utvecklat hästföretagande för nya jobb". Inom ramen för
projektet ska det genomföras informationsmöten med arbetsmiljötema över hela landet för att informera om lagstiftningen kring arbetsmiljö och hur man skall sköta den
nödvändiga dokumentationen kring arbetsmiljön i en hästverksamhet. Träffarna skall
också informera om hur man skapar en så bra arbetsmiljö som möjligt utifrån gällande lagstiftning. Detta skulle även de andra branschavdelningarna inom LRF kunna
göra.
LRF Dalarna yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

ålägga branschavdelningarna LRF Kött, Mjölk, Trädgård, Växtodling,
Entreprenad och Skogsägarna att ta fram branschspecifika utbildningsprogram i arbetsmiljö och säkerhet med LRF Hästs arbete som förlaga,

att

arbeta fram en policy gällande barnsäkerhet inom de gröna näringarna
med utgångspunkt från gällande lagstiftning och FNs barnkonvention.
Denna policy skall följas av alla branschavdelningarna samt

att

säkerställa att LRF i all sin kommunikation och information både internt
inom organisationen mot medlemmar samt externt ut mot konsument och
allmänhet alltid följer gällande arbetsmiljölagstiftning i det material som
produceras i text, bild och film.
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Styrelsens yttrande nr 38

Motion Dalarna nr 1

Öka kunskapen om arbetsmiljölagstiftning inom de
gröna näringarna
Inkomna motioner
LRF Dalarna vill att LRF tar fram branschspecifika utbildningsprogram för arbetsmiljö och säkerhet, att en policy om barnsäkerhet inom det gröna näringslivet arbetas
fram samt att LRFs kommunikationsmaterial följer arbetsmiljölagstiftningen.
Styrelsens redovisning
LRF drev under flera år med finansiering från landsbygdsprogrammet projektet Säkert Bondförnuft som hade till syfte att minska antalet olyckor inom lantbruket. Numera erbjuder LRF medlemmarna kostnadsfri telefonrådgivning inom arbetsmiljö
och säkerhet genom föreningen Säker arbetsmiljö Sverige. Utöver telefonrådgivning
erbjuds även gårdsbesök med säkerhetsgenomgång eller lokala arrangemang på temat säkerhet. Aktiviteterna erbjuds till självkostnadspris.
De arbetsmiljöträffar motionen hänvisar till är en del av ett större projekt, ”Utvecklat
hästföretagande för nya jobb”. LRF Häst är huvudsökande till projektet, men genomförandet sker tillsammans med HNS (Hästnäringens Nationella Stiftelse), LRF Konsult och Hästnäringens riksanläggningar samt medlemsorganisationer inom LRF
Häst. Arbetsmiljöträffar är ett av flera erbjudanden till hästföretagare inom projektet
och innehållet i dessa bygger bland annat på resultat från arbetsmiljöstudier genomförda av Hushållningssällskapet Sjuhärad. Branschavdelningarna inom LRF har till
syfte att samla och samordna kompetensen inom ett specifikt område. De styrs av en
delegation med egen budget och ansvar för verksamheten. Riksförbundsstämman kan
därför inte ålägga branschavdelningarna uppdrag men LRFs representanter i branschavdelningarna har möjlighet att lyfta, för medlemmarna, viktiga frågor i sitt arbete i
delegationerna.
Styrelsen avvisar förslaget om att ta fram en policy kring barns säkerhet i det gröna
näringslivet. Som företagare gör man själv en bedömning om barn kan vistas där
verksamhet pågår och/eller delta i arbetet. Vilka arbetsmoment och maskiner barn får
arbeta med finns information om på Arbetsmiljöverkets hemsida (sök på ”minderårigas arbetsmiljö”). Styrelsen vill även nämna trycksakerna "Jobba säkert inom…"
som Prevent tagit fram, där många typiska situationer inom olika branscher visualiseras (sök på Prevent "jobba säkert inom" för att se materialet). LRF har varit med i
framtagandet av informationsmaterialet.
Självklart är ambitionen att all kommunikation från LRF i ord och bild ska vara
positiv, korrekt och hålla sig inom gällande regelverk.
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Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionens första yrkande att ålägga LRFs 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
säkerställa att all LRFs kommunikation följer arbetsmiljölagstiftningen.
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Motion Västra Götaland nr 5

Ekoterrorism
Örsås-Revesjö lokalavdelning, Vänersborg och Tranemo kommungrupper
Ett antal minkfarmer, lantbrukare, slakttransporter, jaktprov och vargjakter har på
olika sätt utsatts för hot och trakasserier – både öga mot öga och på nätet. Ambitionen är att provocera så att dessa ekoterrorister kan hävda att djurägare och jägare
tagit till övervåld. Det är i stort sett samma personer som dyker upp i alla sammanhang.
Det är bekymmersamt att inlägg i sociala medier tillåts spridas utan att Facebook
med flera tar detta på allvar. Dödshot och andra trakasserier måste snabbt tas bort.
Vämjeliga bilder av enormt misskrediterande art, som till exempel ett foto på en person där man skrivit DJURPLÅGARE med blod i pannan. En sådan bild kan ligga
kvar i månader eftersom filter för sådant inte finns idag. Även andra media har dålig
koll på bakgrunden när de allt för okritiskt publicerar artiklar, reportage och insändare.
Djurrättsaktivisterna har en agenda där all djurhållning ska bort och de skyr inga metoder. Flera av dem har dömts till både fängelse och böter. De uppträder ofta maskerat och balanserar på laglighetens knivsudd.
Tyvärr har Polisen haft svårt att inse problematiken och de har haft ett alltför svagt
utbyte mellan polisområden. Aktivisterna rör sig över stora områden, så det är viktigt
att rättsvårdande instanser ser sammanhangen och arbetar rikstäckande. Avsaknaden
av ”samhanterande” av ”mindre brott” gör att de professionella aktivisternas brott
inte ens tas upp. Brottsförebyggande rådet, BRÅ, publicerar ”Klassificering av brott,
anvisningar och regler". Det är viktigt att kunskapen hos handläggande polis är tillräcklig så att rätt kod används. Om rätt kod används så ökar möjligheterna att se hur
det ser ut i hela landet.
Verklig yttrandefrihet är av fundamental betydelse i ett demokratiskt samhälle. Det
får dock inte betyda att friheten används på ett sådant sätt att den tillåter dagliga talkörer och uppställningar precis utanför gräns för tomt och företag. Det kan inte heller
få vara lagligt att använda röstförstärkare som även kan användas för att skrämma
djur.
Lagstiftningen behöver reformeras – vilket står klart för alla med insyn i frågan –
men i det kortare perspektivet måste polismyndigheten ha en helt annan skyldighet
och rätt att avhysa och även omhänderta personer som utnyttjar yttrandefriheten till
att trakassera och hota enskilda.
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Allemansrätten som sedvanerätt utnyttjas för icke-legitima syften. Naturvårdsverket
är tydligt på sin hemsida om vad som gäller. ”Allemansrätten innebär att den som rör
sig i skog och mark är skyldig att ta hänsyn till sin omgivning. Till växt- och djurliv
lika väl som till markägare och andra människor i närheten.” Även här måste polisen
inse att allemansrätten inte får användas för dessa trakasserier och hot.
Polisen måste ges möjligheter att mycket effektivare än idag omhänderta personer
som skadar laglig verksamhet och gör det dagliga livet till ett rent helvete för dem
som utsätts.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

driva på för förändringar av lagstiftningen och tillämpningen av den på ett
sätt som ger Polisen ökade möjligheter att avhysa aktivister som trakasserar
enskilda företagare samt

att

möta Polisen på myndighetens ledningsnivå och där framföra hur viktigt
det är med samordning inom myndigheten i hela landet för att minimera
skadeverkningarna av aktivisternas aktioner.
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Styrelsens yttrande nr 39

Motion Västra Götaland nr 5

Militanta djurrättsaktivister
Inkomna motioner
LRF Västra Götaland tar i motionen upp olika aspekter av problematiken med militanta djurrättsaktivister. Motionen pekar på att lagstiftningen inte är anpassad till
denna typ av brottslighet som riktas mot djurhållare, jägare och slakterier. I motionen
yrkas att LRF ska driva på för att få en mer tillämpbar lagstiftning samt arbeta för att
Polisen samordnar sina resurser kring denna typ av brottslighet på ett annorlunda
sätt.
Styrelsens redovisning
Styrelsen följer utvecklingen med den ökade brottsligheten riktad mot djurhållare
och andra grupper och ser det som ett allvarligt samhällsproblem. Redan år 2012
lyfte LRF Västra Götaland den här problematiken i en motion. Sedan dess har LRF
arbetat med frågan och bland annat tagit upp problemen med den militanta djurrättsrörelsen vid möten med rikspolischefen. LRF har även skickat en formell skrivelse
till NOA (polisens Nationella Operativa Avdelning) med förslag om att en särskild
grupp bildas som bevakar utvecklingen inom den militanta djurrättsrörelsen. LRF har
också träffat NOA.
I motionen lyfts frågan att allemansrätten används som skäl för att inte avhysa personer som befinner sig i anslutning till aktivitet eller företag. LRF anser att polisen
måste få tydligare riktlinjer kring allemansrättens utrymme för demonstrationer och
trakasserier.
Det är av absolut största vikt att alla som känner sig utsatta för hot, hat, trakasserier
eller liknande kopplat till djurrättsaktivism polisanmäler händelserna. Så länge inte
djurrättsrelaterad brottslighet syns i polisens statistik är det svårt att få en samlad bild
av problematiken och ställa krav på förändringar i lagstiftningen.
De möten som LRF haft med rikspolischefen och NOA har inte gett någon tydlig
förändring. Därför har frågan lyfts ytterligare genom bland annat en artikel i Aftonbladet som också gett ytterligare uppmärksamhet i andra media. I debattartikeln har
LRF formulerat tydliga krav i enlighet med LRF Västra Götalands yrkanden. LRF
kommer att fortsätta påverkansarbetet mot både myndigheter och politiker för att de
ska förstå vikten av att ändra lagstiftningen. Inte minst behövs en förståelse för att
om den här typen av brottslig verksamhet fortsätter riskeras inte bara företag, utan
även målen med den svenska livsmedelsstrategin.
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Styrelsen föreslår stämman besluta
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.
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Motion Sydost nr 5

Organisationsanalys
Regionstyrelsen
Omvärlden förändras och LRFs organisation måste följa med i detta. Under 2018
kommer LRF att genomföra ett arbete för att formera hur LRF organiseras framöver
med beslut på riksförbundsstämman 2019. Arbetsnamnet för detta arbete är
”Framtidens LRF”.
Ledstjärnor vid organiseringen av LRF anser vi måste vara medlemsnytta, resurseffektivitet och ändamålsenlig förtroendemannaorganisation. När vi diskuterar kring
hur vi ska få en spänstig framtida LRF-organisation möts vi ofta kring diskussioner
om samverkan mellan regioner eller sammanslagning av desamma.
När nu arbetet att titta på lokalavdelningarnas och kommungruppernas framtida roller påbörjas vill vi lyfta behovet att också se över regionernas uppgift i organiseringskedjan. Vilken medlemsnytta ska de leverera? Hur ges bästa förutsättningar att göra
det på bästa sätt?
Vi anser att närheten mellan den lokala/kommunala och regionala förtroendemannaorganisationen behöver stärkas. Det finns olika förutsättningar för LRF att arbeta i
olika delar av landet. Till exempel måste vi i nuvarande regionstruktur hantera en
eller fler länsstyrelser och andra myndighetsfunktioner som har länsindelning. Större
LRF-regioner innebär färre förtroendemannafunktioner. De innebär utmaningar för
de förtroendevalda vad gäller arbetssätt, kompetens och möjlighet att kombinera
förtroendeuppdrag med att driva och utveckla det egna företaget. Även om moderna
mötesformer används blir det mycket restid i en sådan region.
Vi vill lyfta frågan om hur den operativa organisationen i Lantbrukarnas Ekonomi
AB ska se ut i framtiden. Ett av dess uppdrag är att stödja LRFs förtroendevalda på
bästa sätt. Idag är kopplingen mellan förtroendemannaorganisationen och den operativa organisationen stark. Vi vill också att digitaliseringens nya möjligheter, nya
mötesformer och arbetssätt beaktas vid en organisationsanalys. Även hur kommunikationen och dialog mellan riksförbundsstyrelsen och regional och lokal nivå ska
fungera bör belysas.
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LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbetet med analys av LRFs framtida organisation ska beakta aspekten
hur det även i framtiden ska vara attraktivt att vara förtroendevald i LRF,

att

digitaliseringens möjligheter tas till vara och belyses i arbetet med
organisationsöversynen samt

att

organisationsanalysen särskilt ska belysa LRFs organisering på regional
nivå samt förhållandet mellan regional nivå och riksförbundsstyrelsen.
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Motion Östergötland nr 2

Lokalavdelningens roll i framtidens LRF
Varv-Styra
Till regionstämman inkom en motion som handlade om att LRF måste sätta ned foten
och tydliggöra vilka frågor som LRF som organisation ska jobba med och vilka nivåer som hanterar vad.
Regionstyrelsen anser att motionären lyfter flera väldigt angelägna framtidsfrågor för
vår organisation. Dels vilka frågor vi ska arbeta, respektive inte arbeta med samt vad
lokalavdelningens roll är i det näringspolitiska arbetet. Ytterst regleras detta av våra
stadgar och den ändamålsparagraf som ger organisationens berättigande. Utifrån
detta kan sedan medlemmarna ge organisationen i uppdrag att arbeta med i princip
vilka frågor som helst givet att de är relevanta för en icke oväsentlig del av medlemmarna. Icke desto mindre är det viktigt att förtydliga hur LRF som organisation ser
på de bredare landsbygdsfrågorna. De senaste åren har LRF gjort en tydlig förskjutning mot en intresseorganisation för företagare med jord- och skogsbruk som utgångspunkt. Detta har gjort att de breda landsbygdsfrågorna mer eller mindre tydligt
har prioriterats ned till förmån för de verkligt tydliga företagarfrågorna och äganderätt. Detta anser LRF Östergötland vara korrekt i sak, men vi ser också att det
alltjämt finns ett behov för LRF att synas och agera även i de bredare landsbygdsfrågorna som till stor del drivs av lokala utvecklingsgrupper och byalag, men även hembygdsföreningar och spontana grupperingar kopplade till enskilda sakfrågor.
Regionstyrelsen anser att även de bredare landsbygdsfrågorna som kollektivtrafik,
tillgång till skola, sjukvård och samhällsservice samt digital infrastruktur är viktiga
för våra medlemmar och det är viktigt att ägande, brukande och företagande kopplas
ihop med dessa bredare landsbygdsfrågor. Motionen från Varv-Styra bekräftar bilden
att det finns en osäkerhet från lokalavdelningarnas sida i vilken omfattning man har
legitimitet och ”rätt” att driva bredare landsbygdsfrågor.
Regionstyrelsen anser att ett förtydligande från riksförbundets sida att lokalavdelningen med fördel kan ta sig an för bygden relevanta, bredare landsbygdsfrågor och i
samråd med region och kommungrupp driva dessa, skulle beskriva en tydligare
struktur i LRF även för förtroendevalda. I dag är det många gånger samma personer
som är aktiva i både lokalavdelningar och kommungrupper, men ofta engagerar de
bredare landsbygdsfrågorna respektive rena företagarfrågor olika människor. Här
skulle vi genom att tydliggöra att man kan arbeta med olika frågor på olika ställen i
vår organisation kunna attrahera nya förtroendevalda, inte minst i lokalavdelningen. I
de strategiska målen för LRF till 2030 finns ett mål som handlar om att LRFs medlemmar ska känna glädje att leva och verka på landsbygden. Det målet ger stöd för
lokalavdelningen att lyfta och arbeta med för bygden relevanta, bredare frågor.
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Regionen ser dock att detta behöver förtydligas ifrån riksförbundet och tillsammans
med regionerna behöver man skapa mera verktyg och uppmuntran för lokalavdelningen att ta plats i dessa frågor.
Motionen närmar sig också en större fråga om hur LRF ska vara organiserat i framtiden. Det finns olika bilder av lokalavdelningens funktion och betydelse, men alla är
överens om att en nivå under kommungrupp, närmare medlemmen, behöver finnas
där man kan förankra beslut, rekrytera förtroendevalda och synliggöra LRF närmast
medlemmen för befintliga och potentiella medlemmar. På senare år har LRFs arbete
förändrats på så sätt att ett antal branschben eller delegationer inrättats. En fråga för
framtiden är hur individmedlemmen kopplas tydligare till de respektive branschben
som hen verkar inom. En annan fråga för framtiden är hur man involverar och anpassar den interndemokratiska processen till de medlemmar som mera vill engagera sig i
digitala forum. En tredje framtidsfråga är hur LRF och lokalavdelningar, eller dess
motsvarighet, i högre grad kan möta de medlemmar som inte fysiskt bor och befinner
sig i den lokalavdelning och bygd de är medlemmar i. Under våren 2018 initieras en
process om hur det framtida LRF bör vara organiserat för att möta framtidens medlemmars behov. Detta är ett långsiktigt arbete där vi behöver involvera lokalavdelningarna i allra högsta grad.
LRF Östergötland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

tydliggöra lokalavdelningens betydelse för de bredare landsbygdsfrågorna
och likt stöttningen av kommungrupperna intensifiera stödet till lokalavdelningarna runt detta samt

att

i arbete med framtidens frågeställningar om utmaningar och möjligheter,
kopplat till hur LRF ska vara organiserat, involvera alla nivåer och våga
skära i alla frågeställningar som behövs för framtidens organisation.
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Styrelsens yttrande nr 40

Motion Sydost nr 5 och Östergötland nr 2

Dialog om framtidens folkrörelse
Inkomna motioner
LRF Sydost och LRF Östergötland har skrivit varsin motion om den dialog som planeras gällande utvecklingen av LRF som folkrörelse. LRF Sydost vill att arbetet ska
beakta hur det även i framtiden ska vara attraktivt att vara förtroendevald i LRF, belysa digitaliseringens möjligheter samt särskilt belysa LRFs organisering på regional
nivå samt förhållandet mellan regional nivå och riksförbundsstyrelsen.
LRF Östergötland vill att dialogen ska involvera alla nivåer och våga skära i alla frågeställningar som behövs för framtidens organisation. Vidare vill regionen att riksförbundsstyrelsen ska få uppdraget att tydliggöra lokalavdelningens betydelse för de
bredare landsbygdsfrågorna och intensifiera stödet till lokalavdelningarna runt detta.
Styrelsens redovisning
Styrelsen föreslår i ärende 21c att stämman ger riksförbundsstyrelsen i uppdrag att
genomföra en dialog i organisationen under det kommande året gällande utvecklingen av LRF som folkrörelse. Bakgrunden till dialogen framgår av detta ärende.
De två första yrkandena i LRF Sydosts motion berör att det ska vara attraktivt att
vara förtroendevald i LRF och att ta till vara digitaliseringens möjligheter. Dessa
aspekter faller väl inom ramen för den dialog som riksförbundsstyrelsen planerar.
Det tredje yrkandet i motionen berör samverkan mellan riksförbund och regioner.
Här är riksförbundsstyrelsens bedömning, baserat på vad som kom fram under förbundsordförandens turné till regionerna under hösten 2017, att det inte finns behov
av en lika genomgripande process. De slutsatser och reflektioner som gjordes efter
turnén och som presenterades på det utvidgade regionala rådet i januari handlar istället mycket om att stärka kontakterna mellan riksförbundsstyrelsen och hela regionstyrelserna. Detta arbete har också påbörjats och bör ges möjligheter att bära frukt.
Att i den nu planerade dialogen lägga stor vikt vid regionernas roll och uppdrag
skulle riskera att skapa en dialog som spänner över ett allt för omfattande fält. Detta
motsätter inte att det är viktigt att löpande fundera över hur LRFs regioner är organiserade och hur formerna för deras arbete ska se ut. En viktig utgångspunkt är emellertid att dessa är frågeställningar som LRFs regioner i stor utsträckning själva äger.
Vid behov finns det också gemensamma fora där sådana frågor kan lyftas, till exempel den konferens med regionordföranden och regionchefer som riksförbundet årligen bjuder in till.
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Motionen från LRF Östergötland berör flera områden; dialogen om framtidens folkrörelse, lokalavdelningarnas roll i framtidens LRF och LRFs engagemang i bredare
landsbygdsfrågor. Den planerade folkrörelsedialogen är, precis som motionären efterfrågar, tänkt som en bred dialog i hela organisationen. LRF Östergötland berör i
sin motion också flera aspekter som är naturliga att förhålla sig till i en dialog om
framtidens folkrörelse, såsom formerna för medlemskommunikation, digitaliseringens möjligheter och det faktum att många medlemmar inte bor i den bygd där de har
sin fastighet.
När det gäller lokalavdelningens roll i LRF vet vi sedan tidigare att det för många
lokalavdelningar är en prioriterad uppgift att arbeta för den egna bygdens utveckling
i stort. I en enkät till ledande förtroendevalda i LRFs lokalavdelningar 2014 lyftes
detta arbete upp som den tredje viktigaste uppgiften (efter att föra fram medlemmarnas uppfattning till region och riksförbund samt att ordna sociala mötesplatser för
medlemmarna). När det gäller det lokala ledets roll i framtidens LRF och hur stödet
till detta ska se ut vill riksförbundsstyrelsen emellertid inte förekomma den planerade
dialogen. Den kommande processen får ge svar på detta och mycket annat.
När det gäller LRFs engagemang i bredare landsbygdsfrågor ser riksförbundsstyrelsen, precis som motionären, att det finns anledning att stärka detta. Ett av LRFs fyra
strategiska mål till 2030 är att en ökande andel medlemmar känner framtidstro kring
att leva och driva verksamhet på landsbygden. Avgörande för att nå det målet är ett
sammanhang som gör det attraktivt att leva och bo på, eller i närheten av, den plats
där verksamheten bedrivs. I det förslag till Vägen mot visionen som föreläggs riksförbundsstämman (ärende 21b) har riksförbundsstyrelsen utvecklat och stärkt skrivningarna under rubriken ”Aktiv landsbygd” med fokus på bland annat infrastruktur
och landsbygdsservice. För framtidstro på landsbygden krävs också sociala mötesplatser som uppmuntrar entreprenörskap. Detta perspektiv har under våren bland
annat lyfts fram genom att förbundsordföranden har skrivit en debattartikel på DN
Debatt.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

anse LRF Sydosts första och andra yrkande besvarade 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.
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Motion Halland nr 3

Utbildningar för framtidens förtroendevalda
Tvååker och LRF Ungdomen
För att engagera och motivera framtidens ledare och förtroendevalda behövs nu en
samlad nationell satsning från LRF på ledarskapsutbildning. Utbildningar är också
viktiga för att ungdomar och nya i det gröna näringslivet ska skapa kontakter och bli
säkrare i rollen som ledare.
Få saker utmanar så mycket som att leda utan att ha ett formellt chefskap att stödja
sig mot. Det gäller förstås särskilt LRFs förtroendevalda. Dina förtroendevalda kollegors och medlemmars vilja att lyssna på dig är helt avgörande för din och LRFs
framgång, och det ställs mycket höga krav på insatsen för att få det informella ledarskapet att lyckas. Retorisk förmåga är avgörande för hur du lyckas med möten och
samtal som förtroendevald. LRF behöver organisera kvalificerad utbildning som ger
framtidens förtroendevalda de verktyg och den träning de behöver för att bli rakare
och tydligare i sin kommunikation. Vi behöver ha verktyg som jobbar med feedback
för att våra framtida förtroendevalda ska kunna utveckla sin egen ledar- och kommunikationsstil och tillämpa och träna på olika samtal och möten.
Idag driver LRF Halland liksom andra regioner egna ledarskapsutbildningar. LRF
Halland genomförde under våren för fjärde gången utbildningen Lavatar som lockar
halländska ungdomar till ledarskapsutbildning. Det som behövs är en fortsättning för
att inte tappa de personer som vill engagera sig. Denna fortsättning behöver komma i
ett samlat erbjudande från riksförbundet då regionerna själva inte mäktar med att dra
runt detta.
Ledarskolan, Idéer som håller, ALA-seminariet och UGL är bara axplock av olika utbildningssatsningar som gjorts i LRF genom åren. De gav kunskap vad gäller mötesteknik, strategi, argumentation och inte att förglömma nätverk över hela landet. Vi
saknar idag denna typ av utbildningar och ser att det är hög tid att vidareutbilda alla
hungriga och intresserade inom vår näring. Det är avgörande för folkrörelsen och företagarorganisationen LRFs framtida framgångar att vi har förtroendevalda som är
väl rustade i sitt uppdrag.
LRF Halland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

snarast starta upp vidareutbildningar för att engagera dagens och framtidens
förtroendevalda i vårt gröna näringsliv i enlighet med motionens intentioner.
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Motion Sydost nr 2

Utbilda för framtiden
Växjöorten
LRF är en tung spelare i den samhällspolitiska debatten. För att behålla den nyckelrollen behöver vi se till våra medlemmar står rustade och stärka organisationen med
något som är lätt att bära – kunskap.
Omvärlden kräver mycket av oss. Vi ser att andra organisationer i samhället rustar
för att kunna driva på för sina intressen. Vi anser att LRF under för lång tid har misssat att vårda den medlemsorganisation man är. Det starkaste i LRF är medlemmen.
Om våra medlemmar är väl rustade så kan LRF känna sig tryggt inför framtiden.
Vi tror att genom en grundlig satsning på utbildning i hela LRF så kommer medlemmen, LRF och därmed hela branschen att stärkas.
LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

ta fram en strategisk plan som syftar till en utbildningssatsning i hela
organisationen.
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Styrelsens yttrande nr 41

Motion Halland nr 3 och Sydost nr 2

Utbildning för nuvarande och framtida förtroendevalda
Inkomna motioner
I en motion från LRF Halland lyfts kompetensutveckling för framtida förtroendevalda. Motionen yrkar på att snarast starta upp vidareutbildningar för att engagera
dagens och framtidens förtroendevalda. Inom samma ämnesområde har även LRF
Sydost inkommit med en motion. I denna motion efterfrågas en utbildningssatsning
i hela LRF med syfte att bli en starkare påverkans- och företagarorganisation.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning gällande vikten av utbildning
både vad gäller framtida ledarförsörjning och för att stärka LRFs opinionsbildande
arbete. Utbildning är en av nycklarna för att öka engagemanget hos medlemmarna
och stärka det gröna näringslivet i stort. LRF erbjuder därför alla medlemmar utbildning och kompetensutveckling via bland annat webbinarier, studiecirklar och föreläsningar.
LRF är en organisation som bygger på och drivs framåt av engagerade och kompetenta förtroendevalda. Dessa bidrar till att LRF blir en starkare och mer attraktiv
organisation. För att de förtroendevalda ska kunna möta de möjligheter och utmaningar de ställs inför, och känna sig rustade, krävs en kontinuerlig och långsiktig
utbildningssatsning. Utbildningarna ska även syfta till att öka jämställdheten bland
de förtroendevalda, vad gäller synen på normer och kultur och för att få en mer representativ kår av förtroendevalda.
LRF arbetar just nu med underlag för en dialog om framtidens folkrörelse som bland
annat handlar om att stärka LRF som påverkansorganisation. En del av processen går
ut på att se över hur vi tar vara på engagemang och därigenom säkerställa en framtida
ledarförsörjning. Att tidigt fånga upp ungdomars intresse och engagemang är en viktig nyckel till framgång. Ett av målen med processen är att lyfta attraktionskraften för
förtroendeuppdrag i LRF och riksförbundsstyrelsen ser att utbildning är en av nycklarna för att nå det målet.
LRFs nuvarande styrdokument för utbildning av förtroendevalda behöver ses
över och uppdateras för framtiden. Parallellt med dialogen kring framtidens folkrörelse – som riksförbundsstyrelsen föreslår att stämman ska besluta att inleda i ärende
21c – kommer LRF att genomföra en förstudie kring framtida utbildningsverksamhet. Tanken är att folkrörelsedialogen och förstudien ska utgöra underlag för framtagandet av en ny utbildningsstrategi.
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Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
ta fram en ny utbildningsstrategi för LRFs förtroendevalda med ett utvecklat
utbildningserbjudande för nuvarande och framtida förtroendevalda samt

att

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

Framtidens folkrörelse ska engagera aktiva företagare
som förtroendevalda
Vårgårda kommungrupp
Att en bondeföretagarorganisation som LRF har sitt högsta beslutande organ riksförbundsstämman i en helt avgörande tid för kvaliteten på förstaskörden av gräs och insatser av växtskydd i odlingen är ohållbart om vi vill att aktiva bondeföretagare ska
vilja engagera sig och tacka ja till ett uppdrag.
I beskrivningen kring lagstiftningen om räkenskapsår uttrycks att verksamheter som
är säsongsbundna, såsom exempelvis rörelser som bedriver skidorter och jordbruk,
kan ha brutna räkenskapsår eftersom det underlättar översikten över räkenskaperna.
Detta är då förstås också självklart för bondeorganisationen LRF om vi ska vara ett
med det gröna näringsliv vi företräder.
En rimlig ordning vore att ha brutet räkenskapsår på alla nivåer i LRF från 1 oktober
till 30 september. Då kunde lokala (avdelningar/kommungrupper) årsmöten hållas i
oktober-november, regionstämmor i mitten på januari och riksförbundsstämman i
mitten på mars. En ordning som skulle öppna möjligheter för fler aktiva företagare
att engagera sig i LRF.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

lägga om LRF-koncernens räkenskapsår till brutet 1 oktober-30 september.
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Styrelsens yttrande nr 42

Motion Västra Götaland nr 6

Framtidens folkrörelse ska engagera aktiva företagare
som förtroendevalda
Inkomna motioner
I motionen yrkar LRF Västra Götaland att riksförbundsstyrelsen ges i uppdrag att
lägga om LRF-koncernens räkenskapsår till brutet, det vill säga 1 oktober-30 september. Detta i syfte att möjliggöra att hålla riksförbundsstämman i mars för att göra det
möjligt för fler aktiva bondeföretagare att engagera sig som förtroendevalda i LRF.
Styrelsens redovisning
Det är möjligt att ändra räkenskapsår från kalenderår till brutet – men det kräver särskilda skäl och Skatteverkets tillstånd. Samtliga bolag i en koncern måste ha samma
räkenskapsår. I Skatteverkets broschyr ”Omläggning av räkenskapsår" står att läsa
följande: Företag som sedan en längre tid tillämpar kalenderår som räkenskapsår
bör normalt inte anses ha behov av annan bokslutstidpunkt, om inte nya omständigheter har tillkommit, som till exempel ändrad verksamhetsinriktning eller större
verksamhet.
Givet ovanstående är bedömningen att LRF inte skulle få godkänt av Skatteverket för
att gå över till brutet räkenskapsår. Detta innebär att styrelsen inte har ansett sig behöva göra en sakmässig avvägning av för- och nackdelar med motionärens yrkande.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionen att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att lägga om LRFkoncernens räkenskapsår till brutet 1 oktober-30 september.
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Motion Halland nr 2

Vilka är de svenska mervärdena egentligen?
Tvååker
I diskussionerna inom ”Lantbrukssverige” råder en stor samstämmighet om att vi nu
har påtagliga mervärden, i vart fall på den svenska marknaden, inom flera av våra
produktionsgrenar.
LRF Halland anser att det är problematiskt att den diskussion vi hittills fört om våra
mervärden varit alldeles för förenklad både med tanke på hur svår och hur viktig frågan är. Inom LRF bör vi med viss ödmjukhet konstatera att vi saknar viktiga kunskaper om vilka de mer konkreta delarna i ”det svenska mervärdet” är. Vad är det
mer precist våra kunder värdesätter: är det vår djuretik, att vi finns nära dem med vår
produktion, att vår produktion är bättre för personens hälsa, eller är det rakt av den
blågula flaggan folk uppskattar?
Hela livsmedelsbranschen befinner sig samtidigt i en tidig fas i sitt livsmedelsstrategiarbete och det är helt avgörande för om det arbetet ska bli framgångsrikt eller ej att
vi hanterar frågan om mervärden långsiktigt klokt.
Det finns inte något enkelt eller ens något enskilt svar på frågan om vilka de svenska
mervärdena är. Att frågan är så komplex och så avgörande för vår framgång och
framtid som den är, är i sig oerhört starka argument för att frågan behöver diskuteras
mycket mer inom LRF.
LRF Halland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

genomföra en bred diskussion bland såväl förtroendevalda som medlemmar i
syfte att öka våra kunskaper om och konkretisera våra mervärden samt bygga
en grund för kloka framtida strategiska ställningstaganden om hur dessa bör
förvaltas.
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Styrelsens yttrande nr 43

Motion Halland nr 2

Svenska mervärden
Inkomna motioner
LRF Halland föreslår att LRF ska genomföra en bred diskussion bland såväl förtroendevalda som medlemmar i syfte att öka kunskapen om och konkretisera de svenska
mervärdena i syfte att skapa underlag för hur dessa ska förvaltas.
Styrelsens redovisning
LRF Halland lyfter en angelägen fråga för svensk livsmedelsproduktion; den om
mervärden. Mervärden som skapas i råvaran är av stor strategisk betydelse för primärproduktionen eftersom möjligheterna att föra tillbaka mervärdet till gården
stärks. Den som bygger värdet har störst möjlighet att få betalt för det. Vad som är ett
mervärde kan variera över tid beroende på konsumenternas efterfrågan. Konsumentundersökningar visar att frågor som ursprung, lokalt, miljö och djuromsorg – förutom
pris – är viktiga när man väljer vad man ska köpa. Trenden mot ursprung och äkthet
innebär att konsumenten ser gården och trädgårdsföretaget som en allt viktigare del
i värdekedjan. Det geografiska ursprunget är en av de viktigaste faktorerna. Det var
ett av skälen till att LRF initierade Från Sverige som ägs tillsammans med Svensk
Dagligvaruhandel och Livsmedelsföretagen. Syftet är att lyfta det svenska ursprunget
på råvarorna baserat på svenska lagkrav. Viktiga mervärden för konsumenterna när
man väljer produkter märkta Från Sverige är god djuromsorg, låg antibiotikaförbrukning, bra miljö samt arbetstillfällen i Sverige. Det visar bland annat de årliga undersökningar som bolaget genomför. Nästan 8 000 produkter är idag märkta med Från
Sverige.
Även märket Svensk Sigill syftar till att kommunicera mervärden, men på en högre
nivå än svenska lagkrav och med tydliga tillägg som klimat, naturbete och arbetsvillkor.
I LRFs kommunikationsarbete lyfts regelbundet de värden som svensk livsmedelsproduktion står för, exempelvis inom ramen för kampanjerna ”Jag bryr mig” och
”Maten ska kännas bra i magen”. De har fått stort genomslag hos allmänheten och
det är tydligt att konsumenterna är intresserade av hur maten produceras i Sverige.
Näringspolitiskt arbetar LRF för att de lagkrav som ställs på svensk livsmedelsproduktion som ligger högre än omvärldens krav och som inte alltid går att ta ut på
marknaden ska ersättas av samhället. Det är ett viktigt arbete inom ramen för den
nationella livsmedelsstrategin och de handlingsplaner som finns för olika djurslag
och där såväl samhället som olika delar av livsmedelskedjan deltar.
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Som LRF Halland säger i motionen är frågan om mervärden inte enkel och det finns
inte något enskilt svar på vilka de svenska mervärdena är. De varierar lite över tid,
men i grunden finns böndernas miljö- och djuromsorgsarbete som uppskattas särskilt
av svenska konsumenter.
Riksförbundsstyrelsen delar motionens intentioner om vikten av att ständigt föra en
bred diskussion om de svenska mervärdena i LRF. Vi ska även fortsättningsvis uppdatera såväl kunskap som ställningstaganden i takt med utvecklingen. Det är ett arbete som måste ske i bred dialog i organisationen.
Styrelsen föreslår stämman besluta
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.
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Motion Sydost nr 3

Svenskt kött på restaurang
Järeda-Virserum
I butiker har vi krav på att köttet ska vara märkt med sitt ursprung, men på restaurang
äter många det som serveras utan kunskap om köttets ursprung.
Restaurangbranschen måste nu ta sitt ansvar och berätta om
ursprunget på maten de serverar. På menyn bör rätterna märkas
med samma symbol som vi känner igen från butiken. Gästen på
restaurangen ska få informationen om köttets ursprung utan att
behöva fråga.
LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka som samordnare i ett projekt med restaurangbranschen och organisationen Svenskt Kött (där LRF är en av ägarna). Målet ska vara att symbolen
”Kött från Sverige” finns på menyn vid de rätter som har svenskt kött,

att

lansera en app där restaurangbesökare kan hitta restauranger som garanterat
har svenskt kött på sin meny samt

att

utveckla samarbetet med McDonalds så att minst en hamburgare märks med
”Kött från Sverige”. Idag är det ett lotteri, 45 % svenskt och 55 % polskt
nötkött.
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Styrelsens yttrande nr 44

Motion Sydost nr 3

Svenskt kött på restaurang
Inkomna motioner
LRF Sydost föreslår att restaurangbranschen ska bli bättre på att berätta ursprunget
på det kött som serveras och att LRF ska arbeta för att märket ”Kött från Sverige”
börjar användas i större omfattning i restaurangbranschen.
Styrelsens redovisning
I dag är det sällan som ursprunget på såväl kött som andra råvaror tydliggörs på restaurang. I undersökningar som genomförts är det tydligt att gästerna efterfrågar en
tydligare kommunikation om ursprung på restaurang. Max hamburgerrestauranger
märker idag sitt kött med Kött från Sverige. Sigill Kvalitetssystem AB och Svenskmärkning AB samverkar för att utveckla ett system med rutiner och regelverk för ursprungsmärkning i restaurangbranschen; märket Kött från Sverige är först på tur.
LRFs dotterbolag Bygruppens restauranger på Franzéngatan 6 och Sånga-Säby har
varit pilot för utveckling av goda märkesrutiner för fristående restaurangkök. De har
rätt att använda märket Kött från Sverige sedan våren 2017. Ett grundkrav är att restaurangen har en certifiering motsvarande IP Livsmedel & Restaurangverksamhet.
En tredje restaurang i Malmö har också börjat märka sitt kött med Kött från Sverige i
april 2018. Tanken är att erbjuda detta till fler restauranger när systemet är utprovat.
En dialog förs för närvarande med branschen om att erbjuda märkningen brett till
Sveriges restauranger.
När det gäller frågan om att lansera en särskild app för restaurangbesökare anser förbundsstyrelsen att det är en fråga för Svenskmärkning AB att välja rätt kanaler för
kommunikation kring märket och vilka företag som använder märket. Idag finns information om samtliga märkesanvändare på bolagets hemsida. Även McDonalds har
idag möjlighet att använda märket Kött från Sverige på produkter som uppfyller kriterierna. LRF informerar fortlöpande såväl de som andra aktörer i livsmedelsbranschen om möjligheterna att ansluta sig till Från Sverige.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Vattenprovtagning – förenkla för landsbygdens
livsmedelsföretag
Selånger-Sättna
För att bedriva verksamhet som står under Livsmedelsverkets kontrollapparat så
krävs ett visst mått av tålamod och stark ekonomi. Det som nu flera ser som en
stigande kostnad är kontrollsystemet som krävs för företagare med eget vatten som
ställs under Livsmedelsverkets kontrollsystem. Vilket är mycket vanligt på landsbygd där ej den kommunala vattenservicen finns att tillgå.
Med ett ökande intresse från allmänheten för att besöka gårdsbutiker, lantcaféer och
bagarstugor så är det ett ben som växer, men i små enheter och en begränsad ekonomi. Ett komplement till gårdens huvudsakliga inriktning. Dessa smultronställen är
något som höjer trivseln på landsbygden, både för besökarna och de bofasta. Tillsammans med brukade åkrar och betande djur, så höjer dessa smultronställen trivsel och
attraktion.
Även andra förädlingsanläggningar av olika livsmedel växer på landsbygden som
inte heller har tillgång till kommunalt vatten. Livsmedelsverket har aviserat om förenklingar under en längre tid men inget händer. Alternativet de föreslår är dunkar
med kommunalt vatten för att koka kaffe, till baket, till saften, ja mer eller mindre
allt du stoppar i munnen.
En förändring är viktig för landsbygdens utveckling.
LRF Västernorrland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF undersöker relevansen i de kostnader och intervaller som dessa
vattenprover omfattas av och åstadkommer en förbättring för de företag
som omfattas av detta regelverk.
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Styrelsens yttrande nr 45

Motion Västernorrland nr 2

Vattenprovtagning – förenkla för landsbygdens
livsmedelsföretag
Inkomna motioner
LRF Västernorrland pekar på en bristande vilja från Livsmedelsverket att genomföra
en förenklad provtagning av vatten för mindre livsmedelsanläggningar som gårdsbutiker och lantcaféer, vilket fördyrar och försvårar utvecklingen av en besöksnäring på
landsbygden.
Styrelsens redovisning
Flera utredningar har genomförts för att undersöka förutsättningar och problem för
att utveckla den småskaliga produktionen av livsmedel. En rigid inställning från
myndigheterna är ett exempel på hinder som lyfts fram i en departementspromemoria
från 2005 (Småskalig livsmedelsförädling DS 2005:22). Regler för hälsa och hygien
anges där som den största svårigheten eftersom dessa inte är anpassade för småskaliga producenter.
En hel del har gjorts för att stötta småskalig livsmedelsförädling men tyvärr har inte
regelverken förbättrats. Mycket hänger ihop med EUs direktiv men även där utrymmen för förenklingar finns, har Sverige valt att inte införa dessa. Livsmedelsverket
har till exempel inte utnyttjat den befintliga möjligheten att sänka frekvensen vattenprovtagning för producenter som använder små volymer vatten.
LRF har tidigare uppvaktat Livsmedelsverket med anledning av den oproportionerliga hanteringen av småskalig kommersiell verksamhet. Dessvärre har inte Livsmedelsverket visat på någon vilja till förändring.
Styrelsen anser att det finns anledning att LRF arbetar för att regeringen ger Livsmedelsverket i uppdrag att se över möjligheten att förenkla de hygienregler som
utgör störst hinder för en utveckling av en småskalig livsmedelshantering på landsbygden och då särskilt vattenprovtagningen.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
arbeta för en förenkling av hygienreglerna.
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Motion Dalarna nr 2

Fyrverkeripjäser – begränsa privatpersoners användning
och följa upp krav på utbildning
Gagnef och Säterbygden
På senare år har användningen av fyrverkerier vid diverse festligheter ökat. Varje år
stressas, skadas och dör djur i samband med fyrverkerier. Många djurägare tvingas
använda lugnande mediciner till sina djur under nyårs- och valborgsmässofirandet.
Att skjuta raketer där det finns djur är ett uppenbart brott mot djurskyddslagens § 2
om att djur ska behandlas väl och skyddas från onödigt lidande. I de flesta fall är det
förmodligen okunskap som gör att problemet kvarstår år efter år. Med tanke på att
Sverige skall vara i framkant gällande djurskydd borde vi kräva en strängare lagstiftning gällande fyrverkerier. I detta fallet borde inte ansvaret ligga enbart på djurhållaren utan även på samhället. Rimligt vore en lag som begränsar användningen av fyrverkerier och kräver tillstånd för användaren. Ett ytterligare problem är det som blir
kvar efter en raket, framförallt stålställningen i de så kallade rislamporna. Det är
inget man vill ha in i vallfodret.
Nya regler som kräver specialtillstånd för uppskjutning av raketer kommer att införas
efter beslut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. De nya reglerna kommer att träda i kraft i mitten av 2019. Därefter kommer en avslutad utbildning, som
godkänns av myndigheten, krävas för att få tillstånd att skjuta raketer. Det kommer
dock att finnas andra fyrverkeripjäser med likande effekt som ska vara säkrare, vilket
fortfarande kan ge samma konsekvenser för djuren.
Varje år får även cirka 100 människor uppsöka vård på grund av skador från fyrverkerier. Till detta kommer miljöaspekten; fyrverkerierna ger upphov till tonvis med
toxiska metaller och andra miljögifter.
LRF Dalarna yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för att privatpersoners användande av fyrverkeripjäser begränsas samt

att

sammanställa rapporter om incidenter och förmedla detta till Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap för att följa upp om det nya kravet på
utbildning får avsedd och önskad effekt.
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Styrelsens yttrande nr 46

Motion Dalarna nr 2

Fyrverkeripjäser – begränsa privatpersoners användning
och följa upp krav på utbildning
Inkomna motioner
LRF Dalarna pekar på problemen med fyrverkeripjäser och vill att LRF ska arbeta
för att begränsa privatpersoners användande av fyrverkeripjäser samt sammanställa
rapporter om incidenter för förmedling till Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB).
Styrelsens redovisning
LRF har under flera år arbetat med frågan, framförallt genom kontakt med andra
aktörer såsom ansvarig myndighet MSB, SKL (Sveriges Kommuner och Landsting),
Polisen, Transportstyrelsen, Håll Sverige Rent samt Sveriges Fyrverkeribranschförbund. Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) omfattar fyrverkerier och är
tydlig vad gäller användning av dessa. Det är den som hanterar fyrverkerier som ansvarar för att förhindra olyckor eller till exempel skador på egendom. Inom tätorter
kan det genom lokala ordningsföreskrifter vara helt förbjudet att använda fyrverkerier vid vissa tidpunkter eller tvärtom finnas ett generellt förbud med undantag för
nyårsafton mellan vissa klockslag. Lokala ordningsföreskrifter gäller endast tätorter
och utanför dessa är användningen fri.
Som motionären refererar till kommer nya regler införas, efter beslut av MSB, som
kräver specialtillstånd för uppskjutning av raketer och som träder i kraft i mitten av
2019. Därefter kommer en avslutad utbildning, som godkänns av myndigheten, krävas för att få tillstånd att skjuta raketer. Tyvärr löser inte införandet av de nya reglerna problemen med fyrverkeripjäser med liknande effekt som ska vara säkrare för
användaren, men har samma konsekvens för djuren. Enligt MSB minskar personskadorna från fyrverkerier och har halverats mellan 1997 och 2014. MSB kommer fortsatt att satsa på informationskampanjer till allmänheten samt utföra marknadskontroller; där åldersgräns, varningstext och märkning kontrolleras. Samtidigt är MSB tydlig med att det är först när vuxna slutar langa fyrverkerier till minderåriga som
olyckor kommer att minska.
I huvudsak har LRF sett två möjliga vägar att arbeta vidare med frågan att kunna
skydda medlemmars lantbruksdjur från olika effekter av fyrverkerianvändning.
Den ena är att förändra ordningslagen så att reglering av vissa företeelser även utanför offentlig plats (vanligen utanför tätort) blir möjlig. Den andra kan vara att via
LBE särreglera fyrverkerier genom att införa ett nationellt förbud med tillåtelse
genom lokala ordningsföreskrifter.
Ett förändringsarbete behöver sannolikt inriktas på såväl en förändring av begreppet
offentlig plats i ordningslagen som förändringar i bemyndigandet till kommunerna så
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att lokala ordningsföreskrifter lättare kan gälla i hela kommunen och inte enbart
offentliga platser. Syftet är ju att via förbud eller fyrverkerifri zon ge skydd åt djurhållande gårdar. Samtidigt kan en förändring mot att ge kommunen större bemyndigande utanför tätorter innebära en risk på andra områden. Sannolikheten att förändra
ordningslagen är dessutom liten, eftersom det framförallt skulle innebära stor påverkan för polisens möjligheter.
Att införa ett skyddsavstånd mot djurhållande gårdar i LBE är ytterligare ett alternativ att undersöka vidare. Enligt styrelsens bedömning borde det vara möjligt att särreglera just fyrverkerier. Här är det dock viktigt att komma ihåg att LBE omfattar all
användning av brandfarliga eller explosiva varor, vilket kan komma i konflikt med
exempelvis nyttjande av jaktvapen eller andra produkter såsom ammoniumnitrat
(N34) som används på gården.
Det finns anledning att titta på Norge, där det finns en betydligt mer restriktiv lagstiftning. Raketer på pinne är förbjudna och tiden för övriga fyrverkerier är begränsad; till klockan 18–02 på nyårsafton. I Norge är reglerna också utformade så att djur
både på bete och i stall skyddas av fyrverkerifria zoner. I LRFs kontakter med Sveriges Fyrverkeribranschförbund framkommer att det finns en medvetenhet att dagens
regler kring fyrverkerier inte efterlevs. Av detta skäl finns ett intresse hos branschförbundet att verka för ett tydligare regelverk och man är inte motståndare till en svensk
nationell reglering likt den i Norge – att det råder generellt förbud med användning
tillåten vid vissa utvalda tidpunkter så som nyårsafton. Samtidigt behöver vi vara
medvetna om att det kommer att krävas betydande expertresurser från LRF för att
komma framåt i frågan, vilket behöver vägas av mot frågans betydelse jämfört med
andra miljöfrågor.
Vad gäller nedskräpningsdimensionen av frågan är lagstiftningen tydlig, medan det
är graden av efterlevnad som är problemet. Både fyrverkerier och svävande lyktor
utgör skräp. Nedskräpning regleras i miljöbalken; i 15 kap. 30 § och 29 kap. 7§ finns
straffbestämmelser för nedskräpning och påföljden kan bli böter eller fängelse i högst
ett år.
Styrelsen bedömer inte att LRF bör sammanställa incidenter för att förmedla till
MSB, eftersom det är ett tidskrävande och omfattande arbete som inte nödvändigtvis
kommer att innebära någon förbättring på området. Vidare har MSB idag god kännedom om de skador som orsakas av fyrverkeripjäser. Däremot följer LRF utvecklingen i frågan på samma sätt som andra näringspolitiska frågor.
Styrelsen föreslår stämman besluta
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.
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Motion Örebro nr 5

Återvinning av sträckfilm
LRF Ungdomen
Insamling av returplast tillhandahålls för sällan. Idag sker insamling två halvdagar
per år vilket innebär att tomemballaget måste förvaras en hel säsong på gårdarna.
Detta är ett problem och risken är stor att mycket plast försvinner ur det cirkulära
systemet.
Den ideella branschföreningen SvepRetur är den som organiserar insamlingen av
lantbruksplast. Målet är att samla in minst 70 % av all såld plast. Detta sker genom
frivillig överenskommelse i branschen – allt för att slippa en eventuellt tvingande
lagstiftning. Förutom plasttillverkare så är även LRF en av intressenterna i föreningen.
Antalet tillfällen då insamling sker har naturligtvis ett direkt samband med den återvinningsavgift som betalas vid inköpstillfället, och ingen är nog ute efter att betala
mer än nödvändigt för detta. Däremot anser LRF Örebro att LRF behöver verka för
att SvepRetur analyserar om systemet för insamling är tillräckligt, både vad gäller
volymutfall och kostnadseffektivitet.
LRF Örebro yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

genom LRFs deltagande i SvepRetur utreda hur en mer frekvent, men ändå
kostnadseffektiv, insamling av lantbruksplast kan ske.
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Styrelsens yttrande nr 47

Motion Örebro nr 5

Återvinning av sträckfilm
Inkomna motioner
LRF Örebro vill att LRF genom sitt deltagande i SvepRetur ska verka för en utredning av hur en mer frekvent, men ändå kostnadseffektiv insamling av lantbruksplast
kan ske.
Styrelsens redovisning
Svensk Ensilageplast Retur (SvepRetur) är en ideell branschförening för tillverkare,
importörer och återförsäljare av ensilagefilm, plastsäckar och odlingsfolie. Denna
förening arbetar genom sitt materialbolag för en miljöanpassad och smidig återvinningslösning för lantbrukare, odlare och hästägare med flera. En sådan frivillig lösning kan innebära att lantbruket slipper framtida lagstiftning. Den operativa delen av
verksamheten sköts av Svensk Ensilageplast Retur AB (SvepRetur). Det är ett
materialbolag av liknande slag som finns för glas, tidningar med flera returmaterial.
Insamlingsarbetet utvärderas kontinuerligt.
År 2017 lämnade svenska bönder cirka 17 200 ton plast för återvinning. Den insamlade plasten kunde till nästan 100 % avsättas som råvara till nya plastprodukter, vilket har en positiv påverkan på bland annat kostnaderna i framtiden. Förutsättningen
för detta är att plasten till största delen sorteras enligt anvisningarna.
Frågan om en mer frekvent insamling beslutas regionalt tillsammans med regionala
representanterna för SvepRetur. Det löses då med separata körningar och särskild
taxa.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Aluminiumburkar
Ockelbo
Varje år skadas och dödas många nötkreatur av slängda aluminiumburkar. Detta
orsakar ett stort lidande för djuren, men även givetvis onödiga kostnader för djurägaren.
SLU har skrivit en rapport "Aluminiumburkar i ensilage 2014" som hänvisar till
underlag från Svenska Djurhälsovården om att drygt 5 000 nötkreatur som slaktades
2011-2013 hade anmärkning för vasst. LRF gjorde en egen studie under 2009-2010
med obduktioner för att hitta belägg för att aluminiumburkarna orsakar vasst. Man
undersökte även djur som skickades till kadaver. I undersökningen kunde man inte
hitta något fall där aluminiumburkar var orsaken till dödsfallen. På slakterierna samlas de metalldelar som hittas vid slakten och man hittar diverse spik, skruv, metalltrådar, slakteriinredning med mera. Dock inte delar från aluminiumburkar.
Riskerna med aluminiumburkar kan ändå inte avfärdas. Erfarenheter från djurägare
är att djur får symtom som signalerar att djuret fått i sig vasst. Dessa sjuka djur kan
inte skickas till slakt utan blir kadaver. Det finns sannolikt ett mörkertal i frågan om
hur stora skador aluminiumburkar orsakar. Därför är det viktigt att man grundligare
undersöker frekvensen av de skador som kan ha orsakats av aluminiumburkar.
Förutom de lantbruksrelaterade bekymmer som utkastade aluminiumburkar orsakar
är tillverkningen en stor miljöbelastning. Sverige måste hitta andra förpackningsmaterial som kan ersätta aluminium. Givetvis finns alternativen att finna i de gröna
näringarna. Såväl från åker- som skogsmark finns fullgoda ersättningar till aluminiumet, det som fattas är endast ett beslut om att fasa ut aluminium.
LRF Gävleborg yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

göra en undersökning av frekvensen av skador som kan ha orsakats av
söndertrasade aluminiumburkar samt

att

arbeta för övergång till alternativa förpackningsmaterial.
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Motion Värmland nr 3

Nedskräpningens konsekvenser
Brunskog-Mangskog
Nedskräpningen efter våra vägar har under många år varit ett känt problem i lantbrukssammanhang. Frånsett att skräpet givetvis inte har sin plats i naturen så kan det
även ställa till problem för framförallt djurhållare.
En aluminiumburk, som efter att ha passerat olika skördemaskiner, blir ju rena dödsfällan för ett djur, då de vassa delarna under stort lidande kan skära sönder magen inifrån. Detta är dock troligen inget den vanlige festprissen tänker på när denne slänger
ut en tomburk från bilen och bekymmerslöst öppnar en ny.
Vår bedömning är att mer information om konsekvenserna av ett sådant beteende
skulle få åtminstone någon att tänka sig för en extra gång.
LRF Värmland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

utreda möjligheten att påbörja ett informationsarbete, exempelvis med
skyltar/banderoller, att sätta upp på åkermark nära större vägar.
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Styrelsens yttrande nr 48

Motion Gävleborg nr 2 och Värmland nr 3

Aluminiumburkar och nedskräpningens konsekvenser
Inkomna motioner
Från LRF Värmland och LRF Gävleborg har inkommit motioner om problemen med
nedskräpning i allmänhet och aluminiumburkar i synnerhet. LRF Värmland vill att
LRF utreder möjligheten att påbörja ett informationsarbete, exempelvis med skyltar
och banderoller nära större vägar. LRF Gävleborg vill att LRF gör en undersökning
av frekvensen av skador som kan ha orsakats av söndertrasade aluminiumburkar
samt att LRF ska arbeta för övergång till alternativa förpackningsmaterial.
Styrelsens redovisning
Frågan om problem med nedskräpning och burkar som anledning till diagnosen vasst
är sedan många år ett återkommande motionsämne inom LRF. Vad gäller frågan om
allmän nedskräpning bevakar LRF löpande de processer som finns, i första hand
kopplat till Naturvårdsverket där fortsatta satsningar på Håll Sverige Rent är en
nyckelfråga. Nedskräpning är ett problem för markägare av många anledningar och
det är också ett miljöproblem som många aktörer behöver samarbeta kring. LRF har
nyligen tagit fram en vägledning för sina LRF-medlemmar med information om juridik och ansvarsfrågor kring nedskräpning. Sedan 2011 har polisen möjlighet att ge
enskilda personer som skräpar ned böter på 800 kronor. En polisanmälan vid nedskräpning är därför en god idé även om vi tyvärr vet att det inte så ofta leder till någon åtgärd.
Burkar som en betydande orsak till diagnosen vasst är inte en given koppling. LRF
har i dagsläget inte kunnat hitta några belägg för att så är fallet. Enligt SLUs rapport
från 2014 får cirka 5 000 djur anmärkningen vasst. När LRF 2009-2010 utförde en
fördjupad studie visade resultatet inte några spår av burkar, utan endast andra metalldelar. Enligt Konvex, som tar hand om kadaver på två anläggningar i landet, är rester
av aluminiumburkar inte något som de lagt märke till i kadaverkvarnen. Däremot
många andra former av metallföremål.
Tyvärr finns det få forskningsstudier gjorda på detta område. En dansk studie från
2005 och en amerikansk studie från 1991 pekar båda på metalltråd från bildäck som
den stora anledningen till allvarliga vasstskador. Någon motsvarande svensk studie
finns inte. LRF arbetar för att få en veterinärstudent på SLU att göra en pilotstudie
om vad som orsakar vasst i Sverige. Ett genomförbart upplägg som vi kommit fram
till i samarbete med skolan, är att djupstudera samtliga fall av vasst i en besättning
med mycket problem.
Arbetet med nya förpackningsmaterial bedrivs på flera olika plan; inom satsningar på
cirkulär ekonomi, inom matsvinnsarbete och inte minst genom skogsnäringens satsningar på att framställa nya material.
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LRF kommer också att vara fortsatt engagerat i nedskräpningsfrågan i stort, som
har många olika aspekter – både äganderättsliga och miljömässiga. En dialog förs till
exempel med kampanjen Håll Sverige Rent. Informationsinsatser görs också genom
Bonden i skolan, där det ingår delar om att ta hänsyn till djur och natur, liksom om
nedskräpning under ett avsnitt om allemansrätten.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionerna anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Ärende nr 22

Styrelsens yttranden över inkomna motioner
Nr

Yttrande

Från

Motion

1

God myndighetsutövning

Mälardalen 1,
Västra Götaland 7

Tjänstemannaansvar
Tjänstemannaansvar

77

2

Myndigheters verksamhetskontroller

Örebro 4

Myndigheters verksamhetskontroller

84

3

Processen kring dispens från
generella biotopskyddet

Västra Götaland 8

Processen kring dispens från generella
biotopskyddet och länsstyrelsens
förmåga att ofta säga nej och krångla
till det

86

4

Vi behöver ökade kunskaper
om djurskyddstillsynen

Västra Götaland 2

Vi behöver ökade kunskaper om
djurskyddstillsynen

90

5

Återställ förtroendet för våra
skogliga myndigheter

Jämtland 3

Återställ förtroendet för våra skogliga
myndigheter

94

6

Nyckelbiotoper

Gävleborg 4

Nyckelbiotoper

98

7

Red ut hanteringen av så kallad
Jämtland 1
fjällnära skog

Red ut hanteringen av så kallad
fjällnära skog

101

8

Grön infrastruktur

Värmland 1

Grön infrastruktur

104

9

Branschpraxis för bedömning,
hantering och utbetalning av
ersättning vid avverkning
utanför uppdraget

Mälardalen 3

Saknad branschpraxis

107

10

Utsläppskrediter

Norrbotten 1

Utsläppskrediter

110

11

Minerallagstiftningen måste
förändras

Örebro 3

Minerallagstiftningen måste förändras

115

12

Aktivt brukande i kommande
CAP

Gotland 2, Halland 1,
LRF Ungdomen 2, Örebro 2

Dispens för att kunna skörda träda,
Gynna det aktiva brukandet genom
höga skötselkrav, Inaktiva lantbrukare,
Inför brukandekrav på träda

121

13

Nya tag i vildsvinsfrågan

Västra Götaland 4

Nya tag i vildsvinsfrågan

124

14

Lokal samordning för fällbelöning och viltkötthantering

Östergötland 5

Lokal samordning för fällbelöning och
viltkötthantering

128

15

Genetisk analys av vildsvin

Östergötland 3

Genetisk analys av vildsvin

131

16

Kostnad för trikinprov

Jönköping 2

Kostnad för trikinprov

133

17

Minska viltstammarna

Skåne 1

Minska viltstammarna

136

18

Reducering av fågelskador

Västerbotten 1

Reducering av fågelskador

139
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Sid

Nr

Yttrande

Från

Motion

Sid

19

Viltskador, markägarens ansvar Jönköping 1

Viltskador, markägarens ansvar

143

20

Rovviltstängsel

Dalarna 3

Rovviltstängsel

146

21

Överklaganden av kronhjortsskötselområde

Västernorrland 1

Överklaganden av kronhjortsskötselområde

148

22

Höjd ersättning för eftersök
på trafikskadat vilt

Östergötland 4

Höjd ersättning för eftersök på
trafikskadat vilt

150

23

Stärkta rättigheter för och
enklare förändring av markavvattning

Gotland 1, Ungdomen 1

Stärkta rättigheter för markavvattningsföretag, Förenkla förändring
av vattendomar

153

24

Miljöprövning småskalig
vattenkraft

Gävleborg 3

Miljöprövning av småskalig vattenkraft

156

25

Tillstånd för växtskyddsmedelsanvändning i vattenskyddsområden

Södermanland 1

Underlätta för mark i vattenskyddsområden

158

26

Insekternas situation försämras
snabbt

Sveriges Biodlare 1

Insekternas situation försämras snabbt

162

27

Stopp för ändrade arealer och
försenade EU-stöd

Mälardalen 2

Stopp för ändrade arealer och
försenade EU-stöd

165

28

Utbetalning av EU-stöd

Gävleborg 1

EU-stöd

168

29

Investeringsstödet

Värmland 2

Ge investeringsstöden högsta prioritet

171

30

CDBs inverkan på stöd och
ersättningar

Västra Götaland 1

CDBs inverkan på kompensationsstöden

174

31

Rymlingar i CDB

Jämtland 2

Rymlingar i CDB

177

32

Underlätta övertagandet av
driften av lantbruk

Västra Götaland 3

Underlätta övertagandet av driften
av lantbruk

180

33

Socialförsäkringslagarna

Sydost 4

Socialförsäkringslagarna

184

34

Utförsel av stöldgods

Skåne 2

Utförsel av stöldgods

187

35

Post- och paketdistribution på
landsbygden

Örebro 1

Post- och paketdistribution på landsbygden, ett handelshinder

189

36

Enskilda vägar

Sydost 1

Enskilda vägar

192

37

Solidarisk finansiering av arbetslivets medverkan vid utbildning inom lantbruk

Östergötland 1

Solidarisk finansiering av arbetslivets
medverkan vid utbildning inom lantbruk

196
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Nr

Yttrande

Från

Motion

38

Öka kunskapen om arbetsmiljölagstiftning inom de
gröna näringarna

Dalarna 1

Öka kunskapen om arbetsmiljölagstiftning inom de gröna näringarna

199

39

Militanta djurrättsaktivister

Västra Götaland 5

Ekoterrorism

203

40

Dialog om framtidens
folkrörelse

Sydost 5, Östergötland 2

Organisationsanalys, Lokalavdelningens roll i framtidens LRF

209

41

Utbildning för nuvarande och
framtida förtroendevalda

Halland 3, Sydost 2

Utbildningar för framtidens förtroendevalda, Utbilda för framtiden

213

42

Framtidens folkrörelse ska
engagera aktiva företagare
som förtroendevalda

Västra Götaland 6

Framtidens folkrörelse ska engagera
aktiva företagare som förtroendevalda

216

43

Svenska mervärden

Halland 2

Vilka är de svenska mervärdena
egentligen?

218

44

Svenskt kött på restaurang

Sydost 3

Svenskt kött på restaurang

221

45

Vattenprovtagning – förenkla
för landsbygdens livsmedelsföretag

Västernorrland 2

Vattenprovtagning – förenkla för
landsbygdens livsmedelsföretag

223

46

Fyrverkeripjäser – begränsa
privatpersoners användning
och följa upp krav på utbildning

Dalarna 2

Fyrverkeripjäser – begränsa privatpersoners användning och följa upp
krav på utbildning

225

47

Återvinning av sträckfilm

Örebro 5

Återvinning av sträckfilm

228

48

Aluminiumburkar och nedskräpGävleborg 2, Värmland 3
ningens konsekvenser

Aluminiumburkar,
Nedskräpningens konsekvenser

231
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Sid

Ärende nr 22

Inkomna motioner och styrelsens yttranden
Region

Motion

Sid Yttrande

Nr

Sid

Dalarna 1

Öka kunskapen om arbetsmiljölagstiftning
inom de gröna näringarna

Öka kunskapen om arbets198 miljölagstiftning inom de gröna
näringarna

38

199

Dalarna 2

Fyrverkeripjäser – begränsa privatpersoners användning och följa upp
krav på utbildning

Fyrverkeripjäser – begränsa
224 privatpersoners användning
och följa upp krav på utbildning

46

225

Dalarna 3

Rovviltstängsel

145 Rovviltstängsel

20

146

Gotland 1

Stärkta rättigheter för markavvattningsföretag

Stärkta rättigheter för och
151 enklare förändring av markavvattning

23

153

Gotland 2

Dispens för att kunna skörda träda

117

12

121

Gävleborg 1

EU-stöd

167 Utbetalning av EU-stöd

28

168

Gävleborg 2

Aluminiumburkar

229

Aluminiumburkar och nedskräpningens konsekvenser

48

231

Gävleborg 3

Miljöprövning av småskalig vattenkraft

155

Miljöprövning småskalig
vattenkraft

24

156

Gävleborg 4

Nyckelbiotoper

6

98

Halland 1

Gynna det aktiva brukandet genom
höga skötselkrav

118

12

121

Halland 2

Vilka är de svenska mervärdena
egentligen?

217 Svenska mervärden

43

218

Halland 3

Utbildningar för framtidens
förtroendevalda

211

Utbildning för nuvarande och
framtida förtroendevalda

41

213

Jämtland 1

Red ut hanteringen av så kallad fjällnära
skog

100

Red ut hanteringen av så kallad
fjällnära skog

7

101

Jämtland 2

Rymlingar i CDB

176 Rymlingar i CDB

31

177

Jämtland 3

Återställ förtroendet för våra skogliga
myndigheter

5

94

Jönköping 1

Viltskador, markägarens ansvar

141 Viltskador, markägarens ansvar

19

143

Jönköping 2

Kostnad för trikinprov

132 Kostnad för trikinprov

16

133

LRF Ungdomen 1

Förenkla förändring av vattendomar

Stärkta rättigheter för och
152 enklare förändring av markavvattning

23

153

Aktivt brukande i kommande
CAP

97 Nyckelbiotoper

236

91

Aktivt brukande i kommande
CAP

Återställ förtroendet för våra
skogliga myndigheter

Region

Motion

Sid Yttrande

Nr

Sid

LRF Ungdomen 2

Inaktiva lantbrukare

Aktivt brukande i kommande
119
CAP

12

121

Mälardalen 1

Tjänstemannaansvar

1

77

Mälardalen 2

Stopp för ändrade arealer och försenade
EU-stöd

164

Stopp för ändrade arealer och
försenade EU-stöd

27

165

Mälardalen 3

Saknad branschpraxis

106

Branschpraxis för bedömning,
hantering och utbetalning av
ersättning vid avverkning
utanför uppdraget

9

107

Norrbotten1

Utsläppskrediter

109 Utsläppskrediter

10

110

Skåne 1

Minska viltstammarna

134 Minska viltstammarna

17

136

Skåne 2

Utförsel av stöldgods

186 Utförsel av stöldgods

34

187

Sveriges Biodlare 1

Insekternas situation försämras snabbt

160

26

162

Sydost 1

Enskilda vägar

191 Enskilda vägar

36

192

Sydost 2

Utbilda för framtiden

212

41

213

Sydost 3

Svenskt kött på restaurang

220 Svenskt kött på restaurang

44

221

Sydost 4

Socialförsäkringslagarna

182 Socialförsäkringslagarna

33

184

Sydost 5

Organisationsanalys

205 Dialog om framtidens folkrörelse

40

209

Södermanland 1

Underlätta för mark i vattenskyddsområden

Tillstånd för växtskydds157 medelsanvändning i vattenskyddsområden

25

158

Värmland 1

Grön infrastruktur

103 Grön infrastruktur

8

104

Värmland 2

Ge investeringsstöden högsta prioritet

170 Investeringsstödet

29

171

Värmland 3

Nedskräpningens konsekvenser

230

48

231

Västerbotten 1

Reducering av fågelskador

138 Reducering av fågelskador

18

139

Västernorrland 1

Överklaganden av kronhjortsskötselområde

147

21

148

74 God myndighetsutövning

237

Insekternas situation försämras
snabbt

Utbildning för nuvarande och
framtida förtroendevalda

Aluminiumburkar och nedskräpningens konsekvenser

Överklaganden av kronhjortsskötselområde

Region

Motion

Sid Yttrande

Nr

Sid

Västernorrland 2

Vattenprovtagning – förenkla för
landsbygdens livsmedelsföretag

222

Vattenprovtagning – förenkla för
landsbygdens livsmedelsföretag

45

223

Västra Götaland 1

CDBs inverkan på kompensationsstöden

173

CDBs inverkan på stöd och
ersättningar

30

174

Västra Götaland 2

Vi behöver ökade kunskaper om
djurskyddstillsynen

89

Vi behöver ökade kunskaper
om djurskyddstillsynen

4

90

Västra Götaland 3

Underlätta övertagandet av driften av
lantbruk

179

32

180

Västra Götaland 4

Nya tag i vildsvinsfrågan

123 Nya tag i vildsvinsfrågan

13

124

Västra Götaland 5

Ekoterrorism

201 Militanta djurrättsaktivister

39

203

Västra Götaland 6

Framtidens folkrörelse ska engagera
aktiva företagare som förtroendevalda

Framtidens folkrörelse ska
215 engagera aktiva företagare
som förtroendevalda

42

216

Västra Götaland 7

Tjänstemannaansvar

76 God myndighetsutövning

1

77

Västra Götaland 8

Processen kring dispens från generella
biotopskyddet och länsstyrelsens förmåga
att ofta säga nej och krångla till det

85

Processen kring dispens från
generella biotopskyddet

3

86

Örebro 1

Post- och paketdistribution på landsbygden, ett handelshinder

188

Post- och paketdistribution på
landsbygden

35

189

Örebro 2

Inför brukandekrav på träda

120

Aktivt brukande i kommande
CAP

12

121

Örebro 3

Minerallagstiftningen måste förändras

113

Minerallagstiftningen måste
förändras

11

115

Örebro 4

Myndigheters verksamhetskontroller

82

Myndigheters verksamhetskontroller

2

84

Örebro 5

Återvinning av sträckfilm

227 Återvinning av sträckfilm

47

228

Östergötland 1

Solidarisk finansiering av arbetslivets
medverkan vid utbildning inom lantbruk

Solidarisk finansiering av arbets194 livets medverkan vid utbildning
inom lantbruk

37

196

Östergötland 2

Lokalavdelningens roll i framtidens LRF

207 Dialog om framtidens folkrörelse

40

209

Östergötland 3

Genetisk analys av vildsvin

130 Genetisk analys av vildsvin

15

131

Östergötland 4

Höjd ersättning för eftersök på
trafikskadat vilt

149

Höjd ersättning för eftersök
på trafikskadat vilt

22

150

Östergötland 5

Lokal samordning för fällbelöning och
viltkötthantering

127

Lokal samordning för fällbelöning
och viltkötthantering

14

128

238

Underlätta övertagandet av
driften av lantbruk
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