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Februari 2020

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

Sammanställning av Erika Frost och Peter Lundberg, LRF

Rubrik
Yttrande 1
Klimatdebatten
Skåne 1, Sydost 7

Stämmans beslut i ATT-Satser
att med bifall till motionernas intentioner uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att inom ramen för Tänk om-projektet
vidareutveckla informationsarbetet om klimat och
hållbarhet med medlemmar, konsumenter och allmänhet
som målgrupp samt
att bifalla yrkandet från LRF Sydost och uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att vidareförmedla förslaget om LRF
Samköps främjande av lantbrukets och skogsbrukets
klimatomställning.

Status/Kommentar
Arbete pågår såväl inom Tänk om, Hållbarhetsmål såväl
som inför vecka 47. Faktablad, underlag, argument och
budskap formuleras. Allmän kommunikation via social
media och kommunikation på lrf.se berör varje vecka
området lantbruk/skogsbruk - klimat - hållbarhet - miljö.
LRF är aktiv i dialog och debatt. Under vecka 43
skickades styrelsens förslag till hållbarhetsmål ut på inter
remiss inom organisationen, medlemsföretag och
branscher.

Yttrande 2
Fossilfria drivmedel och
konkurrenskraft
Dalarna 2, Västra Götaland 4,
Västra Götaland 5,
Östergötland 5

att med bifall till motionernas intentioner uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att arbeta för att kombinera
omställning till minskat fossilberoende med förbättrad
konkurrenskraft samt
att motionerna i övrigt anses besvarade med vad
riksförbundsstyrelsen anfört

Sedan stämman har LRF tillsatt en egen arbetsgrupp för
Niklas Bergman
att pröva vår inställning till dagens dieselskatteniklas.bergman@lrf.se
återbetalning för att se hur vi bäst förenar frågan om
konkurrenskraft och hållbarhet. Arbetet pågår och utkast
på ställningstaganden har varit uppe på tjänstemannanivå
och Strategiskt råd. En kartläggning med jämförelse med
grannländers situation och en extern utredning av EUs
statsstödsregler har genomförts för att se över möjligheten
till en premie till den som tankar biodiesel. Utredningen
visar på de svårigheter som vi misstänkte och arbetet går
nu vidare med att påverka riksdag och EU-kommissionen
om behovet av att ändra lagstiftningen. Styrelsen har
diskuterat frågan och har givit VD i uppdrag att
vidareutveckla utkastet till ställningstagandet.
Jordbruksverket har fått i uppdrag av Näringsdepartementet att göra en översiktlig analys över lämpliga
insatser för att stimulera en övergång till helt fossilfria
jordbruksföretag. Uppdraget skall redovisas 20 februari.
Ett alternativ som beskrivs är stöd till fossilfria företag i
nästa CAP. En av de insatser som övervägs är ett
arealbaserat stöd inom pelare 1 (eco-schemes). LRF bidrar
med synpunkter. LRF har också satt upp mål om
fossilfrihet i Lantbruksbranschens Färdplan för fossilfri
konkurrenskraft. Färdplanen lanseras det 5 mars. Målen:
25 % fossilfria på drivmedel, torkning och värme 2020, 40
% fossilfria 2025, 100 % fossilfria 2030. Det ställs också
krav för att detta skall kunna genomföras, exempelvis en
biopremie till jord- och skogsbrukare som kör sina
arbetsmaskiner på biodrivmedel. I LRFs interna ""Hållbar
tillväxt – mål för de gröna näringarna"" beskrivs också
fossilfrihet och förutsättningar för detta. Strategiarbetet för
detta tar nu vid under vårvintern fram till sommaren.

Ansvarig handläggare
Jens Berggren
Jens.berggren@lrf.se

Rubrik
Yttrande 3
Betalt för nettokolinlagring
Mälardalen 6

Yttrande 4
Faktagranskning om de gröna
näringarna
Sydost 9
Yttrande 5
Gå från skola till universitet
Skåne 3

Stämmans beslut i ATT-Satser
Status/Kommentar
att avslå motionen avseende utredning hur svenska
Beslutet kräver ingen åtgärd.
lantbrukare kan få ersättning för ökad inlagring av kol i
marken samt
att motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört avseende kommunikation om kolinlagring
i livsmedelsproduktion.
att motionen anses besvarad med vad riksförbundsBeslutet kräver ingen åtgärd.
styrelsen anfört.

att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta långsiktigt och
strategiskt med att ge högskolor, universitet och andra
lärosäten information, en relation och korrekt fakta om
svensk skogs- och livsmedelsproduktion och dess påverkan
på miljö och klimat samt
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att LRF i sin
utbildningsstrategi också tar ett samlat och strategiskt grepp
rörande det näringspolitiska och opinionsbildande arbetet
gentemot olika högskolor och universitet.

Ansvarig handläggare
Maria Dirke
maria.dirke@lrf.se

Pernilla Åkerström Frid

pernilla.akerstrom.frid@lrf.se

LRF har under 2019 genom satsningen Tänk om lagt extra Eva Rülf
fokus på målgruppen unga, mellan 18-35 år. En viktig
eva.rulf@lrf.se
kanal för att nå denna målgrupp är att gå via högskolor och
universitet. LRF går därför in som partner i A Sustainability Acceleration Project (ASAP). ASAP är en arena för
studenter som vill spetsa sin kompetens inom hållbarhet.
Tillsammans med tre ytterligare aktörer, SCA, Accenture
och Stena Recycling kommer ASAP att göra en
campusturné för att möta 400 studenter på universitet- och
högskolor i hela Sverige. Detta är ett tillfälle för LRF att
skapa en relation med studenter som inte möter det gröna
näringslivet i sin vardag och förse dem med fakta om
skogs- och livsmedelsproduktion och dess påverkan på
miljö och klimat.
Utöver detta har opinionsbildningskampanjer riktade till
unga gjorts i sociala medier och med hjälpa av
influencers.
För att nå den yngsta målgruppen använder LRF Bonden
i skolan som är ett läromedel som lärare kan använda
i undervisningen i skolan från förskoleklass till årskurs 9.
En annan satsning är Jobba grönt som LRF gör tillsammans med Gröna arbetsgivare och som syftar till att locka
yngre att välja utbildningar och jobb inom de gröna
näringarna. Jobba Grönt har under hösten lanserat en tredje
verison av Green challenge, där kända influencers och
youtubers får testa på olika utmaningar inom
lantbruksyrken.
I LRFs näringspolitiska arbete har vi ett nära samarbete
med utvalda universitet och högskolor och träffar dem
regelbundet i olika forum. Forskning och innovation är

Rubrik

Stämmans beslut i ATT-Satser

Ansvarig handläggare

ett ämne som LRF har lyft upp som prioriterat inom den
nationella livsmedelsstrategin för att kunna ha en fortsatt
stark och innovativ bransch som kan öka den svenska
livsmedelsproduktionen.

Fortsättning på yttrande 5

Yttrande 6
Det svenska lantbruket i
kursplaner
Västra Götaland 14

Status/Kommentar

att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att
Utkasten till de nya kursplanerna hos Skolverket är redan
förståelsen för förutsättningarna för svensk livsmedelsgjorda. LRF har gått igenom kursplanerna och prövar
produktion ska vara en del i grundskolans kunskapskrav
ingångar till Skolverket för ett samarbete.
och därmed ingå i läroplanen och kursplanerna i såväl
NO- som SO-ämnen samt
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att skapa en grupp som
arbetar för detta tillsammans med Skolverket.

Pernilla Åkerström Frid

pernilla.akerstrom.frid@lrf.se

Yttrande 7
att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksTillgänglighet och synliggörande förbundsstyrelsen att initiera ett arbete med att utveckla
av kunskap och information
LRFs hemsida.
Örebro 1

Arbetet med att ta fram en ny digital plattform för LRF, är Eva Rülf
ett av de prioriterade områden vad gäller digital
eva.rulf@lrf.se
utveckling. Till det förändringsarbetet som ska göras inom
de digitala plattformarna avseende medlemskommunikation och kommunikation mot allmänheten, har
en förstudie tagits fram av en extern specialist/konsult
inom området. Förstudien tar hänsyn till vad vi har, vad vi
behöver och vad som är realistiskt att bygga upp. Den
tidsplan som nu finns är att under tidig vår börja utveckla
hemsidan (lrf.se 2.0) utifrån den strategi som tas fram i
förstudien. Målsättning ska vara att tjänsten är utvecklad
till en lansering under hösten 2020, men att den sen
kommer att utvecklas efter ett iterativt arbetssätt.

Yttrande 8
att motionen anses besvarad med vad riksförbundsKommunikationspolicy gällande styrelsen anfört.
barn/ungdomar i lantbruket
Dalarna 1

Beslutet kräver ingen åtgärd.

Eva Rülf
eva.rulf@lrf.se

Yttrande 9
LRFs kommunikation till
medlemmar och förtroendevalda
Halland 3, Jämtland 5,
Södermanland 2

Under det senaste halvåret har flera olika medlemsundersökningar genomförts, bland annat för att ta reda
på vilka förväntningar som LRFs medlemmar och
förtroendevalda har på en digital plattform. Också åsikter
och idéer kring medlemskommunikationen generellt, till
exempel medlemssidorna i Land Lantbruk, undersöks
regelbundet bland LRFs medlemmar. I dessa undersökningar har bland annat möjligheten att skicka
inbjudningar till lokalavdelningsaktiviteter lyfts som ett
av flera prioriterade områden.

Mona Holmsten
mona.holmsten@lrf.se

att bifalla LRF Södermanlands första yrkande och uppdra
åt riksförbundsstyrelsen att utvärdera och utveckla LRFs
medlemskommunikation,
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att ta fram
en ny digital kommunikationsplattform för att underlätta
kommunikation och sprida information till medlemmarna
samt
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att nyttja LRF
Ungdomen som testbädd under utvecklingen av medlemsoch organisationskommunikation.

Rubrik

Stämmans beslut i ATT-Satser

Status/Kommentar

Ansvarig handläggare

Arbetet med att ta fram en ny digital plattform för LRF, är
ett av de prioriterade områden vad gäller digital
utveckling. Till det förändringsarbetet som ska göras inom
de digitala plattformarna avseende medlemskommunikation och kommunikation mot allmänheten, har
en förstudie tagits fram av en extern specialist/konsult
inom området. Förstudien tar hänsyn till vad vi har, vad vi
behöver och vad som är realistiskt att bygga upp.

Fortsättning på yttrande 9

Den tidsplan som nu finns är att under tidig vår börja
utveckla hemsidan (lrf.se 2.0) utifrån den strategi som tas
fram i förstudien. Målsättning ska vara att tjänsten är
utvecklad till en lansering under hösten 2020, men att den
sen kommer att utvecklas efter ett iterativt arbetssätt.
Medlemskommunikationen utvecklas ständigt. En gradvis
förflyttning har skett mot mer kommunikation via sociala
medier, både med medlemmar och med potentiella
medlemmar.
Tester pågår kring nya engagemangsplattformar, ett
exempel på detta var Bondeuppropet.
LRF Ungdomen involveras på olika sätt och finns
representerade i riksförbundsstyrelsen arbetsgrupp för
framtidens folkrörelse. Många gånger tas nya arbetssätt
också ut i ungdomarnas olika kanaler, till exempel i LRF
Ungdomens Instagram-kanal som ”Tänk om maten tar
slut” och i Jobba Grönts Green Challenge i sociala medier.
Yttrande 10
Jämställdhet
Jönköping 7

att med bifall till motionens intentioner uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att ta fram konkreta insatser och
ytterligare stärka det arbete som bedrivs inom ramen för
LRFs jämställdhetsstrategi samt
att motionen i övrigt anses besvarad med vad
riksförbundsstyrelsen anfört.

LRFs enhet för folkrörelseutveckling genomför under
Hanna Österberg
hösten 2019 en kvalitativ och kvantitativ undersökning
hanna.osterberg@lrf.se
med syfte att få fram kunskap om hur rollen som
förtroendevald uppfattas idag, samt idéer på hur vi kan
göra uppdraget mer attraktivt i framtiden för kvinnor inom
LRF.
Undersökningen är både kvalitativ och kvantitativ, med
fokus på hur vi kan få fler kvinnor att attraheras av
uppdraget som förtroendevald i LRF. Målsättningen är att,
med ett jämställdhetsfokus, öka statusen och attraktiviteten
i uppdraget som förtroendevald samt att förbättra
värdekulturen för kvinnor som är förtroendevalda.

Rubrik
Yttrande 11
Ungas engagemang
LRF Ungdomen 4

Stämmans beslut i ATT-Satser
att med bifall till intentionerna i motionens tredje yrkande
uppdra åt riksförbundsstyrelsen att utveckla utbildningserbjudandet till LRF Ungdomens förtroendevalda samt
att motionen i övrigt anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Status/Kommentar
Ansvarig handläggare
En utredning om ungas engagemang har tillsats och leds Mona Abou-Jeib
av utredaren Wictoria Bondesson. Hon arbetar utifrån en mona.abou-jeib@lrf
fastställd projektplan och blev färdig med utredningen
sista december 2019. Utredningen presenterades på
förbundsstyrelsens Ad-Hoc arbetsgrupp februari 2020.
Utifrån diskussionen var gruppen enad om att utredningen och scenarierna inklusive tidsplan ger en bra grund
för fortsatt diskussion och process. LRF Ungdomen startar
sitt arbete med att remissa utredningen genom att
presentera undersökningen på deras stämma, samt därefter
startar en digital remissrunda t o m 15 augusti. Till detta
datum ska LRF Ungdomen enas om två scenarier som
ungdomarna vill arbeta vidare med inför framtiden.

Yttrande 12
Utvecklingsfond för LRFs
lokalavdelningar
Gävleborg 1

att motionen anses bevarad med vad riksförbundsstyrelsen Beslutet kräver ingen åtgärd.
anfört.

Hanna Österberg
hanna.osterberg@lrf.se

Yttrande 13
Bankernas årsavgift
Mälardalen 2

att motionen anses bevarad med vad riksförbundsstyrelsen Beslutet kräver ingen åtgärd.
anfört.

Hanna Österberg
hanna.osterberg@lrf.se

Yttrande 14
Kriskassa för omsorgsärenden
Östergötland 3

att avslå motionen om att ta initiativ till och tillsammans
med branschaktörerna utreda behov och funktion av en kriskassa för omsorgsärenden i syfte att stärka omsorgsarbetet i
hela landet samt
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att ta initiativet att
tillsammans med branschorganisationerna se över hur LRFs
omsorgsarbete kan organiseras och finansieras i syfte att
stärka omsorgsarbetet i hela landet.

En enkät, skickad till alla regioner hösten 2019 för att få Håkan Johansson
en samlad bild över hur det fungerar på olika platser i
håkan.johansson@lrf.se
landet, är nu sammanställd och arbetet fortsätter med en
workshop för omsorgsansvariga under våren 2020. Möte
med branschen kring omsorgsarbetet hölls den 11 februari
efter den mediala uppmärksamheten efter Uppdrag
Granskning-programmet.

Yttrande 15
Djurrättsextremister och
straffvärde
Västra Götaland 8

att bifalla motionens första yrkande och uppdra åt
riksförbunds-styrelsen att intensifiera arbetet med att få till
en översyn och höjning av straffsatserna för
djurrättsrelaterade lagbrott,
att motionens andra yrkande om att arbeta för att militant
djurrättsextremism om-fattas av terroristlagstiftningen anses
besvarat med vad riksförbundsstyrelsen anfört samt
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att undersöka om det är
möjligt att genomföra ett maskeringsförbud i Sverige.

Kontakt med flera riksdagsledamöter att driva på om
utlovad utredning straffskärpning. Justitiedepartementet
prioriterar gängbrottslighet nu.
Underlaget som tagits fram kring maskeringsförbud har
vägts mot den politiska situationen med slutsats
att nuvarande regeringskonstellation inte ger någon
framkomlig väg att driva frågan.

Anders Drottja
anders.drottja@lrf.se

Rubrik
Yttrande 16
Sätt stopp för ligorna
Sydost 8

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

Status/Kommentar
Beslutet kräver ingen åtgärd.

Ansvarig handläggare
Lovisa Forssell

Yttrande 17
LRF och livsmedelsstrategin
Västra Götaland 1

att bifalla motionens första yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att i ett brett samhällsperspektiv redovisa
vår självförsörjningsgrad så att hela Sverige vaknar i denna
fråga samt
att med bifall till intentionerna i motionens andra yrkande
uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta påverka
politiker så att livsmedelsstrategin genomförs.

Livsmedelsstrategin och den svenska försörjningsLars-Erik Lundkvist
tryggheten är nyckelområden i LRFs verksamhet där
lars.erik.lundkvist@lrf.se
positionerna sakta men säkert flyttas fram. Ett
exempel är Försvarsberedningens slutrapport (SOU
2019:34) och i maj 2020 arrangerar LRF ett seminarium på
Försvarshögskolan med olika myndigheter och andra
intressenter kring försörjning och beredskap. Ett annat
exempel är regeringens nya handlingsplan för livsmedelsstrategin som beslutades i december 2019 och sträcker sig
över 6 år (2020-2025). LRFs samarbete med andra parter
regionalt, på branschnivå och på riksnivå kommer att vara
av avgörande betydelse för att livsmedelsstrategin lyckas,
dvs att olika åtgärder omsätts i investeringar på gårdsnivå
för ökad livsmedelsproduktion.

Yttrande 18
EU-stöd eller EU-ersättningar
Gotland 1

att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att
benämningarna av de olika jordbruksstöden ändras till
ersättning i kommande programperiod i CAP 2021-2027.

Vi har diskuterat frågan med Jordbruksverket med flera
Sofia Björnsson
myndigheter vid SAM-arbetsgruppens möte och vi har
sofia.bjornsson@lrf.se
framfört LRFs ståndpunkt i enlighet med stämmobeslutet.
Jordbruksverket jobbar med en termlista för kommande
CAP.
Vi fortsätter verka för att ordet ersättning används i
kommunikation om CAP-ersättningarna och lämnar
regelbundet ändringsförslag till myndigheter och andra på
de texter och annat kommunikationsmaterial de tar fram.
I den allmänna debatten är vi aktiva och framför att vi vill
att ordet ersättning används.

Yttrande 19
Främja nya landsbygdsföretag i
jordbrukspolitiken
LRF Ungdomen 3

att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att ta en tydligare
ställning för nyföretagande inom nya CAP samt
att motionen i övrigt anses besvarad med vad
riksförbundsstyrelsen anfört.

I LRFs positioner om framtida CAP framgår bland annat
följande: "det är av stor vikt att stimulera generationsväxling och att få in nya företagare i sektorn och här kan
CAP vara en hjälp".

Yttrande 20
Torkastödet
Jämtland 1

att bifalla motionens första yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att framtida krisstöd ska
omfatta alla berörda produktionsgrenar,
att med bifall till motionens intentioner uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att arbeta för att framtida krisstöd

2019 års krisstöd betalades ut fr o m 5 juli och fungerade i Lars-Erik Lundkvist
huvudsak väl. För vissa grisproducenter skedde dock
lars.erik.lundkvist@lrf.se
utbetalningen senare eftersom avstämning av djurantal mot
registeruppgifter med mera tog längre tid än förväntat.
Erfarenheterna av krisstödshanteringen 2018/19 är viktiga
att beakta om ett liknande läge skulle uppstå i framtiden.

Sofia Björnsson
sofia.bjornsson@lrf.se

Rubrik

Stämmans beslut i ATT-Satser

Status/Kommentar

Ansvarig handläggare

Fortsättning på yttrande 20

betalas ut till fullo för enskilda företag och inte begränsas
av andra stödregler samt
att med bifall till motionens intentioner uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att arbeta för att stödutbetalande
myndigheter samordnar sina register för att underlätta för
företagen.

Yttrande 21
Korrigering av kontrollavgift
för slakt
Västra Götaland 2

att med bifall till motionens intentioner uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att arbeta för att kontrollavgiften
för slakt i Sverige fastläggs på EUs miniminivå.

LRF har jobbat för att mer budgetmedel ska sättas av för Lars-Erik Lundkvist
nedsättning av köttbesiktningsavgifterna fr o m 2020. I
lars.erik.lundkvist@lrf.se
budgetpropositionen för 2020 fanns dock inga ytterligare
medel anslagna för detta och riksdagen beslutade i enlighet
med regeringens förslag. Livsmedelsverket har i december
2019 fått ett regeringsuppdrag att anpassa de svenska
köttbesiktningsavgifterna till EUs nya kontrollförordning
och de budgetmedel som satts av. Detta kommer sannolikt
att leda till förändrade avgifter för olika slakterier redan
under 2020. LRF följer tillsammans med företrädare för
slakterierna Livsmedelsverkets arbete med anpassning och
översyn av köttbesiktningsavgifterna.

Yttrande 22
Den nya djurskyddslagen
Södermanland 1

att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att fortsätta arbeta för att införandet av ny djurskyddslag
bidrar till livsmedelsstrategins mål om ökad svensk
livsmedelsproduktion.

Näringspolitiskt arbete pågår. Fokusfrågor just nu är de
Erika Brendov
utredningar som kom i kölvattnet av nya djurskyddslagen. erika.brendov@lrf.se
Straffbestämmelser, förprövning av djurstallar, lösgående
djur. Dessutom fokus på kontrollerna av djurskyddslagstiftningen i nära samarbete med LRFs arbete för god
myndighetsutövning.

Yttrande 23
Rankinglista över Sveriges
kommuner
Jönköping 6

att motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Beslutet kräver ingen åtgärd.

Jan Lorentzson
jan.lorentzson@lrf.se

Yttrande 24
Hållbar representation
Jönköping 5

att med bifall till motionens intentioner uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att lyfta fram värdet av hållbar
representation med svenska råvaror samt
att avslå motionens yrkande att ta fram och distribuera ett
upphandlingsunderlag till svenska företag och arbeta för
att göra det till norm.

Upphandlingsmyndigeten (UHM) har under sommaren
och hösten 2019 arbetat med revidering av hållbarhetskriterier för nöt- och griskött. Planen var att dessa skulle
publiceras november 2019. Arbetet är försenad och
reviderade kriterier publiceras först i mars 2020.
Det positiva är att UHM kommer att lyfta fram speciella
kriterier som kommer att ingå i ett kravpaket ”En
livsmedelsstrategi för Sverige” motsvarande samhällets
ambitioner och lagar inom djurskydd och miljö.
Märkningen Från Sverige kan använda i uppföljning av
upphandlingar, vilket är också nytt.

Pirjo Gustafsson
Pirjo.gustafsson@lrf.se

Rubrik

Stämmans beslut i ATT-Satser

Fortsättning på yttrande 24

KRAV och Sigillcertifering samt certifiering för
Naturbeteskött tas också upp i kriteriearbetet. Under 2020
revideras kriterier för mjölk, vegetabilier och frukt och
grönsaker som kommer att följa samma målsättning, dvs
att hållbarhetskraven i offentlig upphandling ska ställas i
nivå med svensk lagstiftning.
att med bifall till motionens första yrkande uppdra åt riks- Inget att åtgärda.
Auni Hamberg
förbundsstyrelsen att LRF ska ställa sig positivt till att föda
auni.amberg@lrf.se
upp och använda insekter för humankonsumtion och som
foder till livsmedelsproducerande djur samt
att motionen i övrigt anses besvarad med vad
riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 25
Insekter – framtidens föda
Västra Götaland 6

Status/Kommentar

Yttrande 26
Times up för Roundup?
LRF Ungdomen 2, Västra
Götaland 3

att avslå motionens yrkande att LRFs växtodlingsdelegation Beslutet kräver ingen åtgärd.
redan nu tittar på och tar fram en glyfosatstrategi så att vi
ligger steget före om ett förbud inträder om fyra år samt
att motionen i övrigt anses besvarad med vad
riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 27
Regler för nybyggnation på
landsbygden
Jämtland 4

att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att arbeta för att strandskyddets utformning förändras så att
det finns större möjligheter att bevilja dispenser,
att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
arbeta för att utformningen av regler för bygglov förändras
så att varje kommun i större utsträckning själv kan fatta
beslut om undantag och dispenser samt
att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att utreda vilka förändringar som behövs
i miljöbalkens bestämmelser till skydd för brukningsvärd
jordbruksmark eller i andra regelverk för att åstadkomma
ett för markägare och företag ändamålsenligt skydd av
jordbruksmarken och arbeta för att dessa genomförs.

Yttrande 28
Jordförvärvslagen
Halland 4

att avslå motionen att genomföra en omfattande utredning Den beslutade kartläggningen av tillämpningen av de
om hur jordförvärvslagen kan utvecklas och uppdateras för undantag som finns i jordförvärvslagen kommer att
att på bästa sätt passa vår medlemskår samt
påbörjas 2020.

Ansvarig handläggare

Johanna Een
johanna.een@lrf.se

LRF representeras med en expert i den utredning som nu Åsa Hill
genomför en översyn av strandskyddet. Utredningen ska asa.hill@lrf.se
identifiera förhållanden utifrån vilka strandskyddsreglerna
kan differentieras med hänsyn till att tillgången på sjöar
och stränder varierar över landet, liksom befolkningstäthet
och exploateringstryck. Utredningen ska också föreslå
åtgärder som ökar lokalt inflytande och utvärdera den
nuvarande regleringen av strandskydd. Vid behov ska
utredningen föreslå ytterligare åtgärder för att uppnå ett
differentierat, effektivt, ändamålsenligt och legitimt
strandskydd och beakta möjligheten till regelförenklingar.
Regeringen har nu tillsatt den i januariöverenskommelsen
aviserade utredningen för ett enklare och mer effektivt
regelverk för byggande. Bland annat ska utredningen ta
ställning till lovpliktens omfattning när det gäller ett café,
ett ridhus eller liknande i anslutning till en gård.
Inom LRF genomförs också en kartläggning av vilka
ändringar som skulle behöva genomföras i miljöbalken så
att byggande på jordbruksmark i syfte att värna och
utveckla den befintliga verksamheten inte hindras.
Åsa Hill
asa.hill@lrf.se

Rubrik

Stämmans beslut i ATT-Satser

Status/Kommentar

Fortsättning på yttrande 28

att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att sammanställa hur de
undantag som finns används och vilka konsekvenser de får
för LRFs medlemmar.

Yttrande 29
Minerallagen och medlemmarna
Västra Götaland 11,
Östergötland 2

att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att
minerallagstiftningen förändras så att markägarens ställning
stärks när det gäller prospektering och gruvbrytning samt
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att
Bergsstaten och SGU får för-ändrade regleringsbrev i en
riktning som gynnar LRFs medlemmars intressen.

LRF har under året fått mycket uppmärksamhet i mineral- Åsa Hill
frågan, tack vare intensivt arbete på regional och central
asa.hill@lrf.se
nivå i organisationen. LRF har gjort inspel till politiken
om hur uppdraget till den i januariavtalet aviserade
utredningen på mineralområdet kan breddas. Det handlar
bland annat om att frågan om äganderätten till mineral
behöver utredas och hur ersättningen till markägare och
företag som berörs kan utformas på ett bättre sätt. LRF för
också dialog med SGU, ansvarig myndighet för gruvfrågor, kring hur nuvarande lagstiftning kan tillämpas för
att underlätta för medlemmar som berörs av undersökning
och brytning av mineral.

Yttrande 30
Lantmäteriets monopolställning
Jönköping 8

att avslå motionens första yrkande att LRF arbetar för ett
kontrollorgan som kontrollerar Lantmäteriet samt
att motionen i övrigt anses besvarad med vad
riksförbundsstyrelsen anfört.

Beslutet kräver ingen åtgärd.

Yttrande 31
Äganderätt – inte detsamma som
ersättningsrätt
Dalarna

att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
LRFs äganderättsarbete fokuseras på att värna ägande-,
brukande- och förfoganderätten, där markägaren inte
tvångsvis ska kunna tvingas överlåta sin mark eller tvingas
till restriktioner från normalt brukande.

Ett aktivt arbete har skett inom flera områden. Utredningen Magnus Kindbom
"Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i magnus.kindbom@lrf.se
skogen" har tillsatts av regeringen som adresserar de
frågor motionen belyser. Utredningen hade sannolikt inte
tillkommit utan LRFs aktiva opinions- och påverkansarbete. Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventeringar har
utvecklats på ett sätt som skapar stor rättsosäkerhet för den
enskilde. Skogsstyrelsen har nu föreslagit, men ännu inte
beslutat, förändringar som innebär ökad rättssäkerhet i
enlighet med det LRF framfört. Nyckelbiotopsfrågan ska
även behandlas i äganderättsutredningen. En översyn av
artskyddsförordningen har aviserats av regeringen vilket är
ytterligare ett viktigt steg i stärkt äganderätt. Grön
infrastruktur och samisk konsultation är andra frågor där
viktigt påverkansarbete pågår.
Uppdraget i stämmans beslut kan sannolikt aldrig anses
klart då nya frågor ständigt uppkommer men anses
uppfyllt utifrån genomslag i det frågor som nu är aktuella.

Ansvarig handläggare

Angelica Billevik
angelica.billevik@lrf.se

Rubrik
Yttrande 32
Ersättning vid
rådighetsinskränkningar
Sydost 10, Västra Götaland 7

Stämmans beslut i ATT-Satser
att med bifall till motionen från LRF Sydost och till
intentionerna i motionen från LRF Västra Götaland uppdra
åt riksförbundsstyrelsen att i förestående utlovad
äganderättsutredning arbeta för att ordet miljöskydd i 2 kap
15 § 3 st RF preciseras på sådant sätt att de areella
näringarnas pågående markanvändning i fram-tiden
kommer att omfattas av 2 kap 15 § 2 st RF,
att bifalla motionen från LRF Sydost och uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att i sitt nationella påverkansarbete
i övrigt fortsatt arbeta för att kostnaden för miljöåtgärder
alltid ska utgå från förhållandet på den enskilda
markägarens sida samt
att motionerna i övrigt anses besvarade med vad
riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 33
Intrångsersättningar vid
ledningsdragning
Västra Götaland 9

Status/Kommentar
En skogsutredning pågår, expert från LRF Skogsägarna
sitter med i gruppen med stöd från övriga experter. Det
finns diskussioner och öppningar i utredningen som kan
leda till att synen på hur ersättningar faller ut och när kan
komma att förbättras i miljöbalkens bestämmelser.

Ansvarig handläggare
Helena Andreason
helena.andreason@lrf.se

MÖD har meddelat domar som definierar gränser för vad
som är avsevärt försvårande av pågående markanvändning
och när gränsen för de allmänna hänsynsreglerna är nådd.
Konventionellt jordbruk ska normalt sett kunna anses
bedrivas och ett förbud mot detta är att anse som ett
avsevärt försvårande av pågående markanvändning.
HaVs nya vägledning om inrättande av vattenskyddsområden, LRF med i referensgrupp, en positiv utveckling
av synen på jordbruk från myndigheten. Övergången från
detaljreglering till riskbedömning är bra men måste också
bevakas noga.

att bifalla motionens första yrkande och uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att tillskriva Energimarknadsinspektionen om att en ny oberoende utredning görs av
standardkostnaderna i regionnätet samt
att motionen i övrigt anses besvarad med vad
riksförbundsstyrelsen anfört.
Yttrande 34
att motionen anses besvarad med vad riksBondens åker – allmän egendom förbundsstyrelsen anfört.
Östergötland 6

LRF har träffat Energimarknadsinspektionen där bland
annat berörd fråga har diskuterats. Arbete med begäran
om framtagande av ny oberoende utredning av standardkostnaderna i regionnätet pågår.

Angelica Billevik
angelica.billevik@lrf.se

Beslutet kräver ingen åtgärd.

Angelica Billevik
angelica.billevik@lrf.se

Yttrande 35
Intrång – hur mycket ska man
tåla?
Östergötland 7

LRF som deltager i Lantmäteriets mark- och fastighetsråd Angelica Billevik
med bland annat Eon, Vattenfall, Svenska kraftnät,
angelica.billevik@lrf.se
Trafikverket och Naturvårdsverket belyser vikten av
erbjudande om ombud i de kontakter som forumet skapar.
Vidare utför LRF en analys av i vilken utsträckning
ombud i dagsläget de facto erbjuds.

Yttrande 36
Nedmontering av Telia Soneras
kopparnät
Västra Götaland 10

att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att
markägare som är direkt berörda av intrång dels ska få
skälig ersättning för nedlagd arbetstid, dels beredas
möjlighet till ett betalt ombud i ett tidigt skede.

Gällande att verka för att markägare ska få ersättning för
nedlagd arbetstid har det inte öppnats något fönster att
arbeta med frågan varför den ej har prioriterats.
att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att För att få en bild av hur Telia jobbar med frågan så gör
med kraft driva frågan att nedmonteringen av kopparnätet LRF en enkät där medlemmar uppmanas att höra av
ska inbegripa borttagande av all tillhörande utrustning.
sig med exempel på där utrustningen inte tagits bort.
För enskilda ärenden hänvisas samtidigt fortsatt till
Telias nätcenter.

Erik Evestam
erik.evestam@lrf.se

Rubrik
Yttrande 37
Vasaloppet – riksintresse för
friluftsliv
Dalarna 3

Stämmans beslut i ATT-Satser
att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att arbeta för att en rutin utformas vid bildande av riksintressen innebärande att markägare eller markägarorganisationer informeras och ges rätt att yttra sig under
processen.

Status/Kommentar
Ansvarig handläggare
LRF avvaktar den i Januariavtalet aviserade översynen av Björn Galant
riksintressen. Det krävs överväganden av hur riksintressen bjorn.galant@lrf.se
generellt bör hanteras med avseende på berörda markägare
och företag. När det gäller riksintresset vasaloppsspåret är
det ett berättigat krav att redan i riksintresseprocessen
involvera berörda markägare, medan det för riksintresse
för infrastruktur, vindkraft eller försvarsmakten kan
behövas en annan förankring.

Yttrande 38
Framtidssäkra allemansrätten
Halland 2

att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att arbeta för en förändring av allemansrätten så att den
inte ska gälla för den person eller organisation som
bedriver vinstdrivande verksamhet på annans mark.

Frågan har berörts på tre stämmor tidigare och för
Björn Galant
närvarande saknas tyvärr majoritet i Sveriges Riksdag för bjorn.galant@lrf.se
lagändring i frågan. En framgång finns dock i projektet
"Turism på annans mark" som LRF genomför tillsammans
med bland annat Naturturistföretagen (branchorg.
turistföretag). Projektet avslutas 31 mars 2020 och en
slutsats är att avtal/överenskommelser ska vara självklara
då ett turistföretag vill bedriva sitt förtagande på någon
annans mark.
I projektet tas olika exempel på avtal fram som markägare
och turistföretagare kan använda. Att få denna gemensamma hållning inskriven i en rapport som både företrädare för markägare OCH turistföretag står bakom är ett
tydligt steg framåt i frågan.

Yttrande 39
Rimlig ansvarsfördelning vid
skötsel av större vattendrag
Sydost 6
Yttrande 40
Biotopskydd
Jämtland 2

att med bifall till motionens intentioner uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att arbeta för att de frågor som lyfts i
motionen behandlas i en statlig utredning av
markavvattning.
att motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

LRF har pågående kontakter med Miljö- och energidepartementet där vi tar upp denna motions uppdrag.

Yttrande 41
Lönsamhet i skogen
Östergötland 4

att med bifall till motionens intentioner uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbeta för ökad lönsamhet
i privatskogsbruket genom hög ersättning och att skapa
bästa möjliga förut-sättningar för ett fritt, lönsamt och
hållbart familjeskogsbruk för LRFs och
skogsägarföreningarnas medlemmar.

LRF arbetar med lönsamhetsfrågan ur flera perspektiv.
Arbetet i såväl nationellt som regionala skogsprogram är
ett viktigt forum för ökad efterfrågan på skogsråvara, där
LRF är en viktig part. LRF har vidare varit en del i
Skogsstyrelsens samverkansprocess om ökad skogsproduktion som utmynnat i en rapport och 88 konkreta
åtgärder. Viktiga delar i detta är att möjliggöra ökad
produktion på frivillig basis, bland annat genom att

Markus Hoffman
Markus.hoffman@lrf.se

Stämmobeslutet föranleder ingen åtgärd.
Erik Evestam
Däremot fortsätter LRF att följa hur dispensmöjligheterna erik.evestam@lrf.se
från det generella biotopskyddet tolkas i Länsstyrelser och
domstolar. Eftersom det finns skillnader mellan olika
län så krävs det också fortsatt en regional bevakning.
Magnus Kindbom
magnus.kindbom@lrf.se

Rubrik

Stämmans beslut i ATT-Satser

Status/Kommentar

Ansvarig handläggare

begränsa skador på skogen. En annan viktig del i
lönsamheten är att förhindra olika former av begränsningar
i brukandet vilket LRF drivit i olika sammanhang.
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Yttrande 42
Åtgärder mot granbarkborrens
utbredning
Värmland 2

att motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen Barkborreproblematiken har varit en prioriterad fråga där
anfört.
LRF arbetat aktivt näringspolitiskt. Stämmobeslutet
innebar dock inget ytterligare uppdrag.

Magnus Kindbom
magnus.kindbom@lrf.se

Yttrande 43
Andelstalsberäkning av vägar
vid naturreservatsbildningar
Värmland 1

att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att, utifrån utrett behov, arbeta för att
den som är huvudman för reservatet vid en naturreservatsbildning ska ta ett proportionellt ansvar för
skötselkostnaderna för samfällda vägar och andra
gemensamhetsanläggningar som normalt åtminstone
motsvarar andelar för mark som används för
skogsproduktion.

Det har hittills inte öppnats något fönster som gett oss
möjlighet att arbeta med frågan på ett bra sätt, varför den
inte har prioriterats.

Anna Treschow
Anna.treschow@lrf.se

Yttrande 44
Vildsvin
Sydost 3

att motionens första yrkande anses besvarat med vad riksförbundsstyrelsen anfört,
att avslå motionens andra yrkande om att staten ska ersätta
skador av vildsvin,
att bifalla motionens tredje yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt bedriva opinionsarbete om
samhällets kostnader för vilttrafikolyckor,
att med bifall till intentionerna i motionens fjärde yrkande
uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt följa upp, påpeka
brister i genomförandet och föreslå nya deluppdrag inom
Svenska Jägareförbundets så kallade allmänna uppdrag
samt
att bifalla motionens sjätte yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt informera och bedriva
opinionsarbete om riskerna för att jordbruksföretag läggs
ned i skogslandskapet på grund av vildsvin och om de
miljökonsekvenser en sådan utarmning av landskapet
medför.
att bifalla motionen från LRF Östergötland och uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att arbeta för att beräkningsverktyg
för att beskriva kostnader för viltskador blir tillgängliga för
den enskilda,
att med bifall till intentionerna i första yrkandet i motionen
från LRF Ungdomen uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
arbeta för att inventeringsmetoder och statistik över

Vi har skickat framställan till regeringen om innehållet i
2020 års beslut om SJFs allmänna uppdrag. Vi bedriver
fortsatt opinionsarbete i enlighet med stämmouppdraget.

Anders Wetterin
anders.wetterin@lrf.se

Yttrande 45
Beräkning och inventering av
viltskador
Jönköping 3, LRF Ungdomen 1,
Mälardalen 5, Östergötland 1

Toleransnivå för skador i jordbruket - arbete pågår med att Anders Wetterin
ta fram underlag för att kunna förankra en gemensam
anders.wetterin@lrf.se
toleransnivå för viltskador. Arbete pågår för att initiera
forskning om mätning av viltskador i jordbruk. Ansökan
om medel till projekt för att ta fram objektiva mätmetoder
och för värdering av viltskador i grödor insänd till
Jordbruksverkets innovationsprogram, EIP. I
samarbete med bland annat SLU. Naturvårdsverket har i

Rubrik

Stämmans beslut i ATT-Satser
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viltskador i jordbruket utvecklas, men inte i form av en
sitt förslag till Nationell förvaltningsplan för vildsvin
enklare inventeringsmetod för gårdsbruk,
skrivit att målet för vildsvinskador är att skadorna ska
att bifalla andra yrkandet motionen från LRF Ungdomen
halveras till 2025.
och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att ta fram
en gemensam toleransnivå för viltskada i jordbruket,
att bifalla tredje yrkandet i motionen från LRF Ungdomen
och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att
Naturvårdsverket tar hänsyn till acceptabel
viltskada i jordbruket i förvaltningen av klövviltet,
att det första yrkandet i motionen från LRF Jönköping
anses besvarat med vad riksförbundsstyrelsen anfört om
utökade resurser för vilt- och jaktfrågor,
att det andra yrkandet i motionen från LRF Jönköping
anses besvarat med vad riksförbundsstyrelsen anfört om
arbete för att initiera inhämtning av viltskadestatistik och
om redovisad kostnad för vilttrafikolyckor med vildsvin,
att det tredje yrkandet i motionen från LRF Jönköping
anses besvarat med vad riksförbundsstyrelsen anfört om
nya, gällande regler för så kallad åtelkamera, rörlig
belysning och mörkerriktmedel,
att bifalla det fjärde yrkandet i motionen från LRF
Jönköping och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta
för forskning om viltskador, system för inventering av
viltskador i jordbruket och om fjärranalys av viltskador,
arbetet kommer inte dock inte att kunna vara klart under
2020,
att avslå det femte yrkandet i motionen från LRF Jönköping
om att kommersiell jakt på vildsvin endast ska vara tillåten i
hägn samt
att bifalla motionen från LRF Mälardalen och uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att arbeta för att initiera forskning om
mätning av viltskador.

Yttrande 46
Utfodring av klövvilt
Mälardalen 4,
Västra Götaland 12

att bifalla motionen från LRF Västra Götaland och uppdra
åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt arbeta för ett införande
av regler som begränsar utfodringen av klövvilt samt
att avslå motionen från LRF Mälardalen att arbeta för att
utfodring av allt klövvilt blir förbjudet.

Påverkansarbete pågår. Behovet av en reglering av utfodring har tagits upp i flera sammanhang, bland annat i
kontakter med politiker och i debattartiklar. Regeringen
har meddelat att de jobbar med frågan och att en
proposition ska komma under 2020.

Yttrande 47
Jakttider på vildsvin
Västra Götaland 13

att avslå motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
arbeta för följande mer effektiva jakttidsförslag:

Arbete pågår. LRF ingår i NVs beredningsgrupp för
Anders Wetterin
verkets arbete med förslag om nya jakttider. LRF har
anders.wetterin@lrf.se
hittills fått stort gehör för våra förslag, LRFs svar på
remiss om jakttider insänt 2020-02-14. Det är regeringen
som tar beslut, efter att NV givit sitt förslag till regeringen.

Skyddsjakt:
Vildsvin får jagas, om det behövs för att förhindra skada i

Status/Kommentar

Ansvarig handläggare

Anna Irani
anna.irani@lrf.se

Rubrik

Stämmans beslut i ATT-Satser
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lantbruket 1 juli-30 juni.

Status/Kommentar

Ansvarig handläggare

Allmän jakt
Vildsvin hela landet 16 april-15 februari
Vildsvin – årsunge hela landet 1 juli-30 juni
Yttrande 48
Ändra regelverket för fällfångst
Jönköping 2

att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att aktivt arbeta för att
få ett förenklat regelverk för fällfångst av vildsvin, för att
bidra i arbetet att ta fram effektiva vildsvinsfällor samt
att bifalla motionens andra yrkande och uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att fortsatt arbeta för information om
användning av fälla vid skyddsjakt på vildsvin.

Yttrande 49
Minska vildsvinsstammen
Sydost 1

att motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen Beslutet kräver ingen åtgärd.
anfört.

Yttrande 50
Stoppa vildsvinsinvasionen
Sydost 2

att avslå motionens yrkande att länsstyrelsen ska anställa
professionella jägare för att skjuta ned vildsvinsstammen till
acceptabel nivå samt
att med bifall till intentionerna i motionens yrkande om
skottpengar uppdra åt riksförbundsstyrelsen att undersöka
möjligheterna till ett begränsat pilotprojekt om skottpengar
på vildsvin

Arbete pågår. Livsmedelsverket har föreslagit något som i Anders Wetterin
princip är en "skottpeng", men som verket kallar premie. anders.wetterin@lrf.se
För vildsvin som lämnas in till vilthanteringsanläggning.
LRF följer upp SLVs förslag. Regeringen har utlovat
ett "vildsvinspaket" som ska presenteras under början av
2020. Paketet innehåller så vitt LRF erfar en del av SLVs
förslag.

Yttrande 51
Vildsvinsproblematiken
Sydost 4

att med bifall till motionens intentioner uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att arbeta för en reviderad, skarp och
tydlig Nationell förvaltningsplan för vildsvin,
att avslå yrkandet om statligt finansierade, jaktkunniga
personer som kan hjälpa markägare med fällfångst av
vildsvin samt
att avslå yrkandet att den nationella handlingsplanen
(Naturvårdsverkets Nationella förvaltningsplan för vildsvin)
ska redovisas den 1 oktober 2019.

Naturvårdsverket, NV, har tagit fram en ny förvaltningsplan för vildsvin, med skarpa förslag om bland annat
halvering av skadorna i jordbruket. Vi har lämnat våra
synpunkter på förslaget i remissomgången. En färdig
förvaltningsplan väntas under våren 2020.

Yttrande 52
att med bifall till motionens intentioner uppdra åt
Viltet i skogs- och mellanbygder riksförbundsstyrelsen att i vildsvinsfrågan fortsatt arbeta
Sydost 5
med politiskt påverkansarbete mot myndigheter och för att
nå målen i livsmedelsstrategin.

Behovet av ändrat regelverk för fällfångst har förts fram i Anders Wetterin
flera olika sammanhang, bland annat i vårt remissvar till anders.wetterin@lrf.se
NVs förvaltningsplan för vildsvin. I första hand bör
regelverket ändras så att även fångst av vuxna vildsvin
tillåts. Information om fångst vid skyddsjakt sker löpande
och information om detta ligger på lrf.se.
Anders Wetterin
anders.wetterin@lrf.se

Anders Wetterin
anders.wetterin@lrf.se

Arbete pågår. Både NV och SLV har i respektive
Anders Wetterin
förvaltningsplan och förslag kommit med verksamma
anders.wetterin@lrf.se
förslag till förbättringar i förvaltningen och minskningar
av skador i jordbruket. LRF har upprepade kontakter med
regeringskansliet om vildsvinsfrågorna. Vi har "tryck i
frågan".

Rubrik
Yttrande 53
DNA-test av vildsvin
Jönköping 4

Stämmans beslut i ATT-Satser
att avslå motionen om att arbeta för att staten ska
genomföra genetiska analyser av vildsvin.

Status/Kommentar
Beslutet kräver ingen åtgärd.

Ansvarig handläggare
Anna Irani
anna.irani@lrf.se

Yttrande 54
Viltskadors hantering i
jordbruksarrendeförhållanden
Halland 5

att med bifall till motionens intentioner uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att arbeta för att fler
jordbruksarrendeavtal innehåller klausuler som reglerar
ersättning och ansvarsfördelning för viltskador.

Arbete med att förbättra LRFs arrendeavtalsmallar samt
planering av hur vi kan sprida kunskap om bra arrendeavtal pågår.

Anna Irani
anna.irani@lrf.se

Yttrande 55
Fungerande älgförvaltning
Jönköping 1

att med bifall till motionens intentioner uppdra åt
Utbildningsmaterial för ÄSO har tagits fram inom ett
riksförbundsstyrelsen att undersöka möjligheten att initiera projekt i LRF sydost. Tanken är att det ska användas som
en utbildning för ÄSO-styrelser.
en pilot för att sedan kunna användas även av andra
regioner.
att med bifall till motionens intentioner uppdra åt
Sjukpenninggrundande inkomst - I motionen yrkas att LRF
riksförbundsstyrelsen att arbeta med dessa skattefrågor.
ska arbeta kraftfullt för att sambandet mellan vad man
betalar i egenavgifter och vad man får av det sociala
skyddsnätet återställs. Nu senast har LRF bland annat
förordat en ny systematik för den neutrala företagsbeskattningen. Om denna genomförs ökar chanserna att de
problem som motionärerna pekar på kan åtgärdas. LRF
kommer fortsatt att starkt driva frågan.

Yttrande 56
Neutral företagsbeskattning och
SGI
Skåne 2

Ingångsvärden vid fastighetsförsäljning - I motionen yrkas
att LRF arbetar för ett nytt framflyttat år för ingångsvärden
vid fastighetsförsäljning, så kallat stickår; förslagsvis till
en taxering på 1990-talet. Frågan var uppe till prövning i
Skatteförenklingsutredningen och LRF var mycket
pådrivande till att utredningen föreslog införandet av ett
nytt stickår; nämligen 1996. LRF har sedan dess starkt
drivit denna fråga gentemot regeringskansliet, politiker
och Skatteverket. LRF kommer fortsatt att starkt driva
frågan. LRF sitter med i Mikroföretagsutredningen och
kommer där att driva bland annat denna fråga.
Återföring för vissa byggnadsavdrag - I motionen yrkas att
LRF arbetar för att återläggningen av värdeminskningsavdrag från byggnader som inte används eller är rivna
upphör. Inledningsvis kan konstateras att återföring utlöses
främst vid avyttringar. Den korrigeringsregel som finns i
systemet är inte tillräckligt bra för att kunna korrigera
dessa felaktigheter. LRF har drivit frågan sedan 2003 och
LRF kommer fortsatt att driva frågan.

Anders Wetterin
anders.wetterin@lrf.se
Martin Mörman
martin.morman@lrf.se

Rubrik

Stämmans beslut i ATT-Satser

Status/Kommentar

Ansvarig handläggare

Återinförande av vissa skatter - I motionen yrkas att LRF
arbetar för att vi även i framtiden slipper arvs-, gåvo-,
fastighets- och förmögenhetsskatt. LRF har i sitt arbete i
olika utredningar och i kontakter med myndigheter
tydliggjort vilka negativa effekter dessa skatter har för
Sverige och svenskt näringsliv. LRF kommer fortsatt att
driva starkt motstånd mot aktuella skatter.

Fortsättning på yttrande 56

Ny skattereform - I motionen konstateras att det
annonserats att det kommer att ske en skattereform under
mandatperioden. Det är, enligt motionären, viktigt att LRF
aktiverar sig i detta. LRF avser att starkt aktivera sig i
detta arbete och har i närtid spelat in möjliga direktiv för
en kommande utredning om en ny skattereform. Martin
Mörman har träffat ordförande respektive vice ordförande
i riksdagens skatteutskott och framfört LRF åsikter. I den
första skatteutredningen (Mikroföretagsutredningen) har
regeringen hänvisat till LRF:s skatteförslag och särskilt
angivit att utredare ska utvärdera våra förslag. LRF har
även en representant med i utredningen.
Yttrande 57
Statlig lånegaranti
Norrbotten 2

att avslå motionen om att arbeta för en statlig lånegaranti
inom jordbruket.

Beslutet kräver ingen åtgärd.

Christian Nordenskjöld

Yttrande 58
Kapital- och ägarskiftesfrågor i
samverkan
Mälardalen 1

att motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Inledande kontakt har tagits med Kompetenscentrum för
företagsledning, SLU, med syfte att se över möjliga
samarbeten och nya infallsvinklar rörande kapitalanskaffning och ägarmodeller i lantbruket.

Christian Nordenskjöld

Christian.nordenskjöld@lrf.se

Christian.nordenskjöld@lrf.se

Jordmån planerar för en process med företagare som ser ett
behov av att framtidssäkra sin affärsmodell. Detta
involverar nytänkande kring kapitalförsörjning och
samverkansmodeller där vi blickar utanför de gröna
näringslivet.
Yttrande 59
Mörka medeltidens återkomst
Jämtland 3

att med bifall till motionens intentioner uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att arbeta för lokala samråd i
samband med pilotstudien om förvaltning av kommunal
belysning på statlig väg samt
att motionen i övrigt anses besvarad med vad
riksförbundsstyrelsen anfört

LRF har fått svar från SKR och Trafikverket på inskickad Cecilia Reje
skrivelse att de kommer inkludera samråd på kommunal
Cecilia.reje@lrf.se
nivå i sitt förslag till ny förvaltningsmodell.

Rubrik
Yttrande 60
Vägstandard
Norrbotten 1

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

Status/Kommentar
Beslutet kräver ingen åtgärd.

Ansvarig handläggare
Cecilia Reje
Cecilia.reje@lrf.se

Yttrande 61
Vajer- och balkräcken
Mälardalen 3

att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att
Trafikverket inrättar obligatoriska lokala samråd med LRF
och åkerinäringen gällande vajer- och balkräcken samt
andra trafiksäkerhetsåtgärder.

I juni träffade LRF Entreprenad och LRF Mälardalen
Björn Galant
Trafikverket och lantbrukare för att påvisa svårigheterna bjorn.galant@lrf.se
med vajer och balkräcken för det gröna näringslivet.
Påverkningsarbete görs om att krav på att samråd med det
gröna näringslivet ska vara obligatoriskt när vajer och
balkräcken ska sättas upp. Detta sker bland annat genom
Twitterinlägg riktade mot regeringen. LRF har skickat en
skrivelse om detta som vi önskar ska finnas med i
Trafikverkets regleringsbrev.
LRF Entreprenad har genomfört Branschråd med temat;
framkomlighet. Där deltog tjänstemän på Trafikverket
(TRV) och Trafikutskottets vice ordförande. TRV
genomför "små projekt", exempelvis; fartgupp,
uppsättning av hastighetskamera, avsmalningar etc. Dessa
projekt har bedömts så obetydliga att LRF regionalt ej
informerats om dem. Samtidigt är det ofta dessa projekt
som ger problem med framkomligheten för jordbruksmaskiner.
Inget hindrar att LRF regionalt får information om dessa
små projekt. Varje TRV-region har en funktion som heter
samhällsplanerare och genom kontakt med dessa kan LRF
regionalt få tillgång till underlag om "små projekt".
Riksförbundet har därför samlat kontaktuppgifter
till TRVs samhällseplanerare i ett dokument ihop med en
karta över TRVs regioner i Sverige som kommer skickas
ut till LRFs regioner.
Förhoppningsvis kan detta leda till att LRF på lokal nivå
ges möjlighet att ha synpunkter vid vägombyggnader så
framkomlighet för jordbruksmaskiner kan möjliggöras.

Yttrande 62
Problem med farthinder i
städerna med dålig luft och
onödigt slitage som följd
Halland 1

att motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört

Beslutet kräver ingen åtgärd.

Lovisa Forssell

