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Ärende nr 5

Föredragningslista vid ordinarie stämmor med
Lantbrukarnas Riksförbund, förening u p a
och ideell förening 2019-05-21--22
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 15 mars 2019 att föreslå stämman
att utse presidium enligt följande:
Johnas Rundgren, Västerås, ordförande
Carola Gunnarsson, Möklinta, vice ordförande

3.

Anmälan av sekreterare och protokollsekreterare
Riksförbundsstyrelsen har den 5 mars 2019 utsett Peter Lundberg till sekreterare
och Lizette Wahlberg 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
Elisabeth Hidén.
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
riksförbundsstyrelsen 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 Anders Richardsson, LRF Halland (omval) och Heléne Gunnarson (nyval) att ingå i beredningsutskottet fram till 2019 års stämma.
Valberedningen har uppdragit till LRFs regioner och organisationsmedlemmar att
nominera lämpliga personer, vilket de också har gjort.
Valberedningen föreslår omval av Heléne Gunnarson, Arla Foods och nyval av
Per Willén, LRF Örebro till beredningsutskott för stämman 2019 och fram till
2020 års stämma.

8.

Val av protokolljusterare och rösträknare
Valberedningen nominerar två protokolljusterare med två ersättare samt två rösträknare med två ersättare.
Som protokolljusterare föreslås:
Marit Bohlin, LRF Östergötland
Henrik Wahlberg, Lantmännen
Som ersättare föreslås:
Christina Birger, LRF Mälardalen
Per-Anders Hansson, Mellanskog
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Som rösträknare föreslås:
Robert Larsson, LRF
Susanne Öberg, LRF
Som ersättare föreslås:
Håkan Johansson, LRF
Petter Engström, LRF
9.

Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
Meddelande om tid och plats för stämman skickades den 20 februari 2019 till
regioner och organisationsmedlemmar och kallelse skickades ut den 6 maj.
Annons har varit införd i Land vecka 18.
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 2018.

11.

Anmälan av revisorernas berättelse och koncernrevisionsberättelse
Erik Albenius, Pwc och Tore Holmefalk föredrar revisorernas berättelse över
verksamhetsåret 2018.

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 6 321 567 000 kr
och moderföretagets balansomslutning är 472 650 000 kr samt

att

fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna i
LRF ideell förening där balansomslutningen är 192 006 000 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 144 519 314,63 kr balanseras i
ny räkning samt

att

underskottet i LRF förening u p a om 17 076 561,00 kr balanseras i ny
räkning.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
Revisorerna tillstyrker att styrelseledamöterna och verkställande direktören
beviljas ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.
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15.

Bestämmande av ersättning till förtroendevalda och revisorer
Riksförbundsstämman år 2011 antog principen att både timarvodet och styrelsens
fasta arvode framöver bör följa kostnadsutvecklingen i samhället på en kontinuerlig basis. Styrelsens fasta arvode baseras därför på inkomstbasbeloppet som varje
år fastställs av regeringen och som används för att bestämma storleken på pensionen och följer den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället. Inkomstbasbeloppet för 2019 är 64 400 kr.
Valberedningen har genomfört en översyn av riksförbundsstyrelsens fasta arvoden
bland annat utifrån en jämförelse med närstående organisationer. Det förslag som
föreläggs stämman innebär höjda fasta arvoden för styrelsens ledamöter och samtidigt att timarvode inte utgår för styrelsens fasta mötesplatser. För förbundsordföranden är det fasta arvodet utformat för att täcka hela uppdraget. Valberedningens
bedömning är att detta innebär en förenkling och att det blir en tydligare koppling
mellan uppdragen och det arvode som utgår.
När det gäller timarvoden är valberedningens princip att arvodena ska följa löneutvecklingen inom LEAB. 2018 års löneutveckling motsvarar en höjning av timarvodet från 235 till 239 kronor.
Valberedningen föreslår stämman besluta:
att

samtliga förändringar av arvoden träder i kraft den 1 januari 2020 samt

att

ersättning för uppdrag inom Lantbrukarnas Riksförbund ska utgå enligt
nedan:

a) Årliga arvoden till ledamöter i riksförbundsstyrelsen och revisorer
Förbundsordförande – 24 inkomstbasbelopp.
Timarvode därutöver utgår inte.
Ställföreträdande förbundsordförande – 8 inkomstbasbelopp.
De fasta mötesplatser som ställföreträdande förbundsordförande förväntas delta i
(styrelsens möten inklusive strategiskt forum, styrelseresa och affärsdagar, presidiets
möten, riksförbundsråd/regionala råd/branschråd och riksförbundsstämma) samt
medlemskontakter på distans täcks av det fasta arvodet. Vid övriga förrättningar utgår timarvode.
Övriga ledamöter i riksförbundsstyrelsen – 4 inkomstbasbelopp.
De fasta mötesplatser som ledamot förväntas delta i (styrelsens möten inklusive strategiskt forum, styrelseresa och affärsdagar, riksförbundsråd/regionala råd/branschråd
och riksförbundsstämma) samt medlemskontakter på distans täcks av det fasta arvodet. Vid övriga förrättningar utgår timarvode.
Därutöver får riksförbundsstyrelsen disponera upp till åtta inkomstbasbelopp efter
beslutad arbetsfördelning inom styrelsen. I denna summa är ersättningar för uppdrag
i LRFs branschdelegationer inkluderade.
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Tjänstgörande revisorer, ej yrkesrevisorer – 0,6 inkomstbasbelopp.
Därutöver utgår timarvode.
Personalrepresentant i riksförbundsstyrelsen – 0,5 inkomstbasbelopp.
Samtliga arvoden och ersättningar som ledamöterna uppbär för uppdrag beslutade
av riksförbundsstämma och riksförbundsstyrelse ska redovisas inför kommande
riksförbundsstämma.
Riksförbundsstämman har beslutat att ställa 585 500 kr till riksförbundsstyrelsens
förfogande (Tolv prisbasbelopp andra halvåret 2018+tio inkomstbasbelopp första
halvåret 2019/2). Beloppet har fördelats enligt följande:
Vice ordförande
Utskott (Revision och finans)
Delegationer (Skog, Kött, Trädgård, Häst,
Växtodling, Entreprenad)
Övriga uppdrag
Reserv, inte fördelat

100 000 kr
40 000 kr
240 000 kr
205 000 kr
500 kr

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. För förbundsordförande 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
Ovanstående ska tillämpas så att årliga arvoden får uttas endast i en av föreningarna
LRF ideell förening och LRF förening u p a.
b) Dagarvoden
Dagarvode utgår för såväl sammanträdes- och förrättningstid som restid med
följande belopp exklusive sociala avgifter:
Tid
Ersättning

1-13 timmar
239 kr/timme

14-24 timmar
3 346 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.
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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
16.

0,4 inkomstbasbelopp
0,2 inkomstbasbelopp
0,2 inkomstbasbelopp

Fastställande av antal samt val till riksförbundsstyrelsen
Sex ledamöter i riksförbundsstyrelsen har en mandatperiod som går ut i samband
med riksförbundsstämman 2019. Dessa är Palle Borgström (ledamot sedan 2010),
Mikael Bäckström (2015), Lotta Folkesson (2012), Sara Helgstrand (2014), Marcus Söderlind (2013) och Lena Åsheim (2017).
Sara Helgstrand har meddelat att hon inte står till valberedningens förfogande för
kommande mandatperiod.
Sex ledamöter i riksförbundsstyrelsen är valda till 2020 års riksförbundsstämma.
Dessa är Joakim Borgs (2017), Jan Ehrensvärd (2016), Sven-Erik Hammar
(2011), Martin Moraeus (2017), Lennart Nilsson (2012) och Åsa Odell (2010).
Valberedningen föreslår stämman besluta:
att

välja en riksförbundsstyrelse med tolv ledamöter,

att

till ledamöter i riksförbundsstyrelsen, för mandatperioden 2019-2021,
välja följande:
Palle Borgström, Älvängen
Mikael Bäckström, Aneby
Lotta Folkesson, Vännäs
Mikaela Johnsson, Hamneda
Marcus Söderlind, Långhult
Lena Åsheim, Kristianstad

Omval
Omval
Omval
Nyval
Omval
Omval

Valberedningen föreslår nyval av Mikaela Johnsson till riksförbundsstyrelsen.
Personalrepresentanter är för närvarande Anders Johannesson, SACO och Kristina
Bengtsson, Unionen.
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Nyval
Mikaela Johnsson är 36 är och utbildad lantmästare. Sedan 2007 äger och driver Mikaela tillsammans med sin man Ågårds lantbruk. Företaget omfattar 190
ha åker och vall, 400 ha produktiv skogsmark, 250 renrasiga suggor med 400
slaktsvinsplatser samt ett vilthägn; 35 ha med mufflon och dovhjort. I driften jobbar 2,5 anställda utöver ägarna. Mikaela har flera förtroendeuppdrag som vice
ordförande i LRF Sydost samt ledamot i Sveriges Livsvinsproducenter och Lagans
vattenråd.
Omval
Palle Borgström driver Kilanda säteri norr om Göteborg tillsammans med brodern
och anställda. Intäkterna kommer huvudsakligen från de 140 kornas mjölkproduktion
men också spannmål, skog, uthyrning och maskinsamverkan. Arealen är 350 hektar
åker, 50 hektar hagmark och 200 hektar skog. Ledamot sedan 2010.
Mikael Bäckström driver Galthults lantbruk utanför Aneby, Småland tillsammans
med sin äldste son. Gården innefattar 120 mjölkkor samt rekrytering. Mikael Bäckström var regionordförande för LRF Jönköping åren 2005-2018. Ledamot sedan
2015.
Lotta Folkesson driver tillsammans med sin man ett lantbruk med växtodling och
skog i byn Selsberg utanför Vännäs, Västerbotten. Utöver detta har de också ett företag med skogsentreprenad med 16 anställda. Lotta är regionordförande i LRF Västerbotten. Ledamot sedan 2012.
Marcus Söderlind är utbildad trädgårdsingenjör och driver ett trädgårdsföretag tillsammans med sin fru i Långhult utanför Habo i Jönköpings län. Företaget producerar ekologiska grönsaker både på friland och i växthus. Tomater är den huvudsakliga
grödan, men på gården odlas ett mycket brett sortiment av grönsaker och snittblommor. Försäljningen sker både till grossister och direkt till konsument. Ledamot sedan
2013.
Lena Åsheim driver tillsammans med sin man Lillö Kungsgård utanför Kristianstad,
Skåne. Verksamheten består av köttdjursuppfödning med 120 dikor samt 350 ha åker
och betesmark. Lena är ekonomagronom och har under sitt yrkesliv arbetat med livsmedelsindustri, bioenergi, innovation och lantbruk. Lena har lång erfarenhet av styrelseuppdrag knutna till lantbruket, bland annat från Swedish Meats och Skånemejerier. Ledamot sedan 2017.

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 2020
års stämma.
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18.

19.

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:
Carl-Olov Holmström, Ljung (omval)
Marianne Andersson, Trelleborg (nyval)

auktoriserad revisor:
Erik Albenius, Pwc (omval)

auktoriserad revisor:
Jens Persson, Pwc (omval)

Fastställande av antal samt val av ledamöter till valberedning, däribland dess
ordförande
Beredningsutskottet föreslår att valberedningen ska bestå av oförändrat nio
ledamöter.
Fem ledamöter i valberedningen har en mandatperiod som går ut i samband med
riksförbundsstämman 2019. Dessa är Lars Gezelius, Torgny Hardselius, Sten Olsson, Katharina Weber och Marita Wolf.
Följande ledamöter har ett år kvar på sin mandatperiod:
Viktoria Josefsson, Reftele
Margareta Malmquist, Nyköping
Patrik Olsson, Kil
Marie-Louise Åhsell, Fåker
Sten Olsson och Katharina Weber har avsagt sig omval. Vidare har Marie-Louise
Åhsell meddelat att hon avgår som ledamot i valberedningen. Ett fyllnadsval av en
ledamot behöver därför göras.
Beredningsutskottet föreslår stämman besluta:
att

välja en valberedning med nio ledamöter,

att

till ledamöter i valberedningen, för mandatperioden 2019-2021, välja
följande:
Lars Gezelius, Vedum
Torgny Hardselius, Sjulsmark
Christian Horn, Åryd
Kjell Svegrup, Härslöv
Marita Wolf, Rimforsa

(omval)
(omval)
(nyval)
(nyval)
(omval)

att

till ledamot i valberedningen, för mandatperioden 2019-2020, välja Leif
Karlsson, Kungsgården,

att

till ordförande i valberedningen välja Viktoria Josefsson (omval).

10

20.

Fördelning av fullmäktige för organisationsmedlemmarna vid nästa
ordinarie stämma
I enlighet med stadgarna har riksförbundsstyrelsen den 24 april 2019 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:

21.

att

anta förslaget till fördelning av 45 fullmäktige samt

att

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

Ärenden som riksförbundsstyrelsen hänskjutit till stämman
a) LRFs medlemsavgift år 2020 (LRF ideell förening)
Styrelsen föreslår att den ideella medlemsavgiften för alla LRFs medlemmar
fastställs till 280 kr, en höjning med 10 kr.
b) De gröna näringarnas klimat- och hållbarhetsstrategi
Styrelsen förelägger stämman ett förslag att initiera ett framåtsyftande hållbarhetsarbete med utgångspunkt i LRFs övergripande miljöpolicy, antagen 2018, som
bland annat slår fast att LRF ska vara en aktiv drivkraft i hållbarhetsarbetet för att
värna konkurrenskraften och för att sätta brukandet i centrum.
Styrelsen föreslår stämman besluta:
att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att under det kommande året anta hållbarhetsmål för de gröna näringarna, som sätter det aktiva brukandet i centrum,
som stärker konkurrenskraften och som ger LRF en möjlighet att vara drivande i hållbarhetsdebatten.

22.

Ärenden som medlem hänskjutit till riksförbundsstämman
Behandling av inkomna motioner
Styrelsen redovisar i 62 yttranden sina förslag med anledning av 75 inkomna
motioner.

23.

Övriga frågor
Tid och plats för ordinarie stämmor år 2020
Riksförbundsstyrelsen har beslutat att 2020 års stämmor hålls på Sånga-Säby
Hotell & Konferens den 26-27 maj 2020.

24.

Stämmornas avslutande
- Avtackningar
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Ärende nr 20

Fördelning av 45 fullmäktige för organisationsmedlemmarna
till 2020 års riksförbundsstämma
Av riksförbundsstämmans 150 fullmäktige fördelas 45 till organisationsmedlemmarna. Riksförbundsstämman fattar, efter förslag från riksförbundsstyrelsen, beslut
om fördelningen av de 45 fullmäktige mellan organisationsmedlemmarna. Vid fördelningen av dessa fullmäktige ska särskild hänsyn tas till tre variabler, enligt de riktlinjer för organisationsmedlemskap i LRF som riksförbundsstyrelsen fastställde
2017:
• 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).
Sedan riksförbundsstämman 2018 har endast en förändring skett i kretsen av organisationsmedlemmar: Sveriges Grisföretagare har tillkommit som organisationsmedlem.
Riksförbundsstyrelsen bedömer det rimligt att Sveriges Grisföretagare tilldelas en
fullmäktige för 2020. Vid en sammanvägning av de tre variablerna ovan är vidare
styrelsens bedömning att detta bör ske genom en omfördelning inom branschen kött
och att Scan AB för 2020 tilldelas en fullmäktige färre än 2019.
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Förslag till fördelning av 45 fullmäktige för organisationsmedlemmarna
till 2020 års riksförbundsstämma:

Grupp 1 Mjölk
Svensk Mjölk
Arla Foods
Falköpings Mejeri
Gäsene Mejeriförening
Norrmejerier
Skånemejerier
Skånesemin
Växa Sverige
Grupp 2 Kött
Scan AB
Danish Crown
Grisföretagarna
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
GRO
Sveriges Maskinringar
Totalt

Förslag
2020
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Beslutat
2019
1
6
1
0
1
1
1
1

1
6
1
0
1
1
1
1

3
2
1

4
2
-

7
1
1
1
1

7
1
1
1
1

3
1
1
4

3
1
1
4

1
2
1
2
1
45

1
2
1
2
1
45

Ärende nr 21 b

De gröna näringarnas klimat- och hållbarhetsstrategi
De gröna näringarna sitter på en nyckelposition i omställningen till ett hållbart samhälle,
där det förnybara naturkapitalet utgör grund. LRF behöver bredda sitt hållbarhetsarbete
för att komma ur sin reaktiva position och få genomslag såväl opinionsmässigt som politiskt för hur de gröna näringarna kan fortsätta leverera en stor del av lösningen på hållbarhetsutmaningarna; bland annat genom omställningen till en biobaserad ekonomi.
Den tätposition de gröna näringarna i Sverige har vad gäller hållbarhetsprestanda jämfört med omvärlden, senast uppmärksammat i Naturvårdsverkets PRINCE-rapport 2018,
är en viktig utgångspunkt. LRF behöver vara en aktiv drivkraft i hållbarhetsarbetet, för
att värna konkurrenskraften och för att sätta brukandet i centrum. Med kunnande och resurseffektivisering kan de gröna näringarna fortsätta att leverera en hållbar produktion
av livsmedel, skogsråvara, prydnadsväxter, förnybar energi och bioråvara i än högre
grad än hittills. Detta kommer att konkret svara upp mot angelägna samhällsutmaningar
på nationell och global nivå. Inte minst är de gröna näringarna förutsättningen för att
många andra sektorer i samhället ska kunna förverkliga sina fossilfria färdplaner.
I omvärlden är det just nu högt tryck inom många olika branscher för att visa att man tar
initiativ och ägarskap för klimat- och hållbarhetsfrågan. Flera konkurrentländer antar
klimat- och hållbarhetsmål och senast det danska jordbruket, där LRFs motsvarighet
Landbrug & Fødevarer har antagit ett mål om att vara klimatneutrala 2050. I Sverige har
flera industribranscher lagt fram sina färdplaner och åtaganden kring klimat. De gröna
näringarna i Sverige har ännu inte gått ut med en gemensam färdplan för sitt hållbarhetsarbete, utan branscherna har arbetat var för sig med olika program och lösningar.
Flera medlemsföretag har tagit mycket ambitiösa mål. LRF kan inte göra åtaganden å
sina medlemmars vägnar på gårdsnivå, utan det måste vara upp till den enskilda företagaren hur man vill utveckla sitt företag. Däremot kan LRF genom sitt arbete med politisk påverkan, företagsutveckling, forskning med mera bidra till ett långsiktigt mål och
peka ut en riktning för att säkra den framtida konkurrenskraften, både ur ett nationellt
och internationellt perspektiv – ett långsiktigt mål som endast kan nås genom aktivt brukande av jord och skog. I ett långsiktigt hållbarhetsarbete ingår till exempel en färdplan
för fossilfrihet och en klimatstrategi liksom de gröna näringarnas bidrag till Agenda
2030, FNs globala hållbarhetsmål.
LRF antog 2018 en övergripande miljöpolicy som bland annat slår fast att ”LRF ska
vara en aktiv drivkraft i hållbarhetsarbetet, för att värna konkurrenskraften och för att
sätta brukandet i centrum.” Policyn bör vara en utgångspunkt för ett framåtsyftande
hållbarhetsarbete, där LRF sätter agendan istället för att vara i en reaktiv roll mot omvärldens förväntningar.
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Vid riksförbundsrådet den 3 april 2019 diskuterades frågan om hållbarhetsmål och rådet
var överens om att LRF ska ta ett gemensamt grepp för de gröna näringarnas hållbarhetsarbete.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår riksförbundsstyrelsen att LRF under det kommande året antar hållbarhetsmål för de gröna näringarna, som sätter det aktiva brukandet i centrum, som stärker konkurrenskraften och som ger LRF en möjlighet att vara drivande i hållbarhetsdebatten. Detta genom en process med LRFs regioner samt organisationsmedlemmar och branscher.

63

Ärende nr 22

Motion Skåne nr 1

Svensk livsmedelsproduktion och miljö
Osby-Visseltofta
Är det verkligen våra husdjur och den svenska livsmedelsproduktionen som är vårt
största miljöproblem? Medier skriver det gärna. 4 av 10 konsumenter säger sig ha
minskat eller slutat äta kött för miljön. Räddar vi miljön på detta sätt?
Kolets kretslopp är komplext. Vi kan inte jämföra den koldioxid eller metangas som
våra idisslare släpper ut, med de utsläpp som kommer från förbränningen av fossila
bränslen. Vi själva och vår produktion utgår från fotosyntesen. Vatten och koldioxid
med hjälp av solens strålar och gröna växter bildar syrgas och kolhydrater. Syre och
kolhydrater som är grunden för våra liv. Förbränningen som sker i våra kroppar och
utsläppen av vatten och koldioxid är en förutsättning för gröna växters liv. Detta är
samspelet som hela naturen och vi själva lever av. En kolatom som binds i en vallväxt och äts av en ko eller ett får kan cirkulera runt på en vecka eller 100 år eller
binds i en människa eller i ett träd 150 år. Detta kan inte jämföras med stenkol och
olja som skapades för miljoner år sedan. Det kan ta miljoner år efter att den frisläppts
som koldioxid innan den är tillbaka i kollagren i jordens inre.
Livscykelanalysen på svensk mjölk visar att ekologisk komjölk har utmaningar på
arealåtgång och konventionell mjölk på importerat proteinfoder och förbränning av
fossila bränslen. Trots detta är den svenska mjölkproduktion 40 % bättre än i övriga
världen. Vi är så mycket duktigare och ändå vet inte konsumenter, uppköpare och
stat detta. Det borde vara naturligt att alltid välja svenskt.
Livsmedelsproduktionen i Sverige står för knappt 14 % av Sveriges totala utsläpp av
koldioxid. Det är uppdelat på diesel, utandningsluft från idisslare och omsättning i
jordar. Tar forskningen hänsyn till hur stor del av koldioxidutsläppet som är av ”naturlig art” och hur stor del av djurens utsläpp ingår i det korta naturliga kretsloppet?
Vem ligger bakom de forskningsrapporter som beskriver våra idisslare och hela vår
livsmedelsproduktion som ett klimathot? Är de objektiva? Har man gjort allokeringar
i sin forskning som inte tar hänsyn till den naturliga koldioxidproduktionen?
Av en svensk konsuments utsläpp av koldioxid anger Naturvårdsverket att 19 %
kommer från den mat vi stoppar i oss. Skiljer det mycket på om vi äter svenskt nötkött eller importerade bambuskott, kikärtor eller någon annan råvara som transporterats? Har man beaktat transporten av maten i den kalkylen?

64

I Sverige har vi hårda regler hur maten ska produceras. Maten ska vara säker att äta
utan antibiotikarester, hormoner eller gifter. Vi svenska bönder känner inte igen oss i
till exempel dokumentären ”Sista skörden”, där det visades bland annat hur åkermarken utarmades. Forskningen visar att vi i Sverige ökar mullhalten i våra jordar,
vi ökar bördigheten och vi binder kol i våra åkrar.
Det är dags att media redovisar allt det positiva som vi står för. Gör filmer som utbildar Sveriges befolkning om hur svensk mat produceras och hur den skiljer sig från
importerad. Var med i populära matprogram som fokuserar mer på hur råvaran producerats och var den kommer ifrån. Handeln och konsumenten ska inse: Ska du äta
klimatsmart – ät svenskt och ät upp!
LRF Skåne yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka ännu mer för att få en positiv bild i media av svensk livsmedelsproduktion och varför det är säkert och klimatsmart att äta svensk mat,

att

initiera nya forskningsprojekt där miljönyttan av våra husdjur utreds, till
exempel hur stor del av husdjurens så kallade utsläpp är skadliga och inte
ingår i det korta naturliga kretsloppet,

att

medverka till information om hur viktigt det är med en inhemsk
livsmedelsproduktion samt

att

verka för att få bort miljöbovsstämpeln på livsmedelsproduktionen.
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Motion Sydost nr 7

Klimatdebatten
Alvesta
Dagligen hör vi i massmedia om klimatpåverkan. Kor är miljöbovar, kött förstör klimatet; detta trots att antalet kor i Sverige har halverats sedan 1930-talet. Samtidigt
finns det en veganrörelse som många gånger står oemotsagda och därmed leder agendan.
Att de gröna näringarna och då särskilt animalieproducenter framställs som miljöbovar, skadar branschen som helhet men också den enskilde lantbrukarens stolthet och
fortsatta investeringsvilja. De gröna näringarna i Sverige idag är världsledande med
ett hållbart jord- och skogsbruk och har en nyckelposition för att bidra till lösningar
på framtidens klimatutmaningar och är inte förtjänta av det debattklimat som nu råder.
LRF har mycket faktaunderlag som kan bemöta dessa grupperingars argument, vilket
borde göra debatten mer nyanserad. Detta borde ha bidragit till att det svenska jordbruket och den svenska skogsnäringen höjdes och berömdes i debatten och i media.
Men så är inte fallet. Vi ser ingen förändring, vi tar inga steg fram och vi leder och
styr inte debatten. LRF måste lämna försvarsrollen och återta positionen som ledare.
En väg att nå framgång är att stärka sina medlemmars förmåga att själva ta debatten i
alla olika forum på ett konstruktivt och nyanserat sätt.
Genom ett slagkraftigt och faktabaserat underlag till sina medlemmar tror LRF
Sydost att vi kan återta den position vi förtjänar. Det behövs i synnerhet mer fakta
om hur mycket koldioxid som det svenska jord- och skogsbruket binder in och hur
stor andel av landets totala utsläpp som på det viset kompenseras av våra näringar.
Vi behöver också profilera vårt pågående klimatarbete och ett led i detta är att ge
LRF Samköp i uppdrag att förhandla fram bättre klimatsmarta rabatter likt den som
idag finns på biogasbilar.
LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

ta fram en informationsstrategi med bland annat mer faktabaserat
informationsmaterial för att nå fram och bli mer synliga i klimatdebatten
samt

att

genom LRF Samköp främja lantbruk och skogsbruk i deras klimatomställning.
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Styrelsens yttrande nr 1

Motion Skåne nr 1 och Sydost nr 7

Klimatdebatten
Inkomna motioner
LRF Sydost efterfrågar ett slagkraftigt och faktabaserat underlag för att sprida kunskap om den nyckelposition de gröna näringarna i Sverige har för att bidra till lösningar på framtidens klimatutmaningar och för att flytta fram positionerna i klimatdebatten. Som en del i de gröna näringarnas klimatarbete föreslås LRF Samköp få
uppdrag att förhandla fram klimatsmarta rabatter.
I motionen från LRF Skåne beskrivs att både media och forskare ofta målar upp en
bild av svensk livsmedelsproduktion som en miljöbov. En annan aspekt som tas upp
är att man inte skiljer på naturlig koldioxid och fossil koldioxid i debatten.
Utifrån att svensk livsmedelsproduktion är bland de mest klimatsmarta och har låg
miljöbelastning (man lyfter bland annat antibiotikarester, hormoner och gifter) vill
man därför att LRF ska lyfta fram en positiv bild av svensk livsmedelsproduktion, att
LRF ska satsa på mer forskning gällande hur vår animalieproduktion påverkar miljön, att LRF ska sprida information hur viktig den inhemska livsmedelsproduktionen
är och att arbeta för att få bort nuvarande ”miljöbovsstämpel”.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar och har stor förståelse för frustrationen av den många gånger ensidiga
debatten kring mat, klimat och miljö. Samtidigt ser vi fler och fler exempel, både drivet från LRF och forskar-/myndighetshåll, på att man lyfter fram fördelar med
svensk primärproduktion. Man pratar till exempel mer och mer om vikten av betande
djur för biologisk mångfald, kolinlagring, jordarnas mullhalt med mera. Ett annat exempel är det nyligen avslutade treårsprojektet PRINCE där Naturvårdsverket redovisar klimat- och miljöpåverkan från livsmedelskonsumtion i Sverige. Däri framgår det
tydligt att svensk produktion av livsmedel har ett betydligt lägre avtryck på klimat
och miljö (pesticider, antibiotikaanvändning och övergödning). Märkningen "Från
Sverige" har på några få år fått stort genomslag med en kännedom på 84 %. För att få
märkas skall produkten vara odlad, född eller uppfödd i Sverige.
Det gröna näringslivet sitter definitivt på en nyckelposition i omställningen till ett
hållbart samhälle, där det förnybara naturkapitalet utgör grund. Efter ett omfattande
förankringsarbete inom organisationen fastställdes LRFs policy för miljö vid riksförbundsstämman 2018 där fokus på att offensivt ta position i hållbarhets- och miljöfrågor ingår. I policyn lämnades det som LRF Sydost beskriver som försvarsrollen och
inriktningen är tydlig på ett aktivt och faktabaserat starkt påverkansarbete inom klimatområdet. I Tänk om-projektets så kallade reformagenda ingår klimatområdet som
en prioriterad fråga och under 2019 kommer konkreta förslag och kommunikationsinsatser för att flytta fram de gröna näringarnas position att presenteras.
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Detta för att mer proaktivt kunna driva frågorna. Därtill kommer satsningar på forskning och utveckling för att visa miljönytta med svensk produktion ingå.
För att flytta fram de gårdsbaserade insatserna för klimatomställning i praktiken bör
alla goda exempel lyftas fram och gärna favoriseras. Här förmedlar LRF centralt förslag från regioner och medlemmar till LRF Samköp, så även nu med motionen från
LRF Sydost.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
inom ramen för Tänk om-projektet vidareutveckla informationsarbetet om
klimat och hållbarhet med 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.
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Motion Dalarna nr 2

Otacksamt att använda ett klimatsmart drivmedel
Sundborn
Skatteåterbäring på diesel är något LRF jobbat för i många år och även lyckats med
att få igenom. Denna återbäring ger många värdefulla kronor tillbaka till bonden som
kan fortsätta sitt arbete att utveckla ett klimatsmart lantbruk. Denna skatteåterbäring
gäller dock INTE på fossilfria bränslen och innefattar således inte till exempel HVO
100, RME med flera.
När det nu finns fossilfria bränslen som till exempel HVO 100 och RME – och fler
är under utveckling – så är det tråkigt att det blir väldigt dyrt för oss som redan tidigt
satsat på detta. Vi som faktiskt redan gör något känner oss bortglömda i processen
med att skapa ett miljövänligare lantbruk. LRF har många olika budskap om att
"Grönt är det nya svarta", "Framtiden växer i skogen och på åkern" med mera. Det
är dags att se till att ord blir till handling och att det lönar sig att köra fossilfritt.
Det känns fel att misskrediteras när man gör en miljöinsats. Stimulans att öka användningen av fossilfria drivmedel borde vara självklar och i linje med många mål
för hållbarhet och fossilfritt samhälle.
Att använda fossilfria drivmedel i lantbruket är en tydlig signal om hållbarhet och
miljöfördelar, men när det blir dyrare för lantbrukaren att använda fossilfritt än att
använda vanlig fossil diesel känns det otacksamt. Det skattetekniska problemet är att
fossilfria drivmedel redan i produktionen är skattebefriade, men priset på marknaden
är i nivå med fossil diesel inklusive energi- och koldioxidskatt. Med nuvarande konstruktion av återbetalning av dieselskatten finns alltså inte skatt att begära återbetalning för.
LRF Dalarna anser att det är en viktig fråga för LRF att arbeta för bättre villkor som
stimulerar lantbruket att ställa om till fossilfritt.
LRF Dalarna yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för förbättrade villkor för att köra fossilfritt till exempel att införa
någon form av miljöstöd för den som väljer att köra fossilfritt.
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Motion Västra Götaland nr 4

Lika villkor för HVO som för diesel
Grästorps kommungrupp
För att bibehålla Sveriges position som en plats för världens bästa mat- och energiproducenter måste vi ständigt förbättra oss för att inte halka efter. Ett viktigt steg i arbetet för att minska vår klimatpåverkan är att byta ut de fossila drivmedlen mot förnybara, exempelvis HVO och RME bland nu kända alternativ. Ett byte från fossila
till förnybara drivmedel är dock förknippat med en del svårigheter vilket medför att
en omställning tar längre tid än det borde göra.
I sin roll som påverkansorganisation kan LRF vara en part som underlättar för den
lantbrukare som vill att ta större steg mot en ännu mer hållbar livsmedelsproduktion.
Utmaningarna för en omställning är både tekniska och marknadsmässiga. De tekniska utmaningarna rör till exempel råvarutillgång, produktionskapacitet, infrastruktur och motorer. I det marknadsmässiga perspektivet sitter vi idag i situationen att
HVO och övriga förnybara alternativ är betydligt dyrare i inköp än diesel vilket hindrar den lantbrukare som vill göra ett drivmedelsbyte. En utjämning av kostnadsbilden
mellan fossila och förnybara drivmedel måste således till. Vi kan som organisation
inte önska oss en statlig styrning som höjer dieselpriset till nivån för HVO och dess
alternativ. Det LRF kan eftersträva är ett lägre pris på de förnybara alternativen. Ren
HVO (HVO100) är redan i nuläget skattebefriat så en höjd eller införd skatteåterföring är därför ingen möjlig metod för att få ner priset på HVO. Skattebefrielsen för
HVO är dessutom ett temporärt undantag som enbart gäller till och med 2020 och en
stor osäkerhet råder kring vad som händer därefter.
Sammanfattningsvis måste LRF arbeta för en ännu snabbare utfasning av de fossila
bränslena så att vi som brukar marken ska kunna vara föregångare i utvecklingen mot
fossilfritt. I och med det kan vi dessutom utnyttja möjligheterna att producera en
högre andel inhemskt bränsle vilket också skulle gynna vår näring.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

främja HVO genom att arbeta för att få fram mer råvara och stötta etableringen av nya produktionsanläggningar,

att

med kraft arbeta för att regeringen, genom att gynna de förnybara drivmedlen, skapar likadana ekonomiska villkor för att använda HVO och andra förnybara drivmedel som för diesel samt

att

arbeta för att säkerställa ett förlängt undantag som gör HVO skattebefriat
även efter 2020.
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Motion Västra Götaland nr 5

Tillåt och tillgängliggör fossilfria drivmedel
Vänersborgs kommungrupp
De flesta sektorer har relativt snabbt och smärtfritt ställt om till en övervägande del
förnybar energi, men för transportsektorn går det trögt. Där dominerar den fossila
energin och de alternativ som finns är oftast inte tillgängliga för slutkunden som styr
marknaden. För att ställa om även transportsektorn måste därför fossilfria biodrivmedel tillåtas och även göras tillgängliga på marknaden.
Ytterligare ett perspektiv är drivmedelsproduktionens betydelse specifikt för det
svenska jord- och skogsbruket. Idag är bara någon procent av de drivmedel som säljs
i Sverige inhemskt producerade förnybara drivmedel. Detta är dåligt nyttjade resurser
eftersom vi i vårt land har potential att producera så mycket mer förnybara drivmedel
som kan ersätta de fossila bränslena och på så sätt ge mer pengar till det svenska
jord- och skogsbruket. Det skulle dessutom göra oss mindre sårbara eftersom det
medför en högre självförsörjningsgrad. Därtill är ett skifte från fossila bränslen helt
nödvändigt för att begränsa vår klimatpåverkan.
Svenskproducerade förnybara drivmedel borde gynnas både i skattehänseende och
vad gäller övriga regelverk. Det borde vara betydligt enklare att ta initiativ som stimulerar produktion, försäljning och konsumtion av förnybara drivmedel! Dessutom
behöver det utvecklas och produceras nya typer av motorer anpassade för biodrivmedel. Ett styvnackat regelverk som tar årtionden att förändra gynnar inte vår strävan
mot en hållbar utveckling eller kampen mot klimatförändringarna.
Vi anser att LRF måste arbeta för att öka tillgängligheten på fossilfria drivmedel genom förenklade regler och villkor. Det går inte att klamra sig fast vid tidigare beslut
bara för att de var bra när de en gång togs; i den tidsålder vi lever i nu måste man
snabbt kunna ändra riktning för att få de resultat man önskar.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för att tillåta och tillgängliggöra fossilfria drivmedel på den svenska
marknaden.
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Motion Östergötland nr 5

Omställning och konkurrenskraft – minskat fossilberoende
Varv-Styra
Regionstämman antog en motion från Varv-Styra som belyser vikten av att LRF tar
initiativ i samhällsdebatten om minskat fossilberoende. Sommarens värme och torka
har ställt klimatfrågan ännu mer i strålkastarljuset och engagemanget från både allmänhet och politik är starkare när det gäller frågan om omställning till ett mindre
fossilberoende samhälle.
För enskilda företagare och LRF-medlemmar är frågan högt på agendan. Viljan till
omställning för att producera klimatsmarta produkter med lågt fossilavtryck motverkas av konkurrensnackdelar. Dagens skattesubvention på fossil diesel måste kompletteras med kraftfulla åtgärder som gynnar användningen av förnyelsebara drivmedel.
Strategiskt är frågan viktig av flera anledningar. Den fossila dieseln hämtas i länder
där handeln direkt kan påverkas eller upphöra beroende på tonen i det världsekonomiska läget. Vikten av en stark inhemsk livsmedelsproduktion är belyst genom följderna av sommarens torka och värme samt även för samhällsberedskap. Detta är argument för ett målinriktat arbete för omställning och konkurrenskraft som faller
mycket väl inom ramarna för LRFs projekt ”Tänk om”.
LRF Östergötland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

tydligt arbeta fram skarpa, konkreta och lösningsorienterade förslag som
kombinerar omställning till minskat fossilberoende med ökad och förbättrad
konkurrenskraft.
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Styrelsens yttrande nr 2

Motion Dalarna nr 2, Västra Götaland nr 4,
Västra Götaland nr 5 och Östergötland nr 5

Fossilfria drivmedel och konkurrenskraft
Inkomna motioner
Från LRF Dalarna, LRF Östergötland, LRF Västra Götaland har inkommit totalt fyra
motioner som behandlar frågan om fossilfria drivmedel och stärkt konkurrenskraft.
Motionerna yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att arbeta för; förbättrade villkor för att köra fossilfritt; att tillgängliggöra fossilfria
drivmedel på den svenska marknaden; att kombinera omställning till minskat fossilberoende med förbättrad konkurrenskraft; att få fram mer råvara och stötta etableringen av nya produktionsanläggningar samt att stötta HVO genom att säkerställa ett
förlängt undantag som gör HVO skattebefriad även efter 2020.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar uppfattningen att det är angeläget att fortsätta med omställningen till ett fossilfritt samhälle. I dag finns flera hinder för omställningen till
förnybara drivmedel. De är dyrare än vanlig diesel, en del produkter finns bara i
vissa områden i Sverige, godkännande av motortillverkare går långsamt och det är en
osäker tillgång till råvara.
Möjligheten till återbetalning av dieselskatt är under tryck från olika delar av samhället. Många vill ta bort återbetalningen till lantbruket.
Konkurrenskraften gentemot andra EU-länder är viktig. Givetvis vore det bättre att
andra länder hade samma kostnad för drivmedel som vi har i Sverige, men Sverige
råder inte över grannländernas skattesystem.
Reduktionsplikten som infördes den 1 juli 2018 har delvis förändrat utvecklingen för
fossilfria drivmedel. Priset på 100 % HVO har gått upp och försäljningen har gått
ned, delvis på grund av att drivmedelsbolagen har valt att prioritera inblandning av
HVO i vanlig diesel. I vissa fall kan man beställa det man vill ha, men i vissa områden får man så kallad massbalans, med okänd inblandning. Detta kan jämföras med
grön el-principen. Drivmedelsföretagen väljer att göra olika inblandningar som passar ett område beroende på vilken oljedepå som ligger närmast. Dieseln som du tankar vid station A kan alltså innehålla en mindre del förnybart bränsle än förväntat,
men det vägs upp av att pump B vid en annan mack innehåller en större del än förväntat. Det kan variera från cirka 7 % inblandning av RME upp till höginblandad
som till exempel kan innehålla 7 % RME och 40 % HVO. Drivmedelsbolagen har en
plikt att ha 20 % reduktion av växthusgasutsläpp i diesel på års- och Sverigebasis för
år 2020. Denna kvotplikt kommer att öka långsamt, men takten är inte bestämd än.
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Att kombinera förbättrad konkurrenskraft och samtidigt öka användandet av förnybara drivmedel är en stor utmaning. I och med återbetalningen på dieselskatten är det
dyrare att till exempel välja 100 % HVO. Återbetalningen våren 2019 är 1,43 kr/liter,
men den 1 juli går den upp till 2,43 kr/liter. Dessutom är marknadspriset för HVO i
början av april cirka 80 öre högre per liter.
Det finns olika vägar att gå. En väg är att avstå att få tillbaka på dieselskatten. Det
blir då mindre skillnad i pris mellan HVO och vanlig diesel och det uppfattas som att
lantbruket tar sitt ansvar. En annan väg är att tanka enbart vanlig diesel och hänvisa
till reduktionsplikten som långsamt kommer se till att inblandningen ökar. LRFs pågående arbete med att försöka hitta kombinationer för att stärka konkurrenskraft och
samtidigt öka användningen av förnybara drivmedel behöver alltså fortsätta.
När det gäller produktion av inhemska biodrivmedel kommer LRF att arbeta på olika
nivåer för att denna skall öka. Det pågår arbete med att påverka EUs regelverk och
statsstödsregler som sätts i Bryssel för att lantbruksföretagare ska kunna bruka och
använda sin skog och använda grödor från åkermark till energiproduktion. LRFs experter deltar också i projekt som är intressanta för utvecklingen av biobaserade råvaror från de gröna näringarna.
När det gäller miljöersättning till den som väljer att köra fossilfritt har redan diskussioner inletts med Näringsdepartementet och Jordbruksverket om att i ett framtida
landsbygdsprogram eller på annat sätt hitta former för ett stöd till de som kör med
100 % förnybara drivmedel.
LRF kommer arbeta för att behålla de förnybara bränslena skattebefriade framöver.
Det är också viktigt att etanol och biogas finns kvar och att denna marknad ökar genom efterfrågan och en ökad inhemsk tillverkning.
LRF har nyligen påbörjat arbetet med en strategisk plan för klimat och hållbarhet
inom lantbruket. En del i arbetet kommer att vara att titta på Färdplan för fossilfri
konkurrenskraft i samarbete med Fossilfritt Sverige.
Styrelsen föreslår stämman besluta
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.
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Motion Mälardalen nr 6

Betalt för nettokolinlagring
Vattholma
Under senare tid har frågan om att lagra kol i marken alltmer lyfts fram som en viktig
åtgärd för att minska effekterna av utsläppen av fossil koldioxid. Många menar att
enbart åtgärder för att minska utsläppen av klimatgaser inte kommer att räcka för att
nå målen i Parisavtalet, utan att även ökad bindning av kol i marken kommer att bli
nödvändigt. Frågan om kolbindning i marken har debatterats i medierna med sådana
konstateranden som att:
• Mängden kol i översta metern jord globalt är cirka 1 500 miljarder ton, vilket
överstiger mängden kol i både atmosfären och i all biomassa på land.
• Senaste 20 åren har kolinnehållet i svensk åkermark ökat med 0,4 % per år, främst
på grund av ökad vallodling, men också till följd av ökad återföring av halm och
organiska gödselmedel och ökade skördar.
• Ökad tillförsel av organiskt material verkar vara avgörande för att öka kolförrådet
i marken och potentialen att öka kolförrådet är störst på gårdar utan vall i växtföljden.
• Fånggrödor genom insådd i vårsäd, eller sådd på hösten efter skörd är sannolikt de
viktigaste åtgärderna för att öka kolbindningen, men forskning pågår inom andra
områden också.
Inlagring av kol går också hand i hand med livsmedelsstrategin, då ökad kolhalt kan
ge bättre bördighet och odlingssäkerhet. LRF Mälardalen anser att jordbrukets roll i
detta måste bli tydligare och vi ser två utvecklingsområden för LRF:
1. Hur svenska lantbrukare kan få ersättning för att öka inlagringen av kol i marken
på ett sätt som gynnar långsiktigt hållbart jordbruk, ekonomiskt, ekologiskt och
socialt.
2. Kommunikation kring kolinlagring i marken som stöd i LRFs opinionsbildning
kring jordbruk och klimat.
På den första punkten finns det några olika möjligheter som kan studeras ytterligare.
Ersättning för kollagring utifrån systemet med handel av utsläppsrätter, en investeringsfond med finansiering från koldioxidskatt (något som exempelvis Australien arbetar med) samt system för klimatkompensation där företag och personer kan kompensera utsläpp genom investeringar i bioenergi eller kolinlagring i Sverige. LRF behöver göra en genomgång av de olika modeller som kan vara möjliga och arbeta för
införandet av ersättning för kolinlagring. Det är viktigt att också beakta alla de åtgärder som redan görs idag inom jordbruk och skogsbruk, vilket näringen i dagsläget
inte får tillgodoräkna sig, varken i klimatstatistiken eller i opinionen.
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Den andra punkten är också mycket viktig i dagens debattklimat, där livsmedelsproduktionen ofta pekas ut som klimatbov, även av vissa företag inom den egna branschen. Dessa idéer verkar ha fått fäste på alla nivåer i samhället idag och bristen på
helhetssyn och aktörer med extrema agendor gör det svårt att föra en nyanserad debatt. I det läget är det viktigt att fortsätta att utveckla ny kunskap och bra argument.
Jord och skogsbruk är unika som de enda sektorer som aktivt kan binda koldioxid i
biomassa och dessa möjligheter måste kommuniceras i ett sammanhang tillsammans
med livsmedelsproduktionen. LRFs uppgift är att öka medvetenheten hos konsumenter och beslutsfattare om det gröna näringslivets bidrag till ett fossilfritt samhälle.
LRF Mälardalen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

utreda hur svenska lantbrukare kan få ersättning för att öka inlagringen av
kol i marken och driva på ett införande av ett sådant system samt

att

stärka kommunikationen kring kolinlagring med koppling till ökad livsmedelsproduktion och det gröna näringslivets bidrag till det fossilfria samhället.
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Styrelsens yttrande nr 3

Motion Mälardalen nr 6

Betalt för nettokolinlagring
Inkomna motioner
LRF Mälardalen beskriver behovet av ökad bindning av kol i mark för att nå målen i
Parisavtalet och jordbrukets roll att leverera denna kolbindning. LRF Mälardalen yrkar i motionen att LRF skall utreda hur lantbrukare kan få ersättning för ökad inlagring av kol i mark samt att stärka kommunikationen kring kolinlagring som bidrag
till det fossilfria samhället.
Styrelsens redovisning
Sverige rapporterar idag utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändningssektorn (LULUCF) 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 Dohaändringen innebär åtaganden fram till slutet av 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.
Åkermark utgör såväl en möjlighet att lagra mer kol som ett nettoutsläpp av växthusgaser från mulljordar. För perioden 1990-2017 bidrar dränerad organogen åkermark
(mulljordar) nationellt med ett utsläpp på i genomsnitt 3,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. För samma period har mineraljordar utgjort en liten sänka på i genomsnitt 0,5 miljoner ton koldioxid per år. Om lantbrukare skulle få betalt för uppbyggnad av kollagret i mineraljordar är det inte osannolikt att utsläppet av växthusgaser från mulljordar skulle beläggas med avgift.
Andra risker är stora osäkerheter i mätning och redovisning, vilket ger mycket komplicerade beräkningar och stor administrativ börda. Idag hanteras upptag och avgångar inom markanvändningssektorn genom att den nationella tillväxten balanserar
avgången. Mineraljordarna uppvisar stor mellanårsvariation i utsläpp och upptag vilket i stor utsträckning beror på variationer i tillförsel av organiskt material till marken (rester av årlig skörd och tillförsel av stallgödsel). Den kontinuerliga inventeringen av kolförråd i åkermark pekar dock på att det sker en långsiktig uppbyggnad
av kol i mineraljorden. Det finns all anledning att vara vaksam på att ett system för
utsläppskrediter från lantbruk skulle drabbas av liknande bekymmer som stödersättningarna inom jordbruket har där markägare blir återbetalningsskyldiga på grund av
felaktiga mätningar tidigare år.
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LRF finns representerat i en expertgrupp som arbetar i anslutning till den statliga
"Klimatpolitiska vägvalsutredningen", med uppdrag att föreslå åtgärder för att nå negativa utsläpp av växthusgaser. Det är ett av flera sammanhang där LRF såväl påverkar som följer ny kunskap inom detta område. Det ger LRF möjlighet att kommunicera kolinlagringens koppling till det gröna näringslivets bidrag till det fossilfria
samhället såväl som ökad livsmedelsproduktion.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionen avseende utredning hur svenska 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.

78

Motion Sydost nr 9

Faktagranskning om gröna näringarna
Gårdsby
Det är viktigt att vår kommande generation får ta del av en opartisk, vetenskapligt
baserad och aktuell kunskap om de gröna näringarna i den litteratur som tillhandahålls. Detta gäller i grundskolan såväl som i högre instanser.
Undervisningsmaterial har en hög trovärdighet och förväntas vara korrekt och faktagranskat, därav är det av stor vikt att den är just korrekt och faktagranskad.
Idag upplever vi att detta inte alltid är fallet och därav är det en för LRF och dess
medlemmar mycket viktig framtidsfråga. Det förtroende vi idag besitter hos våra
konsumenter är en av våra viktigaste konkurrensfördelar.
LRF Sydost anser att en kartläggning av aktuell litteratur behövs och detta kan förslagsvis göras i form av ett studentarbete på SLU eller annan lämplig akademi.
LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

utforma ett uppdrag för kartläggning och faktagranskning av litteratur som
nyttjas i undervisningsmaterial som berör och beskriver de gröna näringarna
samt

att

utifrån ovanstående resultat om så behov uppstår, utarbeta förslag för
förändring och förbättring.
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Styrelsens yttrande nr 4

Motion Sydost nr 9

Faktagranskning om de gröna näringarna
Inkomna motioner
LRF Sydost lyfter i en motion vikten av att kommande generation får ta del av opartisk, vetenskapligt baserad och aktuell kunskap om de gröna näringarna i den litteratur som skolan tillhandahåller. LRF Sydost upplever att så inte alltid är fallet och att
det för LRF och dess medlemmar är en viktig framtidsfråga. Man anser även att en
kartläggning av aktuell litteratur behövs.
Styrelsens redovisning
Felaktigheter i skolmaterialet är dessvärre inget nytt. Det är bland annat mot bakgrund av detta som LRF för snart fem år sedan lanserade det digitala läromedlet
Bonden i skolan, www.bondeniskolan.se, med målgruppen elever och lärare i årskurs
F-6. Tillsammans med Jordbruksverket har LRF även tagit fram undervisningsmaterialet MatRätt, som riktar sig till elever och lärare i årskurs 7-9 samt gymnasiet.
LRFs läromedel åtnjuter en hög trovärdighet då det är både faktagranskat och fritt
från tyckanden. Materialet är också uppbyggt kring lektioner som har tydlig koppling
till läroplanen. Vad ska man göra om man hittar felaktigheter? – Det bästa är att prata
direkt med pedagog, eller om det är känsligt, med rektor. Det är det snabbaste sättet
att få något att hända.
Urvalet av vilka läromedel som används i undervisningen är idag helt decentraliserat
och avgörs på skolorna. Skolverket har exempelvis inget granskande uppdrag när det
gäller läromedel. I vissa fall är det den enskilda läraren som tar ett beslut och i andra
fall kan det vara ett arbetslag av lärare eller rektor. Det gör att uppdraget att göra en
kartläggning och faktagranskning av litteratur blir väldigt omfattande och i princip
omöjlig att genomföra.
Många av LRFs regioner deltar sedan flera år tillbaka på de regionala läromedelsmässor som arrangeras i landet. Regionerna gör detta för att marknadsföra LRFs
läromedel, men brukar samtidigt granska material som andra utställare, exempelvis
förlag, har med sig och påtala om de hittar felaktigheter. LRF har vid många tillfällen
erbjudit förlagen att agera faktagranskare, men förlagen nappar sällan på detta.
Att öka kännedomen och kunskapen om Bonden i skolan i skolans värld är en viktig
nyckel. Under 2018 hade www.bondeniskolan.se nästan 196 000 unika besök, jämfört med 120 000 året innan och 41 000 år 2016. Det innebär cirka 1 000 unika besök
inne på sajten varje skoldag. Många gånger döljer sig en hel skolklass bakom varje
unik besökare. Siffrorna visar även att de lärare som får kännedom om och upptäcker
materialet gärna använder materialet igen och tipsar sina kollegor. Ett sätt för regioner att marknadsföra skolmaterialet är att uppmuntra kommungrupper och lokalavdelningar att göra aktiviteter kring det.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Gå från skola till universitet
Hällestad-Veberöd
Hur blir man klimatsmart på riktigt? Går det att klimatkompensera: Hur mycket är
produktionen av ett par jeans mätt i träd i Afrika? Varför är ett kilo kött olikt ett annat kilo kött? Hur räknar man ut klimatpåverkan på riktigt och är det skilt från miljöpåverkan? Är det rimligt att Youtube-klipp med amerikanskt lantbruk används som
kurslitteratur om svensk livsmedelsproduktion?
Hur når vi ut i samhället, hur kan vi ge baskunskaper som gör det möjligt för personer även utan direkt agrar koppling att på ett faktafyllt och nyanserat sätt diskutera
lantbruk och livsmedelsproduktion ur såväl ett lokalt som globalt perspektiv?
Frågorna kring klimat, miljö och produktion är komplexa och svåra att sätta sig in i.
Sambanden och beroendena är många; gör vi för mycket förenklingar så förlorar vi
skillnaderna. Det blir inte enklare när svensk produktion blandas ihop med internationell som produceras under helt andra villkor och förutsättningar. Avståndet mellan
lantbruk i Sverige, konsumenter och politiker ökar för varje generation. Allt färre
känner en bonde, än färre har varit på ett modernt lantbruk. Livsmedelsproduktion
och lantbruk, betydelsen av fotosyntesen, kretsloppet och andra komplexa frågor blir
då lätt obegripliga ord och teorier och inte en verklighetsförankrad förståelse.
Barn och ungdomars bild av lantbruk är inte sällan präglad av det de ser på internet,
av influencers och kampanjer där en del av materialet kommer från olika ”ismer” och
kan vara mera propaganda än fakta. Även lärarna som ska undervisa behöver bra
material och faktakunskap i sin egen utbildning för att inte använda ogranskade, men
lätt tillgängliga källor eller annat material som inte skiljer på svensk produktion och
andra länders.
Det är av yttersta vikt att LRF tar ytterligare steg vidare, arbetar strategiskt och utvecklar ”skolkontakterna” till att omfatta utbildningsfrågor inom alla stadier och på
alla utbildningar inklusive fakta- och undervisningsmaterial i många kanaler.
Konsumenter som försöker göra medvetna val vet varken ut eller in eller var de ska
fråga för att få svar. Politikerna tävlar ibland om vilken profil deras skolor har, ofta
med fokus på vilken sorts kost man serverar, men tar sällan hänsyn till var eller hur
maten är producerad och till vilka lagar den är producerad under? Även konsumenters och politikers bild av livsmedel präglas till stor del av de kampanjer som finns
och det lättillgängliga material som finns bland annat på internet och Facebook.
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LRF ska äga frågan och vara den naturliga kunskapskällan till frågor om livsmedelsproduktion i sig och kopplat till kretslopp, resurshushållning, miljö och klimat – för
såväl skolor, högskolor, universitet och andra lärosäten som konsumenter och politiker.
LRF Skåne yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

aktivt arbeta för att LRF ska vara den naturliga kunskapskällan till frågor om
livsmedelsproduktion, kretslopp, resurshushållning, miljö och klimat – för
såväl skolor, högskolor, universitet och andra lärosäten som konsumenter
och politiker samt

att

arbeta långsiktigt och strategiskt i flera kanaler och med flera media för att
säkra kompetensen och på anpassade sätt ge skolor, högskolor, universitet
och andra lärosäten, politiker och konsumenter korrekt information och fakta
samt läromedel kring svensk livsmedelproduktion och dess påverkan på
miljö och klimat.
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Styrelsens yttrande nr 5

Motion Skåne nr 3

Gå från skola till universitet
Inkomna motioner
LRF Skåne beskriver i en motion en önskan om att utveckla skolkontakten till att
omfatta utbildningsfrågor inom alla stadier och på alla utbildningar. LRF ska vara
den naturliga kunskapskällan i frågor som rör livsmedelsproduktion, kretslopp,
resurshushållning samt miljö och klimat i skolor, högskolor, universitet och andra
lärosäten.
Styrelsens redovisning
Debatten i samhället kring klimat, miljö och livsmedelsproduktionen är högaktuell
och intensiv. Även om det gröna näringslivet och LRFs medlemmar sitter såväl på
svaren på mångas frågor som lösningarna på de klimat- och miljöutmaningar som
världen står inför, är inte LRF den naturliga källan för många att vända sig till för att
inhämta information. Detta är en utmaning riksförbundsstyrelsen är väl medveten om
och arbetar för att förändra.
LRF har arbetat med kommunikation till barn och unga under lång tid och i olika
former. Kommunikationen syftar till att öka kunskapen om de gröna näringarna i ett
tidigt i stadium i livet hos den breda allmänheten. Detta är extra viktigt då få barn i
dagens samhälle växer upp på ett lantbruk eller trädgårdsföretag. LRFs huvudsatsning på barn- och ungdomskommunikation är Bonden i skolan, som är ett digitalt
läromedel riktat till lärare för årskurs F-6 som svarar upp mot målen i läroplanen.
Tillsammans med Jordbruksverket har LRF även tagit fram undervisningsmaterialet
MatRätt, som riktar sig till elever och lärare i årskurs 7-9 samt gymnasiet.
Att LRF valt målgruppen elever från förskoleklass till årskurs 6 handlar om två
saker. Dels är det viktigt att nå barn i ung ålder, eftersom ens bild av omvärlden och
vad som uppfattas som positivt och intressant sätts tidigt. Dels är det är viktigt att
komma in i ett skede där utbildningen är obligatorisk, så att så många som möjligt
har möjlighet att få del av kunskapen.
Inom universitet och högskolor finns utbildning inom många olika inriktningar och
områden. Det finns ingen gemensam plattform som varje högskolestudent måste ta
del av. Det innebär att material för denna målgrupp behöver skräddarsys för varje enskild utbildning, vilket inte är ett realistiskt alternativ. För att kunna bli en kunskapskälla på universitets- och högskoleutbildningar ställs också höga akademiska krav.
Utbildningsmaterial måste tas fram av forskare och vara på en hög vetenskaplig nivå.
LRF har varken de personella eller finansiella resurserna för att genomföra detta.
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Målgruppen högskolor, universitet och andra lärosäten är en intressant, men komplex
målgrupp att nå. Riksförbundsstyrelsens bedömning är att det är mer effektivt att nå
denna målgrupp i dess egenskap av konsumenter och opinionsbildare genom LRFs
övergripande opinionsbildningsarbete än via insatser riktade mot lärosätena och deras olika utbildningar. Målgruppen unga är prioriterad i LRFs opinionsbildningsarbete. I den stora satsning – Tänk om-projektet – som LRF gör mot bakgrund av förra
sommarens torka är en av huvudmålgrupperna unga 18-35 år. De är i fokus då det
finns ett behov att förbättra dialogen med denna grupp och att LRF på ett tydligare
sätt ska bli en källa de vänder sig till för att få information och kunskap i allt från
livsmedelsproduktion till hållbarhet och klimat. Detta görs bland annat genom kommunikationskampanjer, dialog och samarbete med universitet och högskolor. Utöver
detta är många av LRFs experter ute och föreläser i frågor om klimat, miljö och lantbruk samt handleder examensjobb i mån av tid. Ett annat bra arbetssätt är för regionerna att ha en nära dialog och relation med de regionala lärosätena, vilket många redan idag har.
Mot bakgrund av detta är riksförbundsstyrelsens bedömning att det mest effektiva
och verksamma sättet att nå motionärens syften är genom ett opinionsbildningsarbete
riktat till unga vuxna snarare än att skapa läromedel och material för högre utbildningar.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion Västra Götaland nr 14

Det svenska lantbruket i skolans kursplaner
Lidköping kommungrupp
Utbildning är en av de viktigaste framtidsfrågorna för vår bransch. Det är betydelsefullt att vi från LRF har goda kommunikationsvägar in till skolan. LRF har utvecklat
det mycket användbara digitaliserade läromedlet Bonden i skolan som ett komplement till andra läromedel, men det är långt ifrån alla skolor som använder sig av
detta redskap i undervisningen.
Vilken framgång vi når i att ge eleverna kunskap om matens tillkomst är helt upp till
intresset hos den enskilda läraren. Stämman med LRF Västra Götaland anser att LRF
även behöver finnas med i ett sammanhang där besluten tas om innehållet i läroplaner och kursplaner. Idag är att lära sig badvett, isvett och trafikvett tre olika obligatoriska moment i läroplanen, men inte att praktiskt få ta del av hur maten du äter minst
tre gånger om dagen blir till; matvett.
Det finns inga mål i läroplanen som direkt pekar på behovet av att lära om lantbruk
och livsmedelsproduktion. Kravet på att barn skulle odla i skolan försvann på 60talet i samband med den ökade välfärden. Lantbruket behöver ingå i kursplaner i
såväl SO- som NO-ämnen, från det att barnen börjar skolan. Skoleleverna skall lära
sig om det svenska lantbruket och dess förutsättningar. Denna betydelsefulla förändring skulle underlätta för en god samverkan med skolorna i utbildningen av våra
framtida konsumenter och beslutsfattare.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för att förståelsen för förutsättningarna för svensk livsmedelsproduktion ska vara en del i grundskolans kunskapskrav och därmed
ingå i läroplanen och kursplanerna i såväl NO- som SO-ämnen samt

att

skapa en grupp som arbetar för detta tillsammans med Skolverket.
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Styrelsens yttrande nr 6

Motion Västra Götaland nr 14

Det svenska lantbruket i kursplaner
Inkomna motioner
LRF Västra Götaland lyfter att utbildning är en av de viktigaste frågorna för vår
bransch och önskar att LRF finns med i de sammanhang där besluten tas om innehållet i läroplaner och kursplaner. Man menar att förståelsen för svensk livsmedelsproduktion ska vara en del av grundskolans kunskapskrav och ingå i läroplanen från det
att barnen börjar skolan.
Styrelsens redovisning
Det är angeläget att sprida kunskap till landets barn och ungdomar om den svenska
landsbygden och var maten kommer ifrån. Barnen är framtidens konsumenter och
beslutsfattare. Dessutom är de i hög grad redan dagens konsumenter, med stort inflytande över vad som stoppas i familjens matkassar.
LRF har kontakter med Skolverket, där vi bland annat lyfter det som motionen framför. Men arbetet med en ny läroplan är ett långsiktigt arbete. Någon snar revidering
av läroplanen är inte att vänta. Samtidigt som LRF centralt arbetar för detta kan organisationen inte sitta still och invänta en ny läroplan.
Nuvarande läroplan erbjuder stora möjligheter att sprida kunskap om landsbygden
och svensk livsmedelsproduktion. Det är enligt det upplägget som www.bondeniskolan.se är uppbyggt – lektioner med tydlig koppling till nuvarande läroplan. Bonden i
skolan har tagits emot väl och uppskattas; år 2018 var ett nytt rekordår.
Regionerna har möjlighet att bidra i det omfattande arbetet med att sprida kunskap
om Bonden i skolan till Sveriges samtliga pedagoger, för här krävs insatser på alla
nivåer i LRFs organisation. Folkrörelsen på både kommungrupps- och lokalavdelningsnivå har en viktig uppgift i att sprida kännedomen om Bonden i skolan.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Tillgänglighet och synliggörande av kunskap och
information
Tysslinge-Örebro
Till regionstämman med LRF Örebro inkom en motion som önskade en manual för
medlemmen att använda i samband med markintrång vid olika typer av infrastrukturarbeten. Regionstyrelsens svar var att den kunskapen redan finns i organisationen,
men att informationen som skulle kunna liknas vid en manual är spridd i diverse dokument.
Problemet är att informationen inte är samlad och definitivt inte lättillgänglig och
synlig. Efter idogt sökande på hemsidan finner man en del, men i de flesta fall ger
sökningen inga relevanta svar. Så här kan det inte få fortsätta att vara!
Det här problemet går att jämställa med en del forskning, som efter publicerandet
hamnar i något arkiv eller i en bokhylla. Forskningen är inget värd om den inte kommer i spridning och till nytta. Likadant är det med mängder av arbete som våra kunniga experter och tjänstepersoner arbetar fram. Om det inte går att hitta vid behov, så
är arbetet till viss del bortkastat.
Regionstämman i Örebro beslutade därför att motionera till riksförbundsstämman om
ett krafttag för ett bättre synliggörande av den kunskap och den information som vi
tillsammans arbetat fram.
LRF Örebro yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

all fantastisk kunskap som finns samlad hos LRFs personal, i arkiv och på
hemsidan åskådliggörs på ett mycket tydligare och mer lättillgängligt sätt.
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Styrelsens yttrande nr 7

Motion Örebro nr 1

Tillgänglighet och synliggörande av kunskap och information
Inkomna motioner
LRF Örebro vill i en motion att den samlade kunskap som finns hos LRF ska åskådliggöras på ett tydligare och mer lättillgängligt sätt.
Styrelsens redovisning
Med en stor organisation som arbetar med en bredd av frågor är det naturligt att det
finns ett stort material att kommunicera kring. LRFs hemsida är navet för den samlade kunskap och information som organisationen sitter på. Det gör att LRFs hemsida
är mycket omfångsrik och det kan vara svårt att hitta den information och det
material en medlem eller annan webbsökare letar efter.
Under det senaste året har LRFs kommunikationsavdelning arbetat med ett antal
parallella spår för att på kort sikt underlätta för medlemmar och andra besökare på
LRFs hemsida att hitta det man söker. Det handlar dels om att göra det samlade faktainnehållet på lrf.se mer överblickbart genom att strukturera om och att göra det
enklare för innehållsansvariga att hålla sitt material uppdaterat. Det handlar också om
att förbättra sökfunktionaliteten på hemsidan och att förändra layout och utseende på
förstasidan på hemsidan utifrån vad användarna gör på sidan.
År 2014 gjordes en stor förändring av LRFs hemsida. Vid denna förändring blev
lrf.se primärt en plats för medlemmar. Fem år är en lång tid i den digitala världen och
under denna tid har behoven ändrats. Det är därför läge att göra en större översyn av
LRFs hemsida och hur den samlade kunskapen i LRF kan synliggöras för att bättre
möta olika målgruppers behov.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
initiera ett arbete med att utveckla LRFs hemsida.
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Motion Dalarna nr 1

Kommunikationspolicy gällande barn/ungdomar i lantbruket
Folkärna
Det är viktigt hur kommunikation kring barn och deras medverkan i arbete och kring
arbetsmiljö i lantbruksmiljön kommuniceras.
Barn och minderåriga, deras medverkan i arbetet och i lantbruksmiljön är känsliga
frågor bland många lantbrukare. Om man följer olika bloggar och sociala medier kan
man se olika inlägg där föräldrar lägger ut bilder på små barn/minderåriga som kör
stora maskiner och gör arbetsuppgifter bland stora djur. Det finns ett antal studier
och material om barn i lantbruksmiljö och vi skulle önska att LRF tog initiativet till
en policy/strategi för barn och ungdomar i lantbruket. Hur kan vi skapa goda och
säkra miljöer för våra barn/minderåriga, hur kan vi uppmuntra och sätta gränser?
LRF ska inte använda pekpinnar och peka ut enskilda lantbrukare, men vi bör jobba
med att använda de positiva exemplen och avråda från dåliga vanor, brister och olagligheter. Barn utvecklas olika och det är föräldrars ansvar att ge dem kunskaper, träning och tillsyn vid sysslor i lantbruket, men i utåtriktat material bör vi vara försiktiga med våra budskap.
Visst finns det väldigt fina exempel på till exempel barns relationer till lantbruksdjur,
men det kan sända budskap om att alla djur är lugna, tillförlitliga och trygga att umgås med. Stora djur måste alltid beaktas med respekt och ett modernt lantbruk är att
betrakta som vilken arbetsplats som helst med de risker detta innebär.
Ett lantbruksföretag är en arbetsplats med många olycksrisker; som företagare gör
man själv en bedömning om barn kan vistas där verksamhet pågår och/eller delta i
arbete. Vid all kommunikation där barn/minderåriga förekommer i lantbruksmiljöer
eller aktiviteter på lantbruksföretag måste man vara noga med att text och bild visar
goda, säkra och lagliga miljöer. I all kommunikation är det viktigt att försöka sätta
sig in i hur kommunikationen skulle kunna uppfattas av mottagaren av budskapet.
LRF Dalarna yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

upprätta och implementera en skriftlig kommunikationspolicy där det framgår att endast text och bild som visar goda, säkra och lagliga exempel med
barn och minderåriga i lantbruket skall användas i LRFs kommunikation.
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Styrelsens yttrande nr 8

Motion Dalarna nr 1

Kommunikationspolicy gällande barn/ungdomar i lantbruket
Inkomna motioner
LRF Dalarna vill ge riksförbundsstyrelsen i uppdrag att upprätta och implementera
en skriftlig kommunikationspolicy där det framgår att endast text och bild som visar
goda, säkra och lagliga exempel med barn och minderåriga i lantbruket skall användas i kommunikation.
Styrelsens redovisning
Vid riksförbundsstämman 2018 antogs en motion om att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att skapa en modell för faktagranskning av all LRFs kommunikation ur ett
säkerhets- och arbetsmiljölagsperspektiv för att säkerställa att den följer gällande
arbetsmiljölagstiftning och tar särskild hänsyn vid minderårigas medverkan på bild
och film.
När det gäller vad som visas på film och bild finns det många regler och lagar att förhålla sig till såsom miljöregler, livsmedelslagstiftning, arbetsmiljöregler och marknadsföringslagstiftning. För publicering av bildmaterial med minderåriga är det viktigt att vara extra försiktig och noggrann.
LRF har infört som rutin att rörligt material i gårdsmiljö granskas av LRFs arbetsmiljöansvariga. Om det råder oklarheter får Säker arbetsmiljö Sverige göra en bedömning av materialet. Bilder till LRFs bildbank kontrolleras när de läggs in och då görs
en bedömning om de möter kraven ovan. Ambitionen är att all kommunikation från
LRF ska vara korrekt och följa gällande lagstiftning.
För att adressera de utmaningar som motionären lyfter är riksförbundsstyrelsens bedömning att det är bättre att fortsätta med de upparbetade rutinerna för olika typer av
bildmaterial än att ta fram en särskild kommunikationspolicy för enbart barn och
minderåriga.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Kommunikationsapp
LRF Ungdomen
Teknikutvecklingen går fort framåt och vi som organisation behöver se över hur vi
kommunicerar med medlemmar och förtroendevalda. Något som ofta efterfrågas är
en plattform där våra medlemmar kan hitta information som är relevant för dem och
deras företag och förtroendeuppdrag inom LRF. Men också en plattform där medlemmarna kan interagera med LRF.
Vi skulle gärna se att LRF tar fram en engagemangsplattform, förslagsvis en app
där möjlighet finns att bygga på olika moduler utifrån medlemmarnas behov. Vi
ser det som angeläget att en sådan plattform fungerar på mobil, platta och dator.
LRF Halland bistår gärna som pilotregion i framtagandet av en kommunikationsapp.
LRF Halland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

ta fram en engagemangsplattform, förslagsvis en kommunikationsapp med
målgruppsanpassad information.
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Motion Jämtland nr 5

Framtidens forum för förtroendevalda
Regionstyrelsen
En av de större utmaningarna som förtroendevald i våra lokalavdelningar är att få till
bra aktiviteter för medlemmar. Men med tanke på att vi är nästan 1 000 lokalavdelningar så finns det många som gör fantastiska evenemang som flera skulle kunna lära
sig av. Problemet är att få reda på vem som gjort något bra som man själv känner
man skulle kunna kopiera. En del aktiviteter har man kunnat läsa om på Facebook,
men då krävs det att man följer lokalavdelningar och att de är aktiva och lägger ut
där vad som görs. Facebook har dessutom nackdelen att det är ett kronologiskt flöde
med rätt dåliga sökfunktioner – en bättre struktur och ett sökbart arkiv skulle vara att
föredra. Många framför att Mitt i byn-annonserna var ett forum för inspiration, men
eftersom det numera är belagt med en kostnad för annonsering och inte heller är sökbart så finns det begränsningar även här.
Därför vill vi att man skapar ett digitalt forum och arkiv för förtroendevalda inom
LRF där man kan söka efter inlägg och även ha diskussioner och ställa frågor.
Förutom evenemang och aktiviteter så finns säkert en hel del annat man kan fylla på i
ett forum där både råd och stöd kring formalia med mallar och goda tips kan samlas.
ommunikationsfrågor och andra heta frågor kan också ha en bra plats här där enbart
förtroendevalda har tillgång till skillnad från den tidvis lite slitsamma atmosfären i
Facebookgruppen Vi är LRF.
Vi anser att detta är något som stärker folkrörelsen och gör det enklare, roligare och
mera effektivt att vara förtroendevald och att det är något vi måste ha som modern
organisation. Det finns massor med bra exempel med allt från Maskinisten, Skogsforum etc där man kan söka inspiration. Börja med några enkla frågor och låt det
sedan växa utifrån behov och önskemål.
LRF Jämtland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

tillse att LRF skapar ett digitalt forum och arkiv för förtroendevalda.
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Motion Södermanland nr 2

Utveckla LRFs medlemskommunikation
Gnestabygden
Regionstämman i Södermanland antog en motion som handlar om LRFs medlemskommunikation. Gnestabygdens lokalavdelning belyser att det blir allt svårare att nå
ut till medlemmarna på ett effektivt sätt och att det på sikt riskerar att urholka intresset för ideellt arbete och förtroendeuppdrag när man inte får personer att komma på
träffar som arrangeras på grund av att medlemmarna inte känner till aktiviteten.
Många av LRFs medlemmar är digitala och använder sig av e-post, sms, webbplatser
och sociala medier för att kommunicera och få inbjudningar till aktiviteter, men långt
ifrån alla. Vi märker också av en kultur att människor är mer återhållsamma med att
ge ut e-postadress och mobilnummer. LRF Södermanland har idag e-postadresser till
52 % av medlemmarna och mobilnummer till 57 %. Gnestabygden tar också upp avsaknaden av att alla lokalavdelningar i Sverige tidigare kunnat annonsera sina aktiviteter under Mitt i byn i Land Lantbruk och vill att LRF tar fram ett alternativ.
Nöjda medlemmar som känner till vad LRF gör på olika nivåer inom organisationen
är strategiskt viktigt.
LRF Södermanland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

utvärdera och utveckla LRFs medlemskommunikation samt

att

ta fram en app eller annan lösning som hjälper lokalavdelningarna att sprida
inbjudningar till sina medlemmar och närliggande avdelningar.
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Styrelsens yttrande nr 9

Motion Halland nr 3, Jämtland nr 5 och
Södermanland nr 2

LRFs kommunikation till medlemmar och förtroendevalda
Inkomna motioner
LRF Södermanland vill att riksförbundsstyrelsen ska utvärdera och utveckla LRFs
medlemskommunikation samt att LRF tar fram en app eller en annan lösning som
hjälper lokalavdelningarna att sprida inbjudningar till medlemmar och näraliggande
avdelningar. LRF Halland yrkar att riksförbundsstämman uppdrar åt riksförbundsstyrelsen att ta fram en engagemangsplattform, förslagsvis en kommunikationsapp, med
målgruppsanpassad information. LRF Jämtland yrkar att riksförbundsstyrelsen ger
LRF i uppdrag att skapa ett digitalt forum och arkiv för förtroendevalda inom LRF.
Styrelsens redovisning
Spelreglerna för kommunikation har förändrats i och med digitaliseringen av samhället. Dataflödet öppnar nya möjligheter och ställer nya krav, både på avsändare och
mottagare. Färska studier, bland annat ”Svenskarna och internet från 2018”, visar att
så gott som alla mellan 12 och 45 år använder internet i mobilen. Motsvarande siffror
för 46-55 åringarna är 94 %, för 56-65-åringarna 90 % och för 66-75-åringarna 77 %.
I åldersgruppen 76 år och äldre använder en minoritet, 38 %, internet i mobilen.
I detta nya medie- och kommunikationslandskap måste LRF som organisation vara
lyhörd. Under en övergångstid kommer LRF med all sannolikhet att behöva hantera
en mängd olika kanaler för information och kommunikation med sina medlemmar,
inklusive med LRFs förtroendevalda.
För att utveckla LRFs medlemskommunikation har under den senaste tiden studien
”Självvald medlemskommunikation” genomförts. Resultatet av studien visar tydligt
på ett behov där medlemmen själv ska kunna välja hur man vill få information från
och kommunicera med LRF. Det kan gälla postala utskick, sms, telefon, chatt och information via webb, app eller nya plattformar som knappt finns idag - men inom en
snar framtid i den snabba utveckling som pågår.
En viktig del i LRFs verksamhet är att underlätta och stödja arbetet för LRFs förtroendevalda. Det ska vara enkelt, roligt och meningsfullt att engagera sig i LRF. Vid
riksförbundsstämman 2018 togs beslut om en bred medlemsdialog med syfte att få
medlemmarnas syn på hur LRF ska vara organiserat och jobba framgent.
Under den första fasen av medlemsdialogen har flera tusen medlemmar och förtroendevalda kommit med idéer och inspel om hur vi tillsammans skapar framtidens folkrörelse. Ett av många tydliga områden som utkristalliserats är behovet av att skapa
nya – och många gånger digitala – engagemangsplattsformar.
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Önskemålet om ett digitalt forum för LRFs förtroendevalda för att stärka folkrörelsen
och göra det enklare, roligare och mer effektivt att vara förtroendevald ligger helt i
linje med medlemsdialogens resultat.
Riksförbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning om att LRFs kommunikation
med medlemmar och förtroendevalda behöver utvecklas. Riksförbundsstyrelsens
åsikt är dock att mer arbete behöver göras innan beslut om exakt vilka nya lösningar
som bör prioriteras kan fattas. Det är av största vikt att utreda och utvärdera olika
lösningar, testa idéer bland medlemmar och förtroendevalda samt besluta vilka plattformar för medlemsengagemang och medlemskommunikation som ska prioriteras.
Detta arbete är påbörjat och genomförs för närvarande med hög prioritet.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla LRF Södermanlands första yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att utvärdera och utveckla LRFs medlemskommunikation samt

att

motionerna i övrigt anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen
anfört.
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Motion Jönköping nr 7

Jämställdhet
Skärstad
Enligt LRFs hemsida är jämställdhet en viktig strategisk fråga. För att visionen om
tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft inom de gröna näringarna ska kunna nås
krävs det att LRF som organisation blir mer jämställd. Högst ansvarig för LRFs
jämställdhetsarbete är riksförbundsstyrelsen.
Målen för LRFs jämställdhetsarbete är att:
• Jämställdhet ska genomsyra hela LRF och hela verksamheten.
• Andelen kvinnor och män som deltar i verksamhet ordnad av LRF ska
motsvara andelen kvinnor och män som är medlemmar.
• Andelen kvinnor och män som är förtroendevalda ska motsvara andelen
kvinnor och män som är medlemmar.
• Alla policyer, planer och strategier som tas fram ska ha ett jämställdhetsperspektiv.
Efter att ha granskat statistik från 2014 och framåt som visar andelen män och kvinnor av LRFs medlemmar (60 % män och 40 % kvinnor) samt hur fördelningen mellan kvinnor och män i LRFs styrelser och valberedningar ser ut (från riks ner till
lokalavdelningsnivå), kan vi besviket konstatera att utvecklingen inte är positiv.
Siffrorna är lika nedslående dåliga ur ett jämställdhetsperspektiv idag som tidigare.
LRF Jönköping yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

utbildningar genomförs i valberedningar och styrelser för att öka kunskapen
om LRFs jämställdhetsarbete,

att

utredningar genomförs om varför LRFs förtroendeuppdrag inte ses som
lika attraktivt av kvinnor som av män samt

att

lyfta fram de goda exempel som trots allt finns inom organisationen
och att man tar reda på vad som gjort att dessa har lyckats.
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Styrelsens yttrande nr 10

Motion Jönköping nr 7

Jämställdhet
Inkomna motioner
LRF Jönköping har inkommit med en motion som behandlar jämställdhet inom LRF.
Motionären vill att utbildningar genomförs för att öka kunskapen om LRFs jämställdhetsarbete och att en utredning genomförs kring varför kvinnor inte i lika hög
utsträckning som män engagerar sig i förtroendeuppdrag inom LRF. LRF Jönköping
vill även se att det lyfts goda exempel för jämställdhet och dess framgångsfaktorer.
Styrelsens redovisning
För att visionen om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft inom det gröna näringslivet ska kunna nås, krävs det att LRF som organisation blir mer jämställd. Jämställdhet är därför en viktig strategisk fråga för LRF, inte minst i kölvattnet efter #metoo.
Sedan många år fastslås det i ändamålsparagrafen i LRFs stadgar att "verksamheten
ska bedrivas med ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv".
Precis som LRF Jönköping påtalar har LRF en hel del jämställdhetsarbete kvar att
göra. LRFs organisation och verksamhet är ännu inte jämställd och arbetet fortgår.
Styrelsen vill uppmärksamma arbetet inom LRFs jämställdhetsakademi där LRF,
som grundare, driver jämställdhetsarbetet framåt tillsammans med representanter
från hela det gröna näringslivet.
LRFs jämställdhetsstrategi är utgångspunkten för ett långsiktigt arbete med jämställdhet inom LRF och med det övergripande målet att jämställdhet ska genomsyra
hela LRF och hela LRFs verksamhet. Den beslutade strategin berör såväl folkrörelsens verksamhet som den kvantitativa jämställdheten bland förtroendevalda.
Vid riksförbundsstämman 2018 togs beslut om en bred medlemsdialog om framtidens folkrörelse. Ett delmål i den belyser frågan om hur vi tillsammans skapar ett
mer jämställt LRF. De många inspelen från medlemsdialogen pekar på behovet av
stöttning och kunskap i hur jämställdhetsarbete går till, framförallt hos LRFs valberedningar. Parallellt med medlemsdialogen pågår arbetet med att ta fram en ny utbildningsstrategi för LRFs förtroendevalda. Där blir kompetensutveckling inom jämställdhet en självklar och prioriterad del.
Styrelsen föreslår stämman besluta
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.
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Motion LRF Ungdomen nr 4

Hur ska vi kunna ta för oss?
LRF Ungdomen Gotland
Medelåldern hos företagarna i det svenska gröna näringslivet ligger bland de högsta
inom EU. Enligt SCBs senaste rapport från 2016 var 34 % av de sysselsatta över 65
år vilket är en ökning med 3 procentenheter jämfört med 2013. Detta framhålls ofta
som en stor utmaning i samhällsdebatten kring arbetet att öka den inhemska försörjningsgraden av svenska råvaror och förädlade produkter från jordbruks-, skogsbruksoch trädgårdssektorn.
Förhållandet inom LRF sänder samma signaler där andelen medlemmar över 65 år
uppgår till 38 % enligt statistiken för 2018. I samma årsstatistik kan vi även utläsa att
andelen medlemmar i kategorin 0-35 år uppgår till 12 %. Denna andel utgör medlemsbasen för LRF Ungdomen och vi ser oss som en mycket viktig grundpelare för
organisationens framtid. Gemensamt för oss är vår starka framtidstro och vilja att öka
sysselsättningen bland unga inom sektorn.
LRF Ungdomens roll är att driva opinionen och aktivt bidra med ett ungt perspektiv i
påverkansarbetet på lokal, regional och nationell nivå. Här är det extra viktigt att frågor som kommer från oss unga bereds samma möjligheter och förutsättningar att
adresseras till rätt beslutsfattare. I dagsläget är dock inte förutsättningarna desamma
för LRF Ungdomen inom organisationen i jämförelse med övriga delar.
Nyligen genomfördes en kartläggning av LRF Ungdomens budgetramar på regional
nivå. Resultatet visar på en stor variation där spannet sträcker sig mellan 30 000 kronor och 160 000 kronor. Detta anser LRF Ungdomen skapar direkt orättvisa förutsättningar för planering och genomförande av verksamhet under året. Utöver detta
varierar också möjligheten och tillgången till operativa resurser och tjänstemannastöd. LRF Ungdomen ser det som en rimlig ambition att unga skall kunna engagera
sig som förtroendevalda tillsammans med likasinnade. De skall känna att de har stöttning och tillgång till kompetens i operativa frågor såsom sociala medier, ämnesexpertis, styrelseteknik, utbildning etc. oavsett om de sitter i en regional ungdomsstyrelse eller i riksstyrelsen.
LRF Ungdomen får vid återkommande tillfällen höra att det behövs fler unga inom
LRF. I dagsläget finns ingen samordnad strategi för hur vi får fler unga att engagera
sig inom organisationen, inte heller för hur de kan utvecklas i sin förtroendemanaroll.
Vår övertygelse är att LRF Ungdomen vill och kan synas, agera och uträtta mer om
rätt förutsättningar och resurser finns. Vi ställer oss därför frågan – hur ska vi kunna
ta för oss?

98

LRF Ungdomen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

bereda LRF Ungdomen full insyn och möjlighet att påverka innehåll
och användningsområde för medel i respektive verksamhetsbudget,

att

ge LRF Ungdomen ökad medelstilldelning för rekrytering av nya
medlemmar och förtroendevalda,

att

ge LRF Ungdomen adekvata resurser till att årligen fortbilda och
kompetensutveckla sina förtroendevalda samt

att

inkludera LRF Ungdomen i större utsträckning på samtliga nivåer i
organisationens strategiska verksamhetsutveckling.
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Styrelsens yttrande nr 11

Motion LRF Ungdomen nr 4

Ungas engagemang
Inkomna motioner
I motionen lyfter LRF Ungdomen att ungdomarna inte ges möjlighet att ta den plats
de anser behövs för att driva LRF framåt nu och i framtiden. LRF Ungdomen yrkar
att man ska få mer inflytande över verksamhetsplanering och strategisk verksamhetsutveckling. Vidare vill LRF Ungdomen få mer resurser till bland annat medlemsrekrytering och fortbildning av förtroendevalda.
Styrelsens redovisning
Att rekrytera, aktivera och behålla unga medlemmar är mycket viktigt för LRF. Medelåldern är hög bland våra medlemmar och frågan hur ungas engagemang kan tillvaratas är av betydelse för framtiden. Ett av LRFs prioriterade mål för verksamhetsåret 2019 är att fler unga ska attraheras till LRF, målet är en nettotillväxt på minst
100 unga medlemmar per månad under hela 2019. På uppdrag av riksförbundsstämman 2018 genomför riksförbundsstyrelsen sedan i höstas en medlemsdialog om utvecklingen av LRF som folkrörelse. I medlemsdialogen pekar unga medlemmar ut en
riktning som visar att nya engagemangsformer, nya arbetssätt, ny teknik och digitala
kanaler är viktiga för ungas engagemang.
Riksförbundsstyrelsen välkomnar LRF Ungdomens engagemang och ser positivt på
att ungdomar önskar större möjlighet att påverka. Frågan hur LRFs unga medlemmar
kan stärka sitt inflytande och vara organiserade ser riksförbundsstyrelsen som en viktig del av medlemsdialogen. Ett arbete kring frågan har därför redan påbörjats och
LRF Ungdomen är representerat i styrelsens särskilda arbetsgrupp kopplat till medlemsdialogen.
När det gäller motionens yrkanden om verksamhetsbudget och medelstilldelning
hänvisar styrelsen dessa frågor till den operativa verksamheten.
När det gäller medlemsutveckling fastslås det i LRFs medlemsutvecklingsstrategi att
hela organisationen behöver involveras i rekryteringsarbetet.
När det gäller kompetensutveckling av förtroendevalda delar riksförbundsstyrelsen
LRF Ungdomens uppfattning att kompetensutveckling av förtroendevalda är viktigt
för att attrahera unga att engagera sig och kunna bidra till utvecklingen av LRF. På
uppdrag av riksförbundsstämman 2018 pågår arbetet med att ta fram en utbildningsstrategi för förtroendevalda där unga förtroendevalda är en viktig målgrupp.
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När det gäller LRF Ungdomens inflytande över LRFs strategiska verksamhetsutveckling konstaterar riksförbundsstyrelsen att LRF Ungdomen redan idag har möjlighet till ett stort inflytande, bland annat via två platser i riksförbundsstyrelsens strategiska forum och tre platser på regionala råd respektive branschråd. Riksförbundsstyrelsen välkomnar ett aktivt deltagande från LRF Ungdomen i dessa fora. När det gäller den regionala verksamheten uppmuntrar riksförbundsstyrelsen regionstyrelserna
att bjuda in LRF Ungdomen regionalt till liknande strategiska mötesplatser,
något som redan idag sker i många regioner.
Styrelsen föreslår stämman besluta
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.
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Motion Gävleborg nr 1

Utvecklingsfond för LRFs lokalavdelningar
Järvsö
LRF har en stark ekonomi, gör årligen stora vinster och har en stark balansräkning.
Genom att skapa en central utvecklingsfond skulle en del av vinsten kunna delas ut
till lokalavdelningarna. På så sätt kan fler evenemang, projekt och verksamheter som
gynnar den gröna näringen genomföras på ett proffsigt sätt och LRF skulle genom ett
fortsatt engagemang på gräsrotsnivå fortsätta att blomstra. Järvsö lokalavdelning yrkade i sin motion att 3 % av LRFs vinst årligen avsätts i en central utvecklingsfond
ämnad för lokala avdelningars framtida utvecklingsarbete.
LRF Gävleborg anser att hela LRF-organisationen bör vara kreativ både på lokal,
regional och riksnivå att hitta formerna för att skapa ekonomiska förutsättningar för
lokala initiativ. Det kan innebära att vi försöker hitta externa medel för lokala eller
regionala projekt. Det viktigaste för LRF är att leverera nytta till medlemmarna.
LRF Gävleborg yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

utveckla former och kanaler med avsikt att ge lokalavdelningarna ekonomiska möjligheter att kunna genomföra evenemang och projekt som gynnar
de gröna näringarna regionalt och/eller nationellt.
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Styrelsens yttrande nr 12

Motion Gävleborg nr 1

Utvecklingsfond för LRFs lokalavdelningar
Inkomna motioner
I motionen yrkar LRF Gävleborg att riksförbundsstyrelsen ges i uppdrag att se över
de ekonomiska förutsättningarna för LRFs lokalavdelningar med syfte att öka deras
möjligheter att genomföra aktiviteter och evenemang som gynnar de gröna näringslivet regionalt och/eller nationellt.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens uppfattning gällande vikten att leverera medlemsnytta.
Det är genom en levande folkrörelse som LRF kan vara framgångsrikt i sitt arbete för
det gröna näringslivet. Den medlemsnära verksamheten har varit, är och kommer
fortsatt att vara avgörande för att skapa mesta möjliga medlemsnytta.
Styrelsen anser att LRF idag aktivt stödjer lokalavdelningarnas arbete och att det redan finns möjlighet för lokalavdelningar att få ekonomisk ersättning för aktiviteter
som gynnar de gröna näringslivet. Till den regionala verksamheten avsätts årligen
cirka 100 miljoner kronor och härutöver tillkommer olika former av stödjande funktioner till nytta för den medlemsnära verksamheten. Styrelsen vill uppmärksamma att
det är regionen som är ytterst ansvarig för den regionala verksamheten och dess prioriteringar.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen anses bevarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion Mälardalen nr 2

Bankernas årsavgift
Skultuna-Haraker-Romfartuna
LRFs styrka är att vi har lokala föreningar på landsbygden i hela landet. Omfattningen av aktiviteterna varierar och även antalet medlemmar i avdelningarna. Organisationen är en viktig sammanhållande kraft för de gröna näringarna och för landsbygdens folk.
Föreningar som har konto i en bank har fått krav på sig att ha ett organisationsnummer. För en liten förening för detta med sig onödigt mycket administration då en förening med organisationsnummer även är deklarationsskyldig. Visserligen är det inte
så svårt att skaffa ett organisationsnummer och deklarera då föreningen oftast inte
har skattepliktiga intäkter.
För många LRF-avdelningar är bankavgifterna en stor del av utgifterna då intäkten
kan vara bara ett aktivitetsstöd från LRF.
Alla LRF-avdelningar kanske inte behöver ett eget organisationsnummer då det kan
finnas flera kontonummer under ett organisationsnummer
LRF Mälardalen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

centralt ta en diskussion med LRF närstående banker och ta fram ett enkelt
och billigt föreningspaket för LRF-avdelningarna.
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Styrelsens yttrande nr 13

Motion Mälardalen nr 2

Bankernas årsavgift
Inkomna motioner
LRF Mälardalen föreslår att LRF ska kontakta LRF närstående banker och ta fram ett
enkelt och billigt föreningspaket för LRFs lokalavdelningar.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar uppfattningen att det är mycket administration för lokalavdelningarna som kräver både tid och resurser. Det ska vara roligt enkelt och meningsfullt att engagera sig i LRF. Som motionen beskriver kan bankavgifterna vara
en stor del av lokalavdelningens kostnader; resurser som kan användas till mer värdeskapande medlemsnytta.
Vid riksförbundsstämman 2018 togs beslut om en bred medlemsdialog under 20182019, med syfte att få medlemmarnas syn på hur LRF ska vara organiserat och jobba
framgent. En del i det arbetet innebär att se över på vilket sätt LRF kan underlätta
administrationen för lokalavdelningarna och arbeta mer resurseffektivt.
År 2017 var frågan kring bankavgifter för LRFs lokalavdelningar uppe till diskussion. Frågan ställdes då till bland andra Swedbank och Handelsbanken med resultatet
att Swedbank gav en rabatt om 200 kronor för LRFs lokalavdelningar. Riksförbundsstyrelsen anser att det är dags att etablera en ny kontakt med bankerna för att arbeta
vidare i frågan.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Kriskassa för omsorgsärenden
Skänningeorten
Till årets regionstämma inkom en motion från Skänningeortens lokalavdelning som
är av stor vikt och har flera dimensioner. Omsorgsarbetet inom LRF är något som
oftast sker i det tysta och helst innan det blir medial uppmärksamhet, det är heller
inte någon av de största budgetposterna. Likväl är det av största vikt att detta arbete
fungerar och utvecklas samt stärks även med ekonomiskt utrymme. Motionären lyfter behovet av att det i en del fall skulle underlätta med ekonomiska medel i form av
en kriskassa för omsorgsärenden. Det är ofta snabba beslut som behöver tas och
ibland osäkra fordringar, men det som är poängen är att förhindra djur och/eller människors lidande. Man behöver även förhindra negativ publicitet i media, vilket drabbar alla. Det kan vara arbeten som att hjälpa till att bärga en skörd som annars går
förlorad, eller ta in förrymda djur. Ja, det kan nästan vara vad som helst inom djurskötsel eller foder-/ströanskaffning. Därför skulle en solidariskt finansierad kriskassa
på riksnivå göra att det blir mer rättvist mellan delar av landet än om det sker enbart
på regional nivå.
Regionstyrelsen ser ett antal frågor som behöver utredas som; hur kapitalet ska anskaffas, hur stor kassan ska vara, vilka som ska vara finansiärer och vem som tar
beslut?
En sådan här kassa får inte ses som en form av kreditgaranti eller företagsstöd och
den fråntar heller inte varje företagares enskilda ansvar att ta hand om sin ekonomi
eller djurhållares djurskyddsansvar. Den ska uteslutande vara en akut lösning för omsorgsärenden där djur eller människor riskerar att utsättas för onödigt stort lidande.
LRF Östergötland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
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.
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Styrelsens yttrande nr 14

Motion Östergötland nr 3

Kriskassa för omsorgsärenden
Inkomna motioner
LRF Östergötland har inkommit med en motion om behovet av pengar för att undvika att djur och/eller människor utsätts för onödigt stort lidande i olika typer av omsorgsärenden. LRF Östergötland yrkar att LRF och andra branschaktörer utreder behov och funktion av en kriskassa för att stärka omsorgsarbetet i hela landet.
Styrelsens redovisning
LRFs omsorgsarbete är viktigt och något som medlemmar, allmänhet och inte minst
myndigheter sätter ett stort värde vid. Precis som motionen beskriver varierar behoven mellan olika delar av landet och mellan åren. Tidigare fanns en liknande "kassa"
som efterfrågas. Ansökningar om att ta del av medel tenderade att komma från ungefär samma regioner år från år. Det är osannolikt att det ständigt skulle vara samma
regioner som har allvarligare omsorgsrelaterade problem än andra. Snarare fanns nog
en varierad syn på hur mycket LRF ska engagera sig i olika ärenden och följaktligen
hur mycket omsorgsarbetet kom att kosta. För att öka rättvisan i omsorgsarbetet, oavsett var i landet man bor, togs möjligheten att äska pengar bort och istället fördelas
pengarna ut på regionernas budgetar. Det som i motionen benämns "en solidariskt finansierad kriskassa på riksnivå" riskerar alltså - tvärtemot motionens intentioner - att
öka orättvisan mellan medlemmar.
När det gäller omsorgsärenden som grundar sig i en dålig ekonomi i verksamheten
finns runtom i landet ofta möjlighet att företaget kan få hjälp av det som kallas Företagsjouren. Företagsjourerna, som främst riktar sin verksamhet mot små och medelstora företag, hanteras i regel via regionförbunden, ibland med stöd av Almi med
flera. Företagsjouren kan stötta med olika kompetens, såsom juridik, ekonomi och
HR.
Styrelsen föreslår stämman besluta
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.
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Motion Västra Götaland nr 8

Djurrättsextremister och straffvärde
Skövde, Vänersborgs och Essunga kommungrupper
LRF Västra Götaland vill lyfta den fortsatta problematiken med militanta djurrättsextremister. Det är otryggt att behöva ta emot hotelser från djurrättsextremister via
intrång på gården, via sociala medier och telefonpåringningar. Det är svårt med
gränsdragningarna om var min gårdsplan börjar och slutar vilket gör det otydligt och
bekymmersamt vid intrång. Vad kan och får jag göra som markägare och näringsidkare? Det behövs en starkare lagstiftning vid intrång av djurrättsextremister.
Att lantbrukare som producerar vår mat inte kan freda sig på sin gård, inte heller sin
familj och sina vänner är helt oacceptabelt. Vi har en lagstiftning som de militanta
djurrättsextremisterna ofta inte följer. När de anser att det passar in i deras strategier
frångår de helt lag och ordning för att nå sina mål. De utgör därmed en fara för demokratin och de blir ett samhällsproblem.
Djurrättsextremisterna försöker förändra samhället med hot och våld vilket är en metodik som i andra sammanhang benämns terrorism. Svenska Akademins ordbok har
följande förklaring av ordet terrorism: "(system byggt på) användande av våldshandlingar för att sprida skräck och därmed utöva makt; även och numera i synnerhet om
användande av våldshandlingar för att uppnå vissa politiska mål".
För djurrättsextremister spelar det ingen roll att Sveriges lantbrukare har en god djuromsorg. De vill inte att vi skall ha djur överhuvudtaget. De anser att vi utsätter djur
för lidande och vill att djuren skall ha samma rättigheter som du och jag, så kallad
djurrätt. Det är viktigt att ha med sig.
LRF Västra Götaland har vid flera tillfällen träffat polis och underrättelsetjänst för att
visa på den vardag som många lantbrukare lever i idag. Vi har en god dialog med polisen. Polisen i region Väst har bildat en grupp som arbetar med den kriminalitet som
djurrättsextremister begår och att de skall lagföras mer effektivt.
När det gäller intrång behöver vi få till ett starkare skydd kring vad som är privat
mark kontra allmän, det får inte finnas gråzoner.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

intensifiera arbetet med att få till en översyn och höjning av straffsatserna
för djurrättsrelaterade lagbrott samt

att

verka för att militant djurrättsextremism innefattas av terroristlagstiftningen.
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Styrelsens yttrande nr 15

Motion Västra Götaland nr 8

Djurrättsextremister och straffvärde
Inkomna motioner
LRF Västra Götaland har inkommit med en motion som tar upp de problem som
djurhållare ibland drabbas av på grund av djurrättsextremister, härefter benämnda
djuraktivister. Motionären yrkar att LRF ska arbeta för en översyn och höjning av
straffvärdet för djurrättsbrott samt verka för att militant djurrättsextremism ska omfattas av terrorlagstiftningen.
Styrelsens redovisning
Den militanta djurrättsrörelsen har de senaste åren växlat upp sina aktiviteter radikalt, något som drabbat många lantbrukare på olika sätt. En viktig aspekt i den här
frågan är vad som i nuläget är brottsligt och vad som inte är brottsligt. Yttrandefrihetsgrundlagen ger en mycket stark rätt att demonstrera, även om man inte har sökt
tillstånd för demonstrationen; det är även tillåtet att demonstrera maskerad. Båda de
här sakerna ses av de flesta, inte minst lantbrukare, som något olagligt och gör därför
att toleransnivån är låg och att sådana manifestationer ses som hotfulla trakasserier.
Inte minst då de ofta innehåller vinklat och kanske även manipulerat bildmaterial eller bilder från i Sverige ej godkända inhysningssystem, naturligtvis kryddat med allehanda tillspetsade och ofta helt falska budskap i talkörer och flygblad.
Vid möten med justitieministern har LRF ställt krav att gårdsplanen på ett lantbruk
ska ses antingen som en del av bostaden och därmed åtnjuta ett skydd från demonstrationer i och med att det skulle ses som hemfridszon, eller alternativt att gården
ska ses som ett industriområde – även om det inte är inhägnat med industristaket –
och därmed rendera i olaga intrång om man demonstrerar där. I mitten av mars kom
besked från justitieministern att en utredning ska tillsättas för att se om ändringar i
lagstiftningen behöver göras. I samband med detta besked uttalade justitieministern
också: "Vi är beredda att gå LRF till mötes".
I delbetänkandet SOU 2018:2, den så kallade blåljusutredningen, föreslås att vid bedömning av straffvärdet ska det ses som en försvårande omständighet om man med
hot eller våld angriper någon i dennas yrkesutövning. Ett långt resonemang förs varför detta inte bara ska omfatta blåljuspersonal eller personer som jobbar inom samhällsnyttiga funktioner utan alla i sin yrkesutövning, oavsett vilken.
Det finns inom rättsväsendet olika syn på huruvida djurrättsrörelsen ägnar sig åt
systemhotande verksamhet. De som menar att det inte är att betrakta som systemhotande gör det mot bakgrund av att de militanta djuraktivisterna trots allt är så få att de
i nuläget inte kan påverka hela näringen.
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Denna syn delas inte av LRF som ser att nuvarande situation, utöver de som verkligen är drabbade av djuraktivisterna, ger en så stor oro bland lantbrukare att det påverkar viljan att driva företag med djurhållning.
Riksförbundsstyrelsen har låtit jurister bedöma möjligheten att tillämpa terroristlagstiftningen mot djurrättsaktivister och kommit fram till att det är bättre att arbeta för
höjda straffvärden samt att LRF ska fortsätta driva att Polisen och rättsväsendet tar
brottsligheten på större allvar.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionens första yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
intensifiera arbetet med att få till en översyn och höjning av straffsatserna
för djurrättsrelaterade lagbrott samt

att

motionens andra yrkande om att arbeta för att militant djurrättsextremism
omfattas av terroristlagstiftningen anses besvarat med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion Sydost nr 8

Sätt stopp för ligorna
Åseda
De internationella stöldligorna börjar bli en plåga i landet. Landsbygden är ofta utsatt. Mest sårbara är företagare och boende på landsbygden. Det är välplanerad
brottslighet. Ligorna vet när och var man ska slå till. Det stjäls traktorer, entreprenadmaskiner, fyrhjulingar, skotrar, verktyg, ridsadlar med mera.
Enligt polisens underrättelseverksamhet anländer mellan 50 och 60 identifierade personer som ingår i internationella stöldligor – varje vecka – till Sverige. Ligorna kommer från Litauen, Polen och Rumänien.
Svenska myndigheter står i alltför hög grad handfallna. Stöldgods för mellan 1 och 2
miljarder kronor förs varje år ut ur landet. Men tullverket får idag inte ens beslagta
stöldgodset eller gripa personer vid gränsen, inte ens när tjuvarna står framför näsan
på tullarna.
Sverige kan inte få fortsätta vara ett guldgrävarland för brottsligor. Enligt Tullverkets
experter kan lagen ändras utan att bryta mot några EU-fördrag.
LRF behöver med ihärdighet ta återkommande kontakter med politiker, och polisen,
som i sin tur kan driva på så att vi kan få stopp på den här brottsligheten. Polis och
Tullverket måste ha rätt att kolla transporter i betydligt högre grad än man kan nu.
För som läget är så klarar sig de flesta i stöldligorna utan någon kontroll alls.
LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

med kraft och ihärdighet påverka regeringen att snabbt få till en ändring på
lagen så att Tullverket kan stoppa stöldligor vid gränserna.
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Motion Sydost nr 8

Sätt stopp för ligorna
Inkomna motioner
LRF Sydost uppmärksammar i sin motion att brottsligheten mot lantbruksföretag och
boende på landsbygden är ett allt större problem. Maskiner, bränsle, växtskyddsmedel och mindre redskap stjäls och stöldgodset kan föras ut ur landet utan problem.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen har under ett antal år arbetat med frågan om den kriminalitet
som drabbar bönder. Möten har genomförts och pågår med tjänstemän på regeringskansliet, ministrar och riksdagsledamöter. Möten har genomförts med Brottsförebyggande rådet och LRFs förbundsordförande tas emot av Rikspolischefen på ett sätt
som knappast någon annan organisation kan mäta sig med. De senaste åren har fokus
varit djuraktivism när LRF träffat ministrar och Rikspolischefen, men frågan om mer
traditionella brott mot lantbruksföretag och boende på landsbygden samt Tullverkets
befogenheter har också lyfts. Riksförbundsstyrelsen konstaterar att också ett antal
LRF-regioner är aktiva i arbetet med att stävja brott.
Riksförbundsstyrelsen konstaterar vidare att regeringen vidtagit åtgärder för att stävja
internationella ligor. Vissa åtgärder har varit lyckosamma, exempelvis för att få tillbaka traktorer genom internationellt samarbete, men trots betydande insatser och
ökat fokus avtar inte brottsligheten mot lantbruksföretag.
Ett stort dilemma i arbetet är att lantbrukare inte polisanmäler alla brott, stora som
små. Endast ett fåtal brott finns med i den samlade statistiken och effekten är att polisen lokalt saknar det underlag som behövs när polisresurser budgeteras och organiseras. Detta leder till att poliser knappast finns till hands där brott begås. Regionala och
lokala kontakter med områdespolischeferna är därför mycket viktiga för att tydliggöra den kriminalitet som lantbrukare utsätts för.
Frågan om brottslighet på landsbygden har behandlats också av tidigare riksförbundsstämmor och riksförbundsstyrelsen har inte någon annan avsikt än att fortsätta
det pågående politiska arbetet för att stävja den brottslighet lantbrukare utsätts för.
Riksförbundsstyrelsen vill också uppmärksamma att polisens operativa arbete styrs
på regional nivå och att det är en mycket viktig nivå att agera på för LRF. Att agera
på nationell nivå är alltså inte tillräckligt för att stävja problematiken. Riksförbundsstyrelsen kommer avslutningsvis fortsätta att påverka riksdag och regering så att
Tullverket får rätt befogenheter.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

LRF och livsmedelsstrategin
Skövde kommungrupp
Samhället ägnade, med start under sextiotalets andra halva, ett halvsekel ensidigt åt
att försöka begränsa jordbruket. Orsakerna varierade. Under vissa tider var det för att
landsbygdens befolkning ansågs behövas i industrin, under andra tider har det varit
en ambition att spara pengar i statsbudgeten.
Jordbrukare är uthålliga och politiken kunde, som nämnts, fortgå i fem decennier.
Tyvärr har politiken med sin konsekvens och envishet varit framgångsrik. Vi har ett
inhemskt jordbruk som minskat i omfattning trots att den totala marknaden ökat! Utvecklingen talar tyvärr för sig självt, vi har en näring som inte tillåtits utvecklas.
Men nu är läget ett annat. Dagens politiker insåg för något år sedan att deras föregångare tyvärr lyckades med sina ambitioner. Lite sent måhända men med en brett
förankrad livsmedelsstrategi som grund är det nu dags att forma framtiden. Ett välutvecklat och vitalt svenskt jordbruk är viktigt av så många anledningar. I en osäker
värld är det viktigt att ha inhemsk matproduktion. Jordbruket är den näring som är
grundförutsättning för att hela landet ska leva. Därutöver har vi jordbrukets värde
som en näring viktig för sysselsättning och välfärd.
Låt därför det kommande halvseklet bli halvseklet då vi återtar förlorad mark och
lägger grunden för en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar livsmedelsproduktion.
Sveriges bönders möda kan på sikt säkra landets föda!
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

i ett brett samhällsperspektiv redovisa vår självförsörjningsgrad så att hela
Sverige vaknar i denna fråga samt

att

avsevärt öka trycket på politiker för att göra verkstad av livsmedelsstrategin.
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Styrelsens yttrande nr 17

Motion Västra Götaland nr 1

LRF och livsmedelsstrategin
Inkomna motioner
I en motion om livsmedelsstrategin yrkar LRF Västra Götaland att LRF i ett brett
samhällsperspektiv ska redovisa Sveriges självförsörjningsgrad och att trycket på politiker att göra verkstad av livsmedelsstrategin avsevärt ökas.
Styrelsens redovisning
I motionen från LRF Västra Götaland beskrivs på ett bra sätt betydelsen av riksdagsbeslutet från 2017 om en nationell livsmedelsstrategi. En viktig anledning till stagnationen inom primärproduktionen har varit att det under lång tid har saknats en ambition och viljeinriktning kring livsmedelsproduktionen. Men nu har vi en sådan – låt
vara med den relativt enkla målsättningen att den inhemska produktionen ska öka.
Det är mycket positivt att livsmedelsstrategin har en bred politisk uppslutning i parlamentet och att alla led i livsmedelskedjan ställer upp bakom strategin. Det sistnämnda är särskilt viktigt eftersom det krävs åtgärder i alla delar av kedjan för att utveckla den svenska produktionen. Åtgärder i bondeledet måste matchas med åtgärder
i förädlingsindustrin och i handelsledet och konsumenterna ska känna att de gör rätt
val när de ökar sina inköp av inhemska produkter.
Aktörerna i livsmedelskedjan behöver också ha en omgivning som stöttar. Det politiska stödet nationellt och regionalt har blivit tydligare. Men när det gäller statens
förlängda arm, myndigheterna, krävs förändringar. Alla myndigheter som berörs av
livsmedelsproduktion måste arbeta tydligare med ett främjandeuppdrag i livsmedelsstrategins anda. Idag är det endast en handfull myndigheter som börjat arbeta med
frågan. Men fler behöver förbättra sin förvaltningskultur så att myndigheterna hjälper
en företagare som vill utveckla sitt företag och samtidigt utövar sitt traditionella uppdrag; det vill säga att tillse att regler och förordningar efterlevs.
Riksförbundsstyrelsen håller med motionären om att det är synnerligen viktigt för
LRF att hålla ett högt politiskt tryck kring livsmedelsstrategin. Utan en tydlig påverkan finns en uppenbar risk att olika myndigheter fortsätter i gamla hjulspår och att
nya handlingsplaner för strategin inriktas på utredningar istället för konkreta åtgärder
och verkstad. Ett tydligt fokus på livsmedelsstrategin är även nödvändigt för att lyfta
fram de fördelar som en ökad inhemsk produktion har för landets sysselsättning och
ekonomi samt för att begränsa den svenska livsmedelskonsumtionens miljöpåverkan.
Dessutom leder en ökad produktion till att den svenska krisberedskapen sammantaget förstärks.
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Beredskapsfrågorna har, kopplat till det säkerhetspolitiska läget, växt fram starkare
under senare år och LRF kommer att lyfta denna fråga ytterligare under 2019. Den
årliga rikskonferensen med Folk och Försvar i Sälen är ett exempel där det svenska
samhällets sårbarhet uppmärksammas allt mer. På livsmedelsområdet är siffror kring
den svenska självförsörjningsgraden ett bra sätt att belysa denna frågeställning. I
nedanstående graf visas sådana siffror för 1988 och 2017.

Självförsörjningsgrad i Sverige
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Anmärkning: Självförsörjningsgrad = Produktion/konsumtion
Av bilden ovan framgår att självförsörjningsgraden generellt sett är betydligt lägre
idag (2017) än för cirka 30 år sedan. 2018 års siffror, där Sverige även är importberoende av spannmål efter den lägsta skörden på 60 år, tydliggör att en redan svag
svensk livsmedelsberedskap utsätts för stora påfrestningar när skörden slår fel på
grund av torka. Erfarenheterna från 2018 är alltså ännu ett argument för att genomföra åtgärder så att livsmedelsstrategins mål om en lönsam och ökande inhemsk livsmedelsproduktion förverkligas.
I dagsläget pågår ett arbete inom regeringskansliet med att ta fram en ny handlingsplan för livsmedelsstrategin för åren efter 2020. Tillväxtverket och Jordbruksverket
har regeringens uppdrag att ta fram underlag och en första delrapport har lämnats i
mars 2019; en slutrapport kommer i juni. LRF har arbetat aktivt med förslag till
Tillväxtverket och Jordbruksverket och lämnade i november 2018 in ett trettiotal förslag till en ny handlingsplan.
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I den delrapport som presenterades i mars sammanfattar myndigheterna sina förslag
så här:
• Gör en långsiktig satsning på forskning, innovation och inkubation i livsmedelskedjan.
• Stärk företagarperspektivet och främjandet i alla de berörda myndigheternas
verksamhet.
• Stöd regioner och länsstyrelser som arbetar med de regionala livsmedelsstrategierna.
• Ge en myndighet uppdraget att genomföra och följa upp livsmedelsstrategin.
I uppdraget ska det även ingå att samordna det regionala arbetet.
• Snabba på digitaliseringen för att effektivisera tillstånd, kontroll och tillsyn.
• Säkra produktionsresurser, till exempel genom god vattenhantering i jordbruket.
• Stöd ökad export hos små och medelstora företag.
Riksförbundsstyrelsen sympatiserar med dessa punkter. Inte minst förtjänar frågan
om företagar- och främjandeperspektivet i berörda myndigheters verksamhet samt en
effektivisering och förenkling av tillstånd, kontroll och tillsyn att lyftas fram. Arbetet
med regionala strategier och handlingsplaner är också mycket viktigt.
I det fortsatta arbetet med handlingsplanen kommer LRF att fokusera på vikten av
konkreta åtgärder som stärker konkurrenskraften i den svenska produktionen och åtgärderna behöver även kopplas till ett resultat så att uppföljningen underlättas. En
tydligare koppling behövs även mellan livsmedelsstrategin och den politiska överenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Frågan om skatter
och avgifter i Sverige kontra våra konkurrentländer kräver exempelvis fortsatt stor
uppmärksamhet.
Styrelsen föreslår stämman besluta
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.
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Motion Gotland nr 1

EU-stöd eller EU-ersättningar
Östergarnslandet
I ord ligger värderingar. Att benämna något ett stöd, uttrycker ett mottagande av ett
bistånd emedan en ersättning handlar om att få betalning för ett arbete. I sammanhang som rör opinionsbildning och förförståelse för lantbruket kan benämningen
vara avgörande för allmänhetens syn på det gröna näringslivet.
Frågan kring varför det kallas EU-stöd blir därför mycket relevant, om pengarna från
EU till lantbruket är ersättning för att möjliggöra ett lägre livsmedelspris bör det
också benämnas korrekt. Att använda ”rätt” värdeord kan hjälpa i uppfattningen hos
allmänheten att se att vi i näringen får en ersättning för utfört arbete.
På Jordbruksverkets hemsida kan man läsa hur de olika jordbruksstöden benämns
idag. Exempel på denna nomenklatur är: kompensationsstöd, förgröningsstöd, gårdsstöd, nötkreaturstöd samt stöd till unga lantbrukare men även djurvälfärdsersättningar, ersättning för ekologisk produktion samt miljöersättningar.
Varför inte kalla allt för ersättningar så som det är? På så sätt kan allmänhetens uppfattning, hur vi omtalas i debatten och hur vi som lantbrukare ser på oss själva förändras till det bättre.
LRF Gotland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för att benämningarna av de olika jordbruksstöden ändras till ersättning i kommande programperiod i CAP 2021-2027.
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Motion Gotland nr 1

EU-stöd eller EU-ersättningar
Inkomna motioner
LRF Gotland har kommit in med en motion med yrkandet att riksförbundsstyrelsen
ska arbeta för att benämningarna av de olika jordbruksstöden ändras till ersättning i
kommande CAP-period.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar LRF Gotlands ställningstagande om att ordval innebär
en värdering och att det får påverkan på hur till exempel jordbrukspolitiken, CAP,
uppfattas.
Inom CAP ligger åtgärderna i två pelare där åtgärder i pelare 1 kallas inkomststöd i
EU-regelverket. Stödens nivåer, till exempel för gårdsstödet, avgörs i praktiken av
budgetens storlek. För pelare 2, landsbygdsprogrammet, är situationen annorlunda.
Ersättningsnivån är antingen en ersättning för faktiska kostnader som för investeringsstödet, eller så är ersättningsnivån baserad på kalkyler av merkostnader och intäktsbortfall för de villkor som ska uppfyllas, vilket är fallet för miljöersättningarna.
Budgeten innebär givetvis också begränsningar vilket till exempel kommer i uttryck i
prioriteringar mellan ansökningar och stödtak. Skillnaden i bakomliggande regelverk
har påverkat benämningen av stöd och ersättningar i politiken, såsom gårdsstöd och
djurvälfärdsersättning. För miljöersättningarna skedde ett skifte till det förra landsbygdsprogrammet, då namnen ändrades från miljöstöd till miljöersättning.
Även om riksförbundsstyrelsen i sak håller med om det som LRF Gotland anför anser styrelsen att det vore olyckligt att ändra vissa namn eftersom det skulle skapa
osäkerhet för företagen. Exempel på namn som kan behållas är gårdsstödet. Däremot
bör LRF arbeta för att nya åtgärder i CAP benämns ersättningar och inte stöd. LRF
bör också arbeta för att alla parter i debatten och i annan kommunikation generellt
pratar om CAP-ersättningar och EU-ersättningar snarare än stöd. Det är viktigare att
förklara vad politiken innebär och är till för än att ändra benämningen på enskilda åtgärder.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion LRF Ungdomen nr 3

Prioritera om landsbygdsprogrammets medel för att främja
nya landsbygdsföretag
LRF Ungdomen Norrbotten
Medelåldern för Sveriges landsbygdsföretagare är hög och en föryngring är nödvändig för att säkra öppna landskap och trygg livsmedelsförsörjning, helt i linje med
Sveriges livsmedelsstrategi. Det är många faktorer som påverkar unga i sitt yrkesval.
Förutom att skapa attraktionskraft och berätta om de olika vägarna in i det gröna näringslivet behöver vi också se till att förutsättningarna finns där för att driva företag
på landsbygden.
Idag finns det en djungel av olika stödformer att söka för nystartade. Ett stöd som är
mycket tydligt kopplat till nya företagare är startstödet som ligger i landsbygdsprogrammet. Under hösten har vi kunnat läsa i lantbrukstidningar om att pengarna till
startstöden tagit slut i flera regioner och att många bara har ett fåtal kvar att fördela.
Pengarna för startstödet i landsbygdsprogrammet (LBP) för perioden 2014-2020 är
fördelade på länen och beskedet från Jordbruksverket har hittills varit att de inte har
mer pengar att fördela på länen. Ett exempel som bekräftar problematiken i praktiken
är Norrbotten. Länsstyrelsen i Norrbotten har sänt ut signaler att de nu har sökningar
till alla startstöd de har kvar. De ser dock att andra av landsbygdsprogrammets delar
har stora summor kvar och inga ansökningar på väg.
Eftersom det finns en efterfrågan på mer startstödspengar i LBP har länsstyrelserna
hos regeringen efterfrågat en möjlighet att göra interna omfördelningar av de outnyttjade medel som fördelats på länen. Länsstyrelserna själva kan inte omfördela medel i
landsbygdsprogrammet men Jordbruksverket kan göra det. Regeringen har ännu inte
tagit några beslut men det verkar som man förbereder ett ställningstagande som
skulle medge en flexibilitet för 2019 och 2020.
Nuvarande CAPs period börjar gå mot sitt slut men det är ändå ett par år kvar till det
kommer nya medel till eventuella startstöd. Från 2021 är tanken att en ny jordbrukspolitik ska vara på plats om EU tar beslut om ny budget och nya CAP-regler i rimlig
tid. Det kan alltså bli som förra gången när ny budget gällde från 2014 men den nya
politiken körde igång först ett år senare, det vill säga 2015. I nya CAP blir startstödet
i LBP förmodligen större än idag och arealtillägget i gårdsstödet kan bli kvar, men
det kan även tas bort. LRF Ungdomen förutsätter att den nya perioden innebär större
flexibilitet och mer målstyrning för hur vi ska gynna unga företagare att etablera sig i
branscherna.
För att det gröna näringslivet skall växa och utvecklas, behöver vi unga som vågar
satsa. LRF är starka med våra företagsmedlemmar, varför inte se till att det kommer
nya?
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LRF Ungdomen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta aktivt för att det ska bli möjligt för länsstyrelserna att flytta pengar
mellan landsbygdsprogrammets poster inom länet i nuvarande program för
att prioritera mer medel till startstöd,

att

arbeta aktivt för att det skall bli flexiblare och målstyrt att flytta mellan potter
inom olika län med fokus på ungt företagande och utveckling samt

att

ta en tydligare ställning för nyföretagande inom nya CAP.
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Motion LRF Ungdomen nr 3

Främja nya landsbygdsföretag i jordbrukspolitiken
Inkomna motioner
LRF Ungdomen har kommit in med en motion med yrkanden om att arbeta för ökad
flexibilitet i budgeten för landsbygdsprogrammet med särskilt fokus på ungt företagande och utveckling samt att riksförbundsstyrelsen tar tydligare ställning för nyföretagande inom nya CAP.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar LRF Ungdomens inställning att nyföretagande, inte minst ungt företagande, bör ha stark prioritering i EUs gemensamma jordbrukspolitik, CAP. LRFs
övergripande ståndpunkter om framtida CAP antogs av riksförbundsstyrelsen i mars
2017 och punkt fem lyder: ”CAP ska inte bli ett hinder i utvecklingen av jordbruksföretag eller för ägarskiften av jordbruksfastigheter”. Häri ingår utveckling av såväl
befintliga som nya företag av företagare i alla åldrar.
I kommande CAP, som enligt tidsplanen ska träda i kraft år 2021, men i praktiken
blir försenad, anges generationsskiften som ett prioriterat område och i förslaget till
förordning anger EU-kommissionen att ett särskilt mål är att ”locka unga jordbrukare
och underlätta affärsutveckling i landsbygdsområden”. Riksförbundsstyrelsen anser
att det är viktigt att detta omsätts i konkreta åtgärder i det svenska genomförandet av
politiken.
EU-kommissionen har föreslagit att göra det arealbaserade stödet för unga i pelare 1
frivilligt för medlemsländerna att införa, dock måste minst motsvarande 2 % av budgeten för pelare 1 läggas på antingen det arealbaserade stödet för unga eller startstöd,
eller en kombination. Medlemsländerna har också ökade frihetsgrader i utformningen
av dessa EU-ersättningar.
I det arbetsmaterial som riksförbundet skickade på remiss till bland andra LRFs regioner i början av 2019 fördes resonemang om vilka stöd för unga som LRF bör förespråka. Remissvaren skilde sig åt och det gick inte att utläsa vilket alternativ som
flest föredrog. Det var dock samstämmigt i remissvaren att det är viktigt att satsa på
unga företagare och på generationsskiften och det framfördes starkt stöd för startstödet. Vad gäller frågan om att höja stödbeloppet för startstöd, fördes resonemang i remissvaren om effekterna av en höjning och vissa uttryckte farhågor för detta om inte
budgeten för stödet höjs kraftigt.
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Regeringen har sedan 2019 öppnat upp för något mer generösa möjligheter för länsstyrelserna att begära att flytta medel mellan åtgärder i nuvarande landsbygdsprogram. Detta framgår av Jordbruksverkets regleringsbrev. En förutsättning är att omfördelningen görs mellan åtgärder med liknande mål och syften. Startstödet hamnar i
samma grupp som investeringsstödet och kompetensutveckling/rådgivning för ökad
konkurrenskraft inom jordbruket. Mer omfattande omflyttningar tillåts inte i dagsläget. Riksförbundet följer utvecklingen av budgetutnyttjandet i nuvarande landsbygdsprogram och vill arbeta för att alla tillgängliga medel utnyttjas. I programmets slutskede anser riksförbundsstyrelsen att ännu mer flexibilitet är påkallad än vad
Jordbruksverkets regleringsbrev tillåter idag.
Nuvarande landsbygdsprogram gäller till och med år 2020. En nackdel med den konstruktion som programmet har med mål och prioriteringar är att det blir många små
budgetposter och därmed stor risk för inlåsningseffekter. Riksförbundsstyrelsen förespråkar en mer flexibel modell för kommande strategiska CAP-plan och mycket talar
för att det kommer finnas möjligheter till mer flexibilitet i nästa CAP-period.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Torkaersättning
Hammerdal
Efter sommarens extremväder var regeringen föredömligt snabb att införa ett krisstöd
för att lindra det ekonomiska avbräcket för lantbruket. När ersättningen väl skulle betalas ut visade det sig att företag med långa avstånd och mindre produktionsenheter
hamnade i kläm. Antalet undantag var fler än man kunde tro. Exempelvis fick avlägset belägna lantbruk ingen ersättning på grund av att de fått stöd till veterinärresor
enligt den modell som anammats för att kunna centralisera veterinärstationerna.
Lantbruk med lammuppfödning eller getter undantogs eftersom kravet på mycket
stora enheter gjorde att de flesta blev för små. Och sist men inte minst så fick grisbönderna ingen ersättning.
LRF Jämtlands uppfattning är att torkan drabbar alla mer eller mindre hårt oavsett
produktionsgren, och att LRF i händelse av fler krisstöd ska driva att stödet ska omfatta alla producenter oavsett produktionsgren. För att alla som är berörda och i behov av krisstöd så behöver antingen utformningen för de minimis-reglerna ses över,
eller möjlighet till utbetalning av krisstöd utanför det reglementet införas.
LRF Jämtland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att framtida krisstöd ska omfatta alla produktionsgrenar,

att

verka för att framtida krisstöd ska utformas så att de ges även till företagare
som fått andra stöd samt

att

verka för att det i Jordbruksverkets årsbesked ska framgå hur mycket
de minims-stöd det enskilda jordbruksföretaget fått.
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Styrelsens yttrande nr 20

Motion Jämtland nr 1

Torkastödet
Inkomna motioner
I en motion yrkar LRF Jämtland att LRF ska arbeta för att alla produktionsgrenar får
del av framtida krisstöd, att stödet ska utformas så att det även ges till företagare som
fått andra stöd samt att det på SJVs årsbesked ska framgå hur mycket de minimisstöd enskilda jordbruksföretag fått.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen instämmer med motionären om att statsmakten agerade snabbt
med anledning av 2018 års extremväder och att besked om nödvändiga skördedispenser och statligt krisstöd kom i ett tidigt skede. De effekter som torkan orsakade
var exceptionella och kommer att påverka näringen under flera år. I det sammanhanget utgör krisstödet en välkommen signal från statens sida.
Utbetalningen av krisstödet har totalt sett blivit en mer utdragen historia även om en
första utbetalning skedde i november/december 2018. Nationella ersättningar av
denna karaktär måste ske i enlighet med regelverk inom EU (statsstödsregler) och för
att möjliggöra en tidig utbetalning valdes EUs de minimis-stöd med en förenklad
godkännandeprocedur. Samtidigt har detta regelverk begränsningar som motionären
tar upp. Dels måste alla de minimis-stöd beaktas för ett enskilt företag och vidare
finns ett takbelopp som legat på 15 000 euro för en treårsperiod. Dessa regelverk innebar i praktiken att vissa företag, såsom större mjölkgårdar eller gårdar med stöd för
veterinärkostnader, inte fick del av 2018 års torkaersättning fullt ut. Detta var naturligtvis en stor nackdel för dessa företag.
Vid årsskiftet 2018/19 tog EU-kommissionen ett beslut som innebär att gränsen för
de minimis-stöd höjs till 25 000 euro. LRF har därför tagit upp denna fråga med
Näringsdepartementet och Jordbruksverket och pekat på att en justering bör göras för
företag som drabbats av en reduktion vid 2018 års utbetalning. LRF har dock tyvärr
inte fått med sig staten på en sådan åtgärd.
Inför utbetalning av 2019 års krisstöd har Jordbruksverket föreslagit en modell som
innebär en ersättning per djur (eller plats) för modersuggor, slaktsvin, värphöns,
slaktkycklingar, kalkoner, getter, får och nötkreatur. Till detta kommer en ersättning
per hektar spannmål, frövall, proteingrödor, oljeväxter och fabrikspotatis. För trädgårdsnäringen avsätts ett kollektivt belopp. Utbetalning av ersättningen kopplad till
djur och areal planeras till den 5 juli 2019.
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Riksförbundsstyrelsen konstaterar att utformningen av krisstödet för 2019 svarar upp
mot en del av frågorna i motionen om grisnäringen och getnäringen. Till skillnad från
2018 års ersättning där det fanns en gräns om minst 10 djurenheter innebär 2019 års
krisstöd att även mindre företag inkluderas. Lägsta belopp för utbetalning är satt till 1
000 kr. 2019 års ersättning sker enligt andra statsstödsregler än de minimis-regelverket
och berörs därför inte av stödtak och andra avdragsbegränsningar.
Torkåret 2018 berörde jordbruket och trädgårdsnäringen i hela landet. Därför är det
rimligt att hela näringen omfattas av ersättningen för torka. Även om utformningen
av krisstödet för 2018 och 2019 sammantaget beaktar större delen av näringen finns
fortsatt en del minustecken. Odlingen av matpotatis och sockerbetor omfattas exempelvis inte trots skördenedsättning och ökade kostnader (exempelvis bevattning) för
den bärgade skörden. Ersättningsbeloppet för spannmålsodling tar heller ingen hänsyn till förekomsten av leveranskontrakt och att marknadsprisuppgången inte kommit
alla odlare till del. Vidare omfattas inte hästnäringen av krisstödet.
I regeringens vårbudget den 10 april föreslås ytterligare 350 miljoner kronor, utöver
tidigare beslutade 1 220 miljoner kronor, för att ersätta för 2018 års torkskador. Riksförbundsstyrelsen arbetar för att dessa medel betalas ut snabbt till berörda lantbrukare, i första hand i samband med redan planerad utbetalning av 2019 års krisstöd i
juli. Ovan nämnda skevheter i utbetalningarna av krisstödet efter 2018 års torka kommer att beaktas i den mån det är möjligt.
När det gäller motionärens yrkanden är det första oproblematiskt. Riksförbundsstyrelsen föreslår emellertid att ordet ”berörda” läggs till framför produktionsgrenar
i yrkandet. När det gäller de två avslutande yrkandena är de relativt specifika och
riksförbundsstyrelsen föreslår alternativa lydelser för att fånga upp den problemställning som lyfts. Exempelvis är det rimligt beträffande det tredje yrkandet att
Jordbruksverket har ett register över de de minimis-stöd som det förfogar över. För
att registret ska bli fullgott måste dock Jordbruksverket samordna sig med andra
myndigheter.
Styrelsen föreslår stämman besluta
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 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.
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Motion Västra Götaland nr 2

Korrigering av kontrollavgift för slakt
Uddevalla kommungrupp
Livsmedelsverket höjer kontrollavgifterna för slakt 2017-2019. Under 2017 och
2018 tog inte slakterierna ut den avgift som Livsmedelsverket föreskrev. Svenska
Köttföretagen har drivit frågan om de höjda avgifterna till domstol. I dagsläget har
den processen inte bidragit till vår fördel. Från och med 2019 så tar slakterierna ut
den av Livsmedelsverket föreskrivna avgiftsnivån. En hög slaktavgift drabbar våra
medlemmars produktion och sänker den svenska matens konkurrenskraft jämfört
med andra länder som har betydligt lägre kontrollavgifter.
I linje med livsmedelsstrategin så skall kontrollavgiften för slakt självklart ligga på
EUs miniminivå.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF kraftfullt verkar för att kontrollavgiften för slakt i Sverige fastläggs
på EUs miniminivå.
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Styrelsens yttrande nr 21

Motion Västra Götaland nr 2

Korrigering av kontrollavgift för slakt
Inkomna motioner
I en motion yrkar LRF Västra Götaland att LRF kraftfullt arbetar för att kontrollavgiften för slakt i Sverige fastläggs på EUs miniminivå.
Styrelsens redovisning
Från och med 2008 tillämpas i Sverige en modell med nedsättning av köttkontrollavgifter för mindre slakterier. År 2012 avsattes ytterligare budgetmedel, cirka 90
miljoner kronor för en nedsättning av avgifterna för större slakterier. Totalt sett
uppgår budgetanslaget till knappt 110 miljoner kronor. Som framgår av motionen har
kostnadsutvecklingen för Livsmedelsverkets kontroller varit ogynnsam under senare
år och slakteribranschen överklagade därför 2016 myndighetens beslut om nya avgifter. Samtidigt uppvaktade branschen och LRF dåvarande landsbygdsministern som
medverkade till att Livsmedelsverket fick ett effektiviseringsuppdrag över en treårsperiod.
Riksförbundsstyrelsen konstaterar att Livsmedelsverkets effektiviseringsarbete inte
lett till några påtagliga resultat. Till saken hör att strukturutvecklingen inom slakterinäringen med tillkomsten av ett stort antal småskaliga slakterier påverkat möjligheterna att effektivisera. Men följden har blivit att budgetanslaget varit otillräckligt för
att hålla nere avgifterna för större slakterier som istället ställts inför ökade avgifter.
Domstolsprövningen av de ökade avgifterna är heller inte avslutad och i avvaktan på
dessa har slakterierna nödgats acceptera Livsmedelsverkets ökade avgifter.
Inom EU har en ny förordning om livsmedelskontroller beslutats och den träder i
kraft från och med 2020. Detta regelverk öppnar upp för en fortsatt nationell nedsättning av köttkontrollavgifterna till en viss lägsta nivå. LRF och branschen har ånyo i
april 2019 uppvaktat Näringsdepartementets politiska ledning och ställt krav på att
Sverige ska tillämpa en nedsättning av kontrollavgifterna för samtliga slakterier. För
att åstadkomma detta krävs ökade budgetmedel och LRF har argumenterat att en sådan åtgärd är rimlig med tanke på den nationella livsmedelsstrategin. Näringsdepartementet har signalerat till LRF att frågan om köttkontrollavgifter är viktig och att en
modell med fortsatt nedsättning av avgifterna behöver kombineras med ett effektiviseringsarbete. Bättre planering av slakt kan vara en sådan åtgärd och i övrigt behöver
modern teknik och digitalisering användas i betydligt högre utsträckning för kontrollerna. Ett problem är dock att EUs nya kontrollförordning i dagsläget inte lämnar tillräckligt utrymme för att kunna kombinera fysiska kontroller med digitala. Även
egenkontrollsystem i övrigt på gårdar och slakterier bör användas i ökad utsträckning.
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Sammantaget anser riksförbundsstyrelsen att svensk slakterinäring behöver ett system med konkurrenskraftiga och låga köttkontrollavgifter och att näringen bör medverka till en effektivisering av köttkontrollen.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

128

Motion Södermanland nr 1

Vem ska gynnas av den nya djurskyddslagen?
Rönö
I april 2019 infördes en ny djurskyddslag i Sverige. Risken med den nya lagen är att
godtycklighet väger tyngre än vetenskap och beprövad erfarenhet samt sakskäl vilket
kan vara negativt när jordbruket ska utvecklas i livsmedelsstrategins riktning. Till exempel genom att djurrättsrörelsen ges möjlighet till påverkan inom ramen för ”politiska behov”.
I propositionen till ny lag föreslog utredaren att ”bestämmelser som bygger på lagen
ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet”. Regeringen avslog utredningens
förslag bland annat med argumentet att vetenskap och beprövad erfarenhet inte kan
tillämpas på bestämmelser av administrativ karaktär. Dock anges att man uppdragit
åt SLU att inrätta ett vetenskapligt råd för arbete med djurskyddsfrågor i samband
med propositionen om Livsmedelsstrategin. I uppdraget från regeringen anges att rådets huvudsakliga uppgift är att vara ett stöd i föreskriftsarbetet på djurskyddsområdet. Rådets budget anges till 4 miljoner kronor under perioden 2017-2019. Fram till
och med mars 2019 har rådet åstadkommit tre yttranden där enbart ett har en tydlig
koppling till uppdraget från regeringen, ett yttrande om översyn av föreskrifterna för
hållande av hund och katt. Rådet förefaller inte (hittills) ha varit inblandat i arbetet
med nya förordningar kopplade till den nya djurskyddslagen. Det verkar alltså som
att rådet inte utnyttjas för att ta tillvara den forskning som bedrivs vid bland annat
SLU.
En godtycklig tillämpning av djurskyddslagen som inte bygger på vetenskap eller beprövad erfarenhet kan vara ett hot mot livsmedelsstrategins intentioner. Viktigast är
att tillämpningen av lagen blir lika i hela landet. Det är även viktigt att det inrättade
rådets erfarenheter tas tillvara i samband med framtagandet av nya föreskrifter.
LRF Södermanland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

genom kontakter med politiker, beslutsfattare och myndigheter verka för
att införandet av nya djurskyddslagen inte strider mot livsmedelsstrategins
intentioner att öka den svenska produktionen.
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Styrelsens yttrande nr 22

Motion Södermanland nr 1

Den nya djurskyddslagen
Inkomna motioner
I en motion från LRF Södermanland påtalas en risk för att den nya djurskyddslagen
kan medföra att godtycklighet tillåts väga tyngre än vetenskap och beprövad erfarenhet och att det kan vara negativt för jordbrukets utveckling i enlighet med livsmedelsstrategin. I motionen yrkas att riksförbundsstyrelsen genom kontakter med politiker, beslutsfattare och myndigheter ska arbeta för att införandet av den nya djurskyddslagen inte strider mot livsmedelsstrategins intentioner att öka den svenska produktionen.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att tillämpningen av djurskyddslagstiftningen (lag, förordning och föreskrifter) ska vara rättssäker och bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Lagstiftning ska tolkas och tillämpas på likartat sätt
över hela landet. LRF arbetar därför med högsta prioritet för detta och har också god
myndighetsutövning som ett fokusområde under året. Även arbetet med livsmedelsstrategin är högprioriterat.
Den nya djurskyddslagen (riksdagsbeslut) och djurskyddsförordningen (regeringsbeslut) som trädde i kraft den 1 april bygger helt på Djurskyddsutredningens betänkande från 2011 (SOU 2011:75). Vad gäller frågan om vetenskap och beprövad erfarenhet som motionären lyfter, var det ett förslag från Djurskyddsutredningen att det
skulle vara ett uttryckligt krav i lagen att bestämmelser som bygger på lagen ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta för att understryka vikten av att så
sker. Den lag som gällt i Sverige fram till den sista mars i år har inte innehållit någon
sådan formulering.
LRF besvarade Djurskyddsutredningens remiss 2012 och välkomnade förslaget att
införa ett sådant krav i lagen. Regeringen gick dock inte på utredningens linje och
något sådant krav finns inte med i den nya djurskyddslagen. Regeringen uttryckte
dock att man delar utredningens uppfattning om vikten av att ta hänsyn till vetenskapliga rön och beprövad erfarenhet i lagstiftningsarbetet, men underströk att det
inte gäller bara djurskyddsområdet utan även för andra lagstiftningsområden. Regeringen motiverade sitt beslut bland annat med att forskning inte alltid leder fram till
entydiga resultat och inte heller löser avvägningar mellan olika intressen. Ett krav på
vetenskap och beprövad erfarenhet kan inte heller tillämpas på bestämmelser av
administrativ karaktär. Regeringen motiverade även sitt beslut med att man ibland
måste kunna bestämma innehållet i en regel utifrån andra överväganden, som till
exempel etiska värderingar och politiska ställningstaganden. Regeringen anför vidare
att det i vissa enskilda fall kan finnas godtagbara skäl att välja en annan lösning än
vad tillgänglig forskning och beprövad erfarenhet talar för.
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Även om det föreslagna kravet i djurskyddslagen på vetenskap och beprövad erfarenhet skulle inskränkas så att det inte var absolut, ansåg regeringen att det ändå skulle
finnas risk för att en sådan bestämmelse skulle kunna leda till återkommande invändningar – och lagprövningar – om att föreskrifter som meddelats med stöd av lagen
inte kan tillämpas eftersom myndigheterna inte i tillräcklig utsträckning tagit hänsyn
till vissa vetenskapliga rön.
Djurskyddsutredningen föreslog vidare inrättande av ett vetenskapligt råd. LRF
ställde sig i sitt remissyttrande över Djurskyddsutredningens betänkande positivt till
inriktningen i förslaget att skapa ett sådant råd, då det bedömdes kunna öka sannolikheten för att regler i framtiden får nödvändig vetenskaplig förankring. LRF underströk dock att det är av samma vikt att det utvecklas ett strukturerat sätt att ta tillvara
beprövad erfarenhet. Lika viktigt som att en regel grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet är konsekvensanalyser och rimlig viktning av andra faktorer (arbetsmiljö, smittskydd, djurhälsa, kostnader, miljö med mera) innan en regel införs eller
ändras (proportionalitetsprincipen). LRF anförde dock att denna bedömning inte kan
ligga på det vetenskapliga rådet utan måste hanteras av myndigheterna. Regeringen
aviserade 2016 i propositionen "En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och
hållbar tillväxt i hela landet" (prop. 2016/17:104) att ett vetenskapligt råd för arbete
med djurskyddsfrågor bör inrättas. Regeringen beslutade också den 23 mars 2017 att
uppdra åt Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU att inrätta ett sådant vetenskapligt råd
på området som en av flera åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin. Riksförbundsstyrelsen delar motionärens syn att det vetenskapliga rådet ska användas vid
framtagandet av nya djurskyddsföreskrifter. Det är också rådets uppdrag enligt den
uppdragsbeskrivning regeringen formulerat.
Rådet ska ha till huvudsaklig uppgift att vara ett stöd i föreskriftsarbetet på djurskyddsområdet. Rådet ska vara oberoende och identifiera, sammanställa och utvärdera vetenskaplig forskning om djurskydd och därtill angränsande frågor, som produktionsekonomi och arbetsmiljö, på uppdrag av exempelvis Jordbruksverket. Rådet
har idag 14 ledamöter inom olika kompetensområden som foder, genetik, ekonomi,
arbetsmiljö, djurhälsa och djurvälfärd. Det vetenskapliga rådet är inte permanent utan
ska lämna en slutrapport för sitt arbete den 28 februari 2020. På sedvanligt sätt är det
en utredning (SOU 2011:75) och inte underlag från det nya vetenskapliga rådet, som
den nya djurskyddslagen och djurskyddsförordningen bygger på. Det är i enlighet
med den formella ordningen i Sverige. Det är istället myndigheter som Jordbruksverket med flera som ska ge det vetenskapliga rådet olika uppdrag för att få stöd i sitt föreskriftsarbete. I nuläget har Rådet sammanställt forskning kring minkuppfödning,
djurskydd inom grisuppfödning samt hållande av hund och katt. Det pågår även ett
arbete om utegångsdjur (nöt och får).
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LRF har högsta prioritet på arbetet med livsmedelsstrategin för att öka och utveckla
livsmedelsproduktionen i syfte att stärka konkurrenskraft och lönsamhet med fortsatt
höga ambitioner inom djuromsorgsområdet. Helt i enlighet med den övergripande
policy för djuromsorg som diskuterades på riksförbundsstämman 2018 och som därefter beslutades av riksförbundsstyrelsen den 12 juni samma år. LRF har också god
myndighetsutövning som fokusområde under året och kommer bland annat att nära
följa och påverka hur djurskyddslagen och djurskyddsförordningen omsätts i praktiken så att de bidrar till både god djuromsorg och livsmedelsstrategins mål om ökad
svensk produktion samt så att nya eller justerade föreskrifter som kan följa av ny lag
och förordning också vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbeta för
att införandet av ny djurskyddslag bidrar till livsmedelsstrategins mål om
ökad svensk livsmedelsproduktion.
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Motion Jönköping nr 6

Rankinglista över Sveriges kommuner
Voxtorp
Idag är det populärt att göra rankinglistor över Sveriges kommuner. Tillväxt, näringsliv, bostadsbyggande är bara några av de rankingar som förekommer.
Inte sällan är de kommuner som toppar dessa rankingar kommuner som tar i anspråk
jordbruksmark eller på andra vis minskar möjligheterna för den gröna näringens strävan att göra Sverige mer hållbart.
Sverige behöver en bonderanking som på allvar mäter de viktigaste kriterierna för en
egen matproduktion. Rankingen kan innehålla delar såsom värnande av jordbruksmark, lokalt inköp, andelen svensk mat i omsorgen och så vidare.
Målsättningen ska vara att få fram ett underlag för påverkansarbete inom olika områden, men som också tydligt visar allmänheten vilka kommuner som utvecklas på
ett för framtiden hållbart vis.
LRF Jönköping yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

i LRFs egen regi eller i samarbete med andra ta fram en ”bonderanking”
av Sveriges kommuner och regioner.
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Styrelsens yttrande nr 23

Motion Jönköping nr 6

Rankinglista över Sveriges kommuner
Inkomna motioner
LRF Jönköping har inkommit med en motion som yrkar att LRF arbetar för att, i
egen regi eller i samarbete med andra, ta fram en ”Bonderanking” av Sveriges
kommuner och regioner.
Styrelsens redovisning
Att bygga en objektiv bonderanking av Sveriges kommuner baserad på den typ av
fakta som föreslås i motionen bedömer styrelsen som både svårt och resurskrävande.
Svårigheterna att välja ut relevanta mått är uppenbara eftersom de gröna näringarna
brottas med olika problem i sina respektive kommuner. Exempelvis är bebyggelse av
jordbruksmark i storstadsnära kommuner ofta ett problem, medan det i glesbygdskommuner i vissa fall snarast är önskvärt för att få människor och företag att etablera
sig på orten.
Resurskrävande eftersom stora delar av de data som behöver samlas in kräver god
lokalkännedom där LRFs kommungrupper i så fall måste stå för delar av genomförandet. Styrelsen anser emellertid att kommungrupperna bör fokusera på andra
frågor. Styrelsen anser också att det skulle vara alltför resurskrävande att rikta en
separat enkät till respektive kommun och region.
Styrelsen bedömer däremot att det kan vara mer framgångsrikt för LRF att söka samverkan med befintliga rankinglistor för att där få med relevanta frågor för de gröna
näringarna. Till exempel tangerar Svenskt Näringslivs företagsklimatranking i vissa
avseenden LRFs arbete för god myndighetsutövning medan miljörankingen från
Aktuell hållbarhet delvis belyser ämnen inom området hållbarhet som är intressanta
för LRFs arbete.
Styrelsen avser att undersöka möjligheterna för sådan samverkan.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Hållbar representation
Voxtorp
Svenska företag är bäst på miljö men kan bli ännu bättre. Genom att underlätta för
företagen att välja hållbar representation kan vi ytterligare stärka den svenska miljöprofilen samt öka efterfrågan på svenska produkter.
Men för att göra hållbar representation enkel behöver företagen enkla redskap till
detta.
Ett redskap är ett förfrågningsunderlag som hjälper företagen att välja rätt leverantör
av restaurangtjänster. Man kan med fördel fråga efter andelen svenska råvaror, andelen säsongsprodukter och så vidare.
LRF Jönköping yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

i LRFs egen regi eller i samarbete med andra ta fram ett upphandlingsunderlag för hållbar representation samt

att

distribuera detta till svenska företag och arbeta för att göra det till norm.
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Styrelsens yttrande nr 24

Motion Jönköping nr 5

Hållbar representation
Inkomna motioner
LRF Jönköping vill ha ökad hållbar representation för att stärka den svenska miljöprofilen och öka efterfrågan på svenska produkter. Motionären föreslår att det tas
fram ett förfrågnings-/upphandlingsunderlag för hållbar representation som kan underlätta valet av rätt leverantör av restaurangtjänster.
Styrelsens redovisning
LRFs hållbarhetsarbete har ett helhetsperspektiv. Sveriges lantbrukare och skogsägare sitter på många av framtidens lösningar och produktionen i jord- och skogsbruket kan bidra i högre grad till en konsumtion som inte påverkar klimatet. LRFs arbete
sker i linje med FNs Agenda 2030 för hållbar utveckling på tre områden; socialt,
ekonomiskt och miljömässigt.
LRF vill att det ska bli mer svensk mat, mer värd mat och fler matbönder; detta är ett
av de budskap som kopplar till arbetet med livsmedelsstrategin. Vi vet att det är allt
viktigare för konsumenter med matens ursprung och det märks framför allt i detaljhandel och offentlig upphandling. För att få mer svensk mat samarbetar LRF på olika
sätt med flera aktörer på marknaden för att underlätta valet av livsmedel som tillverkas av råvaror från svenska producenter.
LRF initierade framtagande av ursprungsmärkningen Från Sverige. Märkningen
finns idag på 9 200 produkter och kännedomen om märket är 84 % bland konsumenter. Arbete pågår med att Från Sverige-märkta produkter ska efterfrågas i restaurangnäringen och inom offentlig upphandling. Branschorganisationen Svensk Fågel har
en märkning för svenska fjäderfäprodukter. Dessa märkningar är redskap som kan
användas i förfrågningsunderlag inom privat sektor och inom offentlig sektor ger
märkningarna viktig information om varornas ursprung. Branschorganisationen Kost
& Näring har tillsammans med projektet MATtanken startat ett arbete för att få fram
en definition för svenskt ursprung som ska underlätta spårbarheten i upphandlingssystemen. Upphandlingsmyndigheten har kriterier som stödjer de svenska mervärden,
men ett enskilt kök i en skola eller ett äldreboende kan inte på enkelt sätt beställa
svensk råvara eller svenska produkter. Upphandlingsmyndigheten kommer under
2019-20 att revidera hållbarhetskriterier för livsmedel och LRF kommer att delta i referensgrupperna för arbetet.
LRF Kött har arbetat med handlingsplaner för Gris, Nöt och Lamm och nu kommer
Handlingsplan 2.0 som ska fokusera på ökad efterfrågan på svenskt kött med en vision "Kött från Sverige med världens hållbarhet". Ett av fokusområdena framåt är
foodservice både inom privat och offentlig sektor.
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LRF Mjölk arbetar med synen på mjölk och har många argument om att svenska
mjölkprodukter ger en hållbar framtid. Den nytillkomna branschavdelningen LRF
Lokal mat & dryck ska bidra till att lyfta den lokala livsmedelsförädlingen.
LRFs dotterbolag Sigill Kvalitetssystem AB erbjuder lantbrukare och odlare en
kontroll- och ursprungsmärkning för svensk mat och blommor. Denna märkning syns
kanske tydligast i produkter från trädgårdsnäringen.
LRF Jämtlands samarbete i vintras med VM-arrangörerna är ett exempel på konkreta
affärer för våra medlemmar där mervärden för svensk produktion ingick i koncept
för hållbar representation. Det serverades nästan enbart mat gjord på svenska råvaror
och med unika råvaror från regionen genom koncept som passade för arenor och
även restauranger. Man lyfte fram värdskapet som inte handlar bara om maten utan
lika mycket om matkulturen och miljön och kopplingen till hållbarhet. Erfarenheterna från Jämtland ska tas till vara i LRFs påverkanssatsning Tänk om som ska förstärka och stödja LRFs påverkansarbete och på så sätt stärka företagarmedlemmens
långsiktiga konkurrenskraft.
LRF samarbetar på olika sätt för att lyfta hållbara svenska råvaror och produkter. Det
finns redskap som märkningar och hållbarhetskriterier som kan användas i olika sammanhang beroende på vad man vill leverera och var i landet man befinner sig. LRF
behöver vara ännu tydligare i sina argument som kan användas för hållbar representation i linje med motionens yrkanden.
LRF har en koncernövergripande representationspolicy som tar upp svenska råvaror
och bland annat lyder som följer: "I möjligaste mån ska svenska råvaror från våra
livsmedelsproducenter vara grunden i den mat som serveras i både intern och extern
representation." Riksförbundsstyrelsen anser att policyn kan tydliggöras genom kommunikation som lyfter fram goda exempel på hållbar representation och som kopplar
till LRFs hållbarhetsarbete och kan fungera som råd och tips för företag och leverantörer. Styrelsen anser emellertid att det upphandlingsunderlag som motionären efterlyser blir för komplicerat och resurskrävande för LRF att ta fram. Istället kan exempelvis LRFs hemsida användas för att visa upp ett smörgårdsbord av argument och
goda exempel från de olika samarbeten och projekt som har nämnts ovan.
Styrelsen föreslår stämman besluta
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.
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Motion Västra Götaland nr 6

Insekter – framtidens föda
LRF Ungdomen Sjuhärad
Insekter som föda är ett omdiskuterat ämne men faktum är att runt om i många delar
av världen är det idag en naturlig födokälla. Det är främst inom Europa som vi är
skeptiska att använda insekter för humankonsumtion trots att insekter är en utmärkt
proteinkälla samt har en bra sammansättning av essentiella aminosyror och mineraler. Insekterna är dessutom effektiva foderomvandlare.
I en värld där befolkningen ökar precis som behovet av mat, kan insekter utgöra ett
utmärkt komplement till maten vi redan producerar. Det vi kan odla på vår jordbruksmark kommer inte att klara det ökade behovet av föda. Insekterna kan även användas som foder till våra livsmedelsproducerande djur som gris och fjäderfä. Idag är
det enbart tillåtet att använda den typen av foder till fisk. En studie på grisar visar att
tillväxten på gris ökar när de fått proteinfoder baserat på syrsor jämfört med fiskmjöl.
För att uppfödning av insekter även ska vara ett klimatsmart alternativ så borde man
kunna använda till exempel restprodukter från livsmedelsindustrin som foder till
dem.
Kunskapsluckan är stor och mer forskning behövs – men det är definitivt intressant
för oss som svenska producenter att följa upp och ta del av.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

ställa sig positivt till att föda upp och använda insekter för humankonsumtion
och som foder till livsmedelsproducerande djur samt

att

ta del av den forskning som finns och reda ut vilka kontroller och regelverk
som behöver komma till stånd för att vi ska kunna börja odla insekter för
födokonsumtion.
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Styrelsens yttrande nr 25

Motion Västra Götaland nr 6

Insekter – framtidens föda
Inkomna motioner
Motionären lyfter fram hur insekter kan utgöra ett komplement till maten vi producerar, både för humankonsumtion och som djurfoder. I motionen yrkas att LRF ställer
sig positivt till att föda upp och använda insekter för humankonsumtion och som
foder till livsmedelsproducerande djur samt att LRF tar del av den forskning som
finns och reder ut vilka kontroller och regelverk som behöver komma till stånd för
att producenterna ska kunna börja odla insekter för födokonsumtion.
Styrelsens redovisning
Regelverken kring odling av insekter har tolkats olika inom EU och i exempelvis
Danmark och Finland har det varit tillåtet att sälja insekter som livsmedel medan
Livsmedelsverket i Sverige, i likhet med flera andra medlemsländer, anser att insekter som mat först måste godkännas som så kallade nya livsmedel. Från och med den
1 januari 2018 är det möjligt även i Sverige att sälja insekter som livsmedel under
förutsättning att de är undersökta och godkända innan de säljs. Precis som annan animalisk mat, måste insekter produceras på en anläggning som producerar livsmedlen
på ett hygieniskt och säkert sätt och är godkänd av EU. På Livsmedelsverkets hemsida finns vägledning för produktion av insekter.
LRF ställer sig positivt till att insekter kan användas som mat och foder i takt med
efterfrågan och som bidrar till livsmedelsstrategins övergripande mål.
Kunskapsöverföring samt forskning och utveckling inom jordbrukssektorn är viktigt.
SLU lyfter till exempel fram entomofagi (att äta insekter) som ett viktigt framtida
forskningsområde. Vad gäller myndigheternas tillämpning av regelverk måste LRF
arbeta för en förenkling på alla områden, inte minst inom Livsmedelsverkets ansvarsområde. Detta gäller möjligheten att producera insekter till livsmedel lika väl som
produktion av andra livsmedel. Att klargöra vilka kontroller och regelverk som möjliggör en produktion av insekter åligger dock Livsmedelsverket. LRFs uppgift är
självklart att driva på myndigheten för att förbättra informationen, men innehållet är
ett myndighetsansvar.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens första yrkande uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
LRF ska ställa sig positivt till att föda upp och använda insekter för humankonsumtion och som foder till livsmedelsproducerande djur samt

att

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

Times up for roundup?
LRF Ungdomen Skaraborg
För att kunna öka och bibehålla en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion så är vi
idag beroende av glyfosat. I dagsläget finns ingen känd, hållbar ersättare med samma
breda ogrässprektrum. Inom EU kan ett förbud ske redan 2022 medan övriga länder
får fortsätta använda preparatet. Framtiden är oklar och det finns en stor oro för vad
som kommer ske efter 2022.
Eftersom Sverige och övriga nordiska länder har en kortare säsong och färre grödor
att välja mellan än andra europeiska länder skulle ett eventuellt förbud slå särskilt
hårt mot produktionen här i norr. Att det förhåller sig så är en kunskap som svenska
politiker och sakkunniga behöver ha med sig.
Ett förbud är negativt både för miljön och ekonomin inom jordbruket, eftersom vi då
har två vägar att gå. Endera måste vi bearbeta jorden mer för att hålla ogräs borta,
inte minst de svåra gräsogräsen till exempel kvickrot och renkavle. En ökad jordbearbetningen medför dessutom en större dieselåtgång. Jorderosionen ökar också, vilket
medför att matjord försvinner och att fosfor och andra näringsämnen läcker ut i våra
sjöar och vattendrag. Det leder även till svårigheter att initiera och använda oss av
mellangrödor och fånggrödor som binder kol till marken och tar vara på näringsämnen efter skörd tills nästa gröda etableras.
Den andra vägen att gå är att använda två eller flera bekämpningsmedel som inte är
lika kostnadseffektiva samt att de inte är bättre för miljön. Ett exempel som påvisar
hur fort det kan gå med indragning av dispens är användning av betningsmedlet
Gaucho WS 70, som förbjöds av EU-kommissionen under 2018. I mars i år drogs
dispensen in från domstolen efter ett överklagande. Om glyfosat inte får ett förlängt
godkännande är det givetvis mycket angeläget att LRFs medlemmar har aktuell kunskap om möjliga alternativ i den egna produktionen.
Framförallt är det Jordbruksverkets växtskyddscentraler med rådgivare som har möjlighet att ge råd och vägledning till enskilda producenter. På växtskyddscentralerna
finns en hög och samlad kompetens och frågan om alternativ till glyfosat är en viktig
arbetsuppgift för rådgivarna som behöver fortsätta att prioriteras högt inom myndigheten.
Vi vill vara förberedda på vad som händer om ett förbud skulle ske.
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LRF Ungdomen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

ta kontakt med Jordbruksverkets växtskyddscentraler för framtagning av
en glyfosatstrategi som når våra medlemmar i rimlig tid innan ett eventuellt
förbud träder i kraft.
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Motion Västra Götaland nr 3

Times up för Roundup
LRF Ungdomen Skaraborg och Vara kommungrupp
Glyfosat – förbjudet preparat efter 2022? Vad har vi för alternativ och hur påverkar
det vår konkurrensförmåga gentemot de länder som fortsatt får använda preparatet?
För att klara bibehållen och ökad livsmedelsproduktionen är vi just nu beroende av
glyfosat. I dagsläget finns det inga bra alternativa preparat som har samma breda
ogrässpektrum. Ovissheten som råder är således stor och tär på det svenska jordbrukets konkurrenskraft.
Ett förbud skulle innebära mer jordbearbetning för att hålla ogräset borta – framförallt de svåra gräsogräsen kvickrot och renkavle, vilket i sin tur medför större dieselåtgång. Jorderosionen ökar, vilket medför att matjord försvinner och näringsämnen
läcker ut i våra vattendrag och sjöar istället för att komma växterna tillgodo. Det
medför även drastiskt minskade incitament att använda mellangrödor och fånggrödor
som binder kol till marken och tar till vara på näringsämnen efter skörd tills
nästa gröda etableras.
I Sverige så använder vi glyfosat restriktivt. I andra EU-länder används glyfosat som
avdödning i växande gröda, även innan skörd, vilket inte är tillåtet i Sverige (förutom
i särskilda fall med dispens). Vi behöver använda oss av och informera om den forskning som finns och visa hur glyfosatet bryts ner i växter och mark. Både den europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) och den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (EFSA) har gjort bedömningen att det inte finns grund för att klassificera
glyfosat som cancerframkallande.
Vi anser att ett förbud vore mycket förödande och negativt både ur miljö- och ekonomiskt perspektiv, när det i dagsläget inte finns ett likartat alternativ. Här behöver vi
agera med kraft för att förekomma överilade politiska beslut och ”mota Olle i grind”!
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

omgående börja arbeta för hårdare restriktioner gällande glyfosatanvändning
inom hela EU för att motverka ett totalförbud samt

att

LRFs Växtodlingsdelegation redan nu tittar på och tar fram en glyfosatstrategi så att vi ligger steget före om ett förbud inträder om fyra år.
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Styrelsens yttrande nr 26

Motion LRF Ungdomen nr 2 och
Västra Götaland nr 3

Times up för Roundup?
Inkomna motioner
LRF Ungdomen och LRF Västra Götaland uppmärksammar att såväl en ökad som
bibehållen livsmedelsproduktion idag är beroende av glyfosat och att det i dagsläget
inte finns några kända preparat med samma verkningsmekanism mot all oönskad
växtlighet. Det skapar ovisshet och en stor oro för vad som ska hända efter 2022 när
det verksamma ämnets nuvarande godkännande inom EU löper ut.
LRF Ungdomen yrkar att LRF tar kontakt med Jordbruksverkets växtskyddscentraler
för framtagning av en glyfosatstrategi som når medlemmarna i rimlig tid innan ett
eventuellt förbud träder i kraft. LRF Västra Götaland i sin tur yrkar att LRF Växtodling redan nu tar fram en glyfosatstrategi för att ligga steget före om ett förbud inträder om fyra år. Regionen yrkar även att LRF omgående börjar arbeta för hårdare restriktioner gällande glyfosatanvändning inom hela EU för att motverka ett totalförbud.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar uppfattningen att ett totalförbud mot glyfosat skulle få
stora konsekvenser för såväl jordbruket som trädgårdsnäringen. Ett förbud skulle
medföra att ogräset istället behöver bekämpas genom mer jordbearbetning och att
vissa typer av odling, som direktsådd, inte kan bedrivas. Förutom att kräva mer diesel skulle en mer omfattande mekanisk bearbetning leda till ökad jorderosion där viktiga näringsämnen går förlorade för grödorna, men i större utsträckning läcker till
närliggande vattendrag.
Den enskilda åtgärd som troligen har bidragit mest till att minska kväveutlakningen
från svenska åkrar är anläggningen av fånggrödor. Det är också ett initiativ som
Sveriges politiker och beslutsfattare har uppmuntrat till genom de miljöersättningar
som ges för etablering av fånggrödor. Dessa grödor bidrar även till att minska fosforförluster samt att lagra in kol i marken. De har odlats i stor skala i Sverige under närmare 20 år, men utan möjlighet att bryta fånggrödorna med hjälp av glyfosat är det
sannolikt att anläggningen av dem skulle minska kraftigt.
Även enskilda lantbrukares ekonomi skulle påverkas av ett glyfosatförbud. Vallar
skulle behöva brytas tidigare på hösten med lägre skörd som följd. Om extremt väder
gör att företagaren går miste om tidsfönstren för bearbetning kan det få långtgående
konsekvenser i form av omfattande skördesänkningar. Det skulle troligen leda till ytterligare behov av träda och vårsådd, färre grödor som kan odlas och en minskad
konkurrenskraft.
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En ökad mekanisk bearbetning skulle vidare kräva fler arbetstimmar och tillgång till
arbetskraft. Jordbruksverket beskriver de miljömässiga och ekonomiska effekterna av
ett eventuellt förbud mot glyfosat i en ny rapport, som i början av april ännu inte
hade publicerats. Under arbetets gång har LRF lämnat omfattande synpunkter.
Kritiken mot glyfosat har emellertid primärt inte handlat om miljön utan om huruvida det föreligger risk för cancer. LRF Västra Götaland påpekar korrekt att varken
den europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA, eller europeiska myndigheten för
livsmedelssäkerhet, Efsa, ansett att det finns fog att klassificera glyfosat som cancerframkallande. International Agency for Research on Cancer, IARC, fann dock att
substansen förmodligen är cancerogen för människor. Vid en översyn av bakomliggande studier och nya rön kan EUs myndigheter komma att dra andra slutsatser.
Nästa år kommer vidare de medlemsländer som utsetts av EU-kommissionen att påbörja en ny utvärdering av ämnet. Slutsatserna om risker med glyfosat kan således
komma att ändras, något som LRF behöver vara medvetet om.
Det är riksförbundsstyrelsens uppfattning att den samlade kunskap som i dagsläget
finns om glyfosat ger vid handen att ämnet bör ha ett fortsatt godkännande. För LRF
är det essentiellt att ett beslut fattas på sakliga grunder. Vad som utgör saklig grund
kan emellertid snabbt komma att ändras och LRF behöver därför noga följa utvecklingen samt vara flexibelt i sitt påverkansarbete för att kunna ta ansvar och vara trovärdigt.
LRF Ungdomen påtalar att svenska politiker och sakkunniga behöver ha kunskap om
att ett eventuellt glyfosatförbud skulle slå särskilt hårt mot Sverige och övriga nordiska länder då vi har en kortare säsong och färre grödor att välja mellan än andra
europeiska länder. Det är en väsentlig omständighet som LRF för fram i sitt påverkansarbete.
I samband med att glyfosat 2017 fick ett förlängt godkännande lyfte EU-kommissionen fram fördelarna med att likt Sverige och Finland inte tillåta att ämnet används
före skörd. Den återhållsamma användningen av glyfosat ses som ett föredöme. Samtidigt ser vi att även andra länder öppnar upp för att begränsa användningen. Det gäller exempelvis Tyskland som skärper sina regler från 2020. LRF Västra Götalands
yrkande om att arbeta för hårdare restriktioner i hela EU för att motverka ett totalförbud är med andra ord ett aktuellt och viktigt inspel; frågan är i högsta grad levande
även i andra medlemsländer.
Glyfosat är ett totalbekämpningsmedel och idag finns ingen annan herbicid som lika
effektivt bekämpar all oönskad växtlighet. Inom det så kallade Minor Use-projektet,
som LRF är med och driver sedan 2008 för att förbättra tillgången till växtskyddsmedel för grödor som odlas i liten omfattning, pågår tillämpade försök för att hitta alternativa ogräsmedel. Glyfosat har ett mycket brett användningsområde och frågan om
vad som skulle kunna ersätta substansen i respektive gröda och situation är komplex.
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För LRFs medlemmar är det angeläget att ha tillgång till aktuell och relevant information för att kunna fatta väl avvägda beslut i sitt företagande.
I likhet med LRF Ungdomen bedömer riksförbundsstyrelsen att den främsta kompetensen om vilka alternativa preparat och metoder som är möjliga i respektive fall
återfinns hos Jordbruksverkets växtskyddscentraler. LRF har goda kontakter och en
nära dialog med myndigheten. Det gäller inte minst inom Minor Use-projektet där
Jordbruksverket är en del av styrgruppen och därmed med och påverkar vilka försök
som ska genomföras. För rådgivarna är frågan om möjliga alternativ till glyfosat sedan länge en prioriterad arbetsuppgift.
Det är sammanfattningsvis riksförbundsstyrelsens uppfattning att Jordbruksverkets
växtskyddscentraler har en hög och samlad kompetens samt att rådgivningsorganisationerna är bäst lämpade att tillsammans med den enskilda medlemmen se över möjliga alternativ till glyfosat och ta fram specifika strategier för att möta företagets utmaningar. I sin dialog med politiker och beslutsfattare i såväl Sverige som Bryssel
för LRF fram styrkan med den restriktiva användning av glyfosat som sker i norra
Europa.
Styrelsen vill avslutningsvis passa på att notera att riksförbundsstämmans uppdrag
ges till riksförbundsstyrelsen och inte till LRFs branschdelegationer.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionens yrkande att LRFs växtodlingsdelegation 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.
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Motion Jämtland nr 4

Regler för nybyggnation på landsbygden
Tännäs
Den svenska lagstiftningen hänger inte alltid ihop med utvecklingen och har allt för
ofta staden som norm. Lagstiftningen som reglerar byggnationer och strandskydd är
ett exempel på det. Härjedalens befolkning har minskat med 41 % mellan åren 1968
och 2018 vilket är en tråkig utveckling. En förbättringsåtgärd skulle vara att förenkla
regelverken för byggnationer på landsbygden så att det blir mer attraktivt att bygga
och bo på landsbygden.
Idag krävs nästan alltid bygglov vid nybyggnad, utbyggnad eller andra ändringar. I
vissa fall får man uppföra en komplementbyggnad (till exempel carport, gäststuga,
och växthus) till ett en- eller tvåbostadshus utan bygglov. Då krävs det att byggnationen är utanför ett detaljplanerat område och utanför en "sammanhållen bebyggelse
där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen".
Strandskyddet har kommit till för att bevara djur- och växtlivet samt för att på lång
sikt trygga allmänhetens tillgång till strandområden. Strandskyddet sträcker sig 100
meter från strandkanten, men i vissa fall kan Länsstyrelsen behöva utöka skyddet till
300 meter för att säkerhetsställa strandskyddets syfte. Strandskyddet innebär att man
inte får bygga nya byggnader och inte heller ändra en byggnads användning. Strandskyddet gäller lika över hela landet och gäller vid alla kuster, sjöar samt stora och
små vattendrag oavsett om det är ett oexploaterat område eller inte. Det innebär att
stor del av Sveriges yta omfattas av strandskyddet.
I januariavtalet har regeringen och samarbetspartierna enats om att se över dessa områden. Dels föreslås ett slopat bygglov för den som vill bygga exempelvis kafé, ridhus eller liknande. Dessutom föreslås att det ska bli enklare att bygga strandnära. I
regeringsförklaringen som lanserades i januari står det såhär: "Det ska bli betydligt
enklare att bygga strandnära i oexploaterade landsbygdsområden. Samtidigt värnas
strandskyddet och allemansrätten i exploaterade områden."
Under 2009-2010 gjordes en ändring i lagstiftningen för att förenkla reglerna om
byggnationer strandnära i glest befolkade områden genom införandet av LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära läge). Men tyvärr blev det inget lyckat införande då även detta införande innebär ett byråkratiskt krångel. Det krävs ett omfattande jobb från kommunen när man ansöker om dispensen och det finns ändå ingen
garanti att få dispensansökan godkänd.
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LRF Jämtland tycker det är viktigt att det skapas bra förutsättningar för utveckling i
hela landet utan byråkratiskt krångel så det blir attraktivt att bygga för stadigvarande
boende, men även för en verksamhet på landsbygden. För då skapas även sysselsättning och därför anser vi att det här är centrala frågor att jobba med. Vi har en regering som lyfter frågorna i deras nya överenskommelse och ser därför möjligheterna
att vara med och påverka detta till landsbygdsutvecklingens fördel den här gången.
LRF Jämtland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att strandskyddets utformning förändras så att det finns större
möjligheter att bevilja dispenser,

att

verka 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

påpeka miljöbalkens skydd av odlad mark.
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Styrelsens yttrande nr 27

Motion Jämtland nr 4

Regler för nybyggnation på landsbygden
Inkomna motioner
LRF Jämtland har inkommit med en motion som tar upp problematiken med att lagstiftningen för byggnationer och strandskydd inte hänger ihop med utvecklingen och
har staden som norm.
LRF Jämtland yrkar att LRF ska arbeta för att strandskyddets utformning förändras
så att det finns större möjligheter att bevilja dispenser, att utformningen av regler för
bygglov förändras så att varje kommun i större utsträckning själv kan fatta beslut om
undantag och dispenser samt att påpeka miljöbalkens skydd av odlad mark.
Styrelsens redovisning
Strandskydd
Styrelsen delar motionärens bild av hur reglerna för byggnationer och strandskydd
inte går i takt med de behov som finns av utveckling inom de gröna näringarna. LRF
ser flera problem med den strandskyddslagstiftning vi har idag.
Det generella strandskyddet är en förbudsreglering där allt är förbjudet, men där man
enligt vissa angivna undantag kan få tillåtelse till utveckling. Det här har visat sig ge
en mycket strikt tolkning, trots de undantag som finns.
Frågan om ändringar av strandskyddsreglerna finns med i det så kallade januariavtalet. Till den utredning som aviseras i avtalet har LRF följande ingångar: För det
första bör strandskyddet runt de minsta vattendragen tas bort (mindre än 1 hektar, eller smalare än 2 meter). I dessa fall saknas rimligen skyddsskäl. För det andra anser
LRF att det bör återinföras ett icke villkorat undantag för areella näringar. Näringen
har idag ett undantag från dispens, men det är villkorat med en bevisbörda som i det
enskilda fallet innebär att såväl placering som anläggningens betydelse för företaget
ifrågasätts och det anser LRF är fel. För det tredje anser LRF att skälen för dispens
behöver förtydligas. Dispensskälen tolkas alltför strikt idag, framförallt när det gäller
synen på avskärmande väg och att bygga på redan ianspråktagna sträckor. Men framförallt sker ingen proportionalitetsavvägning. Det innebär att även i de fall det helt
saknas värden att bevara är det inte något skäl att bevilja dispens.
LRF stödjer således januariavtalets intentioner och utgår ifrån att såväl tidsplan som
ambitionsnivå kring den aviserade utredningen håller fullt ut. LRF kommer att arbeta
intensivt med att få ett mer tillåtande strandskydd framförallt på svensk landsbygd.
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Bygglov
Styrelsens förhoppning är att januariavtalet även när det gäller skrivningar kring
bygglovsplikt kommer att leda till konkreta fördelar för LRFs medlemmar och för
landsbygdsutvecklingen. Det behövs större möjligheter för företag i de gröna näringarna att utveckla sin verksamhet utan att hindras och försenas av krav på anmälan
samt olika tillstånd eller dispenser, vilka ofta leder till både kostnader och tidsfördröjningar.
Förändringar som syftar till att bibehålla och utveckla företag behöver i högre grad
än nu vara befriade från krav på till exempel bygglov och styrelsen ser positivt på de
signaler som januariavtalet ger i dessa sammanhang. Undantag från lovplikt bör till
exempel kunna ges med beaktande av syftet med åtgärden och dess koppling till, eller komplettering av, annan verksamhet på fastigheten. I första hand bör de centrala
bestämmelserna ge ett större utrymme så att alla verksamheter får administrativa lättnader vid utveckling av företaget. Med tanke på den stora variationen över landet
med avseende på befolknings- och bebyggelsetäthet samt behoven av komplettering
av verksamheter, ser dock styrelsen också positivt på att varje kommun i större utsträckning ges möjlighet att anpassa kraven på tillstånd till lokala förhållanden.
Miljöbalkens regler för skydd av jordbruksmark
Brukningsvärd jordbruksmark får enligt miljöbalken endast tas i anspråk för bebyggelse om det behövs för att tillgodose väsentliga allmänna samhällsintressen och
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Bestämmelsen finns i miljöbalkens 3 kap 4 §.
I 3 kap 1 § miljöbalken finns en för kapitlet inledande bestämmelse som anger att
mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål som de är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska
enligt den bestämmelsen ges till användning som medför en från allmän synpunkt
god hushållning.
Styrelsen kan konstatera att bestämmelserna i miljöbalken om skydd av brukningsvärd jordbruksmark inte tillämpas på det sätt som medlemmarna förväntar sig. LRF
har länge varit kritiskt till att många av landets kommuner inte i tillräcklig grad tar
hänsyn till jordbruksmarken i sin planering. På senare tid har även Mark- och miljööverdomstolens praxis lett till en tillämpning som inte är önskvärd. Domstolen har i
flera fall slagit fast att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för större etableringar, då dessa av domstolen ofta anses tillgodose väsentliga samhällsintressen.
Däremot har markägares planer på att till exempel bygga ett generationsboende hindrats av domstolen med hänvisning till regeln i 3 kap 4 § miljöbalken.
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Styrelsen menar att en sådan utveckling är oacceptabel. Byggnationer som markägaren vill genomföra är ofta en förutsättning för att verksamheten på fastigheten
ska kunna fortsätta och utvecklas. Byggnationer och anläggningar med syftet att bibehålla och utveckla en verksamhet bör därför få genomföras, särskilt i ljuset av bestämmelsen i 3 kap 1 § som anger att användning av mark som medför en från allmän synpunkt god hushållning, till exempel livsmedelsproduktion, ska ges företräde.
Mot bakgrund av utvecklingen i vägledande praxis från Mark- och miljööverdomstolen menar styrelsen att det finns behov av att förändra bestämmelserna om skyddet för brukningsvärd jordbruksmark, så att byggnationer och anläggningar som syftar till att bibehålla och utveckla en verksamhet som bedrivs på fastigheten inte regelmässigt hindras. Det kan inte vara meningen att den goda hushållning med marken
som det från allmän synpunkt innebär att fortsätta och utveckla till exempel livsmedelsproduktion ska hindras av bestämmelser till skydd för jordbruksmark. Styrelsen
föreslår därför att stämman ger styrelsen i uppdrag att utreda vilka förändringar av
miljöbalken som skulle behövas för att ändra utvecklingen och att sedan arbeta för
att de genomförs. En möjlighet som bör undersökas är till exempel om sådana
förändringar kan tas med när kraven på bygglov kopplat till fastigheter där det
bedrivs olika former av verksamhet ses över i enlighet med januariavtalet.
Styrelsen föreslår stämman besluta
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.
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Motion Halland nr 4

Vem ska äga gården och åkermarken i framtiden?
Årstad
Utvecklingen inom samhället i allmänhet och jordbruket i synnerhet går allt snabbare. Jordförvärvslagen, som reglerar markens ägande, är skapad i en tid då jord och
skog oftast drevs i formen av familjejordbruk. Jordförvärvslagen i sin nuvarande
form stiftades år 1979. Tiderna förändras. Kapitalbehovet för att köpa mark är gigantiskt mycket större idag än 1979. Strukturrationaliseringen har gjort att jordbruket ser
ut på ett helt annat sätt 2019 än när jordförvärvslagen kom till. Det finns anledning
att tro att tillväxten kommer att fortsätta.
I dagsläget finns det några få undantag från kravet att mark skall ägas av enskilda
personer. Universitet, Svenska Kyrkan, Sveaskog och livsmedelsproducerande AB
som behöver mark för sin råvaruförsörjning är några exempel där andra ägandeformer är accepterade.
Dessa undantag har börjat utnyttjas på ett sätt som varken vi i LRF Halland eller
Länsstyrelsen i Halland känner oss trygga med. Otydligheten i vilka aktiebolag som
får köpa mark under det ”livsmedelsförädlande” undantaget är alltför stor för framtidens näringsidkare!
Vi i LRF Halland funderar över hur jordförvärvslagen bör utvecklas för att gå i takt
med tiden.
LRF Halland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

genomföra en omfattande utredning om hur jordförvärvslagen kan
utvecklas och uppdateras för att på bästa sätt passa vår medlemskår.
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Styrelsens yttrande nr 28

Motion Halland nr 4

Jordförvärvslagen
Inkomna motioner
LRF Halland har inkommit med en motion som tar upp frågan om att utveckla jordförvärvslagen för att den ska gå i takt med tiden. Lagen reglerar markens ägande och
är skapad i en tid då jord och skog oftast drevs i formen av familjejordbruk. Motionen pekar på att tiderna förändras och att kapitalbehovet har växt och att strukturrationaliseringen har gjort att jordbruksenheterna ser olika ut nu jämfört med tidigare. Undantag från kravet att mark ska ägas av enskilda utnyttjas på ett sätt som varken LRF Halland eller Länsstyrelsen Halland känner sig trygga med. LRF Halland
yrkar att LRF genomför en omfattande utredning om hur jordförvärvslagen kan utvecklas och uppdateras för att på bästa sätt passa LRFs medlemskår.
Styrelsens redovisning
Under vissa förutsättningar får juridiska personer lämnas förvärvstillstånd. Det kan
göras om till exempel ett aktiebolag gör ett markavstående, det vill säga ett byte av
mark som avstås till en fysisk person eller till staten för naturvårdsändamål. I övrigt
får förvärvstillstånd enligt lagen ges till juridisk person om marken är avsedd för annat ändamål än jord- och skogsbruk, om förvärvet huvudsakligen avser skogsmark
och den som förvärvar marken bedriver sådan industriell verksamhet i vilken markens virkesavkastning behövs, om förvärvet sker från annan juridisk person än
dödsbo eller det annars finns särskilda skäl.
I författningskommentaren till de ändringar som gjordes i jordförvärvslagen år 2005
kommenteras bestämmelsen om särskilda skäl (se proposition 2004/05:53 sid 39).
Där anges att bedömningen av om det föreligger särskilda skäl ska göras utifrån en
avvägning mellan intresset att bevara balansen mellan olika ägarkategorier och vad
som är skäligt i det enskilda fallet. Även allmänna intressen kan alltså beaktas. Vidare anges att ett särskilt skäl kan vara då ett företag som bedriver livsmedelsförädlande produktion på orten önskar förvärva mark som behövs för förädlingsverksamheten.
Styrelsen följer noga och kontinuerligt utvecklingen och tillämpningen av jordförvärvslagen för att bevaka de effekter som lagstiftningen kan ha för medlemmarna
och deras intressen i olika delar av landet, i olika sammanhang, på både kort och
lång sikt och för enskilda företagare respektive bygden i ett större perspektiv. Riksförbundsstämman har vid flera tillfällen, senast år 2016, gett styrelsen i uppdrag att
agera för att den nuvarande lagstiftningen, som reglerar juridiska personers rätt att
köpa jordbruks- och skogsmark, ska fortsätta att gälla.
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Såvitt styrelsen kan bedöma utgör just möjligheterna för lokala livsmedelsförädlande
företag att förvärva mark inte i dagsläget något som riskerar att rubba den balans i
ägarförhållandena som jordförvärvslagen är avsedd att upprätthålla. Frågan är dock
något som styrelsen avser att särskilt bevaka framöver. Styrelsen noterar också att det
finns behov av att förvärvstillstånd som erhålls efter markbyte, genom att juridiska
personer säljer mark till staten för naturvårdsändamål, på sikt skulle kunna utgöra ett
problem för upprätthållandet av ägarbalansen. Att så inte blir fallet förutsätter att staten agerar ansvarsfullt och långsiktigt med avseende på de köp som görs av mark
som avsätts för naturvårdsändamål.
Frågan om jordförvärvslagens syfte, utformning och effekt för medlemmarna behandlas som nämnts regelbundet på riksförbundsstämman, vilket får ses som ett
tecken på de många olika sammanhang där lagstiftningen får konsekvenser. Styrelsen
delar motionärens syn vad gäller jordbrukets utveckling och kapitalbehov. När det
gäller regleringen av jordförvärv anser dock styrelsen att flera perspektiv behöver tas
i beaktande. Utöver kapitalförsörjning i jordbruket behöver till exempel ägarförhållanden på skogssidan samt lagstiftningens inverkan på landsbygdsutvecklingen beaktas. Andra aspekter som behöver tas hänsyn till är förutsättningarna för yngre lantbrukare och för den som planerar ett generations- eller ägarskifte.
Styrelsen vill också nämna att Sveriges lantbruksuniversitet, SLU nyligen redovisade
resultaten från en studie kring hur jordförvärvs- och arrendelagstiftningen påverkar
företagsutvecklingen inom lant- och skogsbruket. Studien genomfördes på uppdrag
av regeringen. I rapporten som presenterades vid årsskiftet konstateras att jordförvärvslagens begränsning av juridiska personers förvärv i praktiken inte har någon effekt på företagsutvecklingen i lant- och skogsbruket. Lagen behöver enligt rapporten
därför inte ändras i den delen.
Styrelsen ser mot bakgrund av det anförda inte något behov av att LRF i dagsläget
lägger resurser på att utreda hur jordförvärvslagstiftningen kan utvecklas och uppdateras och föreslår därför att motionen avslås.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionen att genomföra en omfattande utredning om hur jordförvärvslagen kan utvecklas och uppdateras för att på bästa sätt passa vår medlemskår.
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Motion Västra Götaland nr 11

Avskaffa minerallagen
Saleby och Åmåls lokalavdelningar samt Bengtsfors kommungrupp
Bristerna med dagens minerallagstiftning blir allt tydligare. Det är alldeles för lätt att
få tillstånd att söka efter mineraler i förhållande till vad det innebär för markägarna
och bygden. Tiden för undersökningen är alldeles för generös, den lokala delaktigheten för liten och ersättningarna till markägarna vid eventuell utvinning är allt annat
än affärsmässig.
Minerallagstiftningen är föråldrad. Den bygger på statens historiska behov att ta fram
mineraler för att tillverka kanoner och skeppsspik.
Idag ser det helt annorlunda ut. Nu är det starka kommersiella krafter – inte minst utländska – som vill nyttja en generös lagstiftning för att undersöka våra marker – även
i områden där det uppenbart kommer vara omöjligt att starta en gruva. Än mer attraktivt blir vårt regelverk då ersättningen vid eventuell brytning är blott 2 promille att
dela på mellan markägare och stat.
Inflytandet för berörda markägare och bygder är ytterst begränsad. Sverige har således blivit en marknad för lycksökare från hela världen och detta är inte rimligt.
Tidigare har LRF konstaterat att våra krav på förändring inte fått något politiskt gehör. I januariavtalet mellan regeringen, centerpartiet och liberalerna finns dock frågan med. Där sägs att prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas ska
förbjudas och att regelverket runt brytning av alunskiffer skärps. Detta öppnar för en
översyn av hela regelverket.
LRF Västra Götaland anser att LRF måste höja trycket i frågan. Situationen blir alltmer akut och som vi ser det är den bästa lösningen att hela minerallagen avskaffas.
Undersökningar kan då bara ske genom en uppgörelse mellan markägare och exploatör samt underkastas tillståndsansökan enligt miljöbalken. Det måste då också ställas
krav på att sökanden är en seriös aktör som verkligen har kompetens och förmåga att
genomföra en tillståndsprocess samt eventuell utvinning.
En sådan förändring skulle stärka lokalsamhällets ställning eftersom undersökning
och exploatering kräver tillstånd av såväl markägare som av miljöbalken. Vi tror
också att detta kommer leda till att uppenbart orealistiska projekt aldrig ens kommer
påbörjas.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att minerallagen avskaffas.
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Motion Östergötland nr 2

LRFs kompetens i gruvfrågor
Holaveden
Regionstämman i Östergötland antog en motion från Holaveden som tar upp frågan
om vilken nivå och omfattning på stöd och kunskap som finns att tillgå inom LRF i
mineralfrågor. Regionstämman vill på detta sätt lyfta att just mineralrelaterade frågor
blir en allt större utmaning för enskilda medlemmar, grupper av medlemmar och hela
bygder på olika platser runtom i Sverige. Lokalavdelningen uttrycker i motionen oro
över att det inte finns säkerställd tillgång på erforderlig kompentens och resurser för
dessa frågor inom LRFs nuvarande organisation.
För enskilda eller grupper av LRF medlemmar ute i lokalavdelningarna som är direkt
eller indirekt berörda är prospekterings- och gruvfrågor ofta ett hot mot äganderätten,
vårt nuvarande företagande, vår försörjning och vårt boende. Gruvplaner, om de förverkligas, kan påverka sammanhållningen och äventyra en hel bygds existens.
LRFs medlemmar skall inte behöva förlita sig till att andra grupperingar och miljöorganisationers juridiska expertis skall föra vår talan. Det här är stor fråga där LRF som
intresseorganisation kan gör nytta för många medlemmar. Det är viktigt att den enskilde medlemmen känner sig trygg med att det inom LRF finns tydlig kunskap,
kompetens, vilja och tid för kunniga experter att jobba med dessa frågor. Med den
stöttningen förenklas även lokalt samarbete och nätverkande.
Vi kan inte heller i alla lägen förlita oss på att de prövande myndigheterna på kommunal och regional nivå har erforderlig kunskap och kraft för att göra de svåra avvägningar som krävs.
LRF vill arbeta för en förändring av minerallagstiftningen men detta kommer inte att
låta sig göras över en natt och även med LRFs ambition att all gruvverksamhet ska
prövas som en miljöfarlig verksamhet, så kommer det behövas expertis inom naturvetenskap samt mark- och miljöjuridik i mineralfrågor och gruvsammanhang.
LRF Östergötland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

spetskompetens i mineralfrågor snarast säkerställs inom LRF.
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Styrelsens yttrande nr 29

Motion Västra Götaland nr 11 och
Östergötland nr 2

Minerallagen och medlemmarna
Inkomna motioner
Från LRF Västra Götaland och LRF Östergötland har inkommit motioner som tar
upp behovet av en förändrad minerallagstiftning och LRFs kompetens i gruvfrågor.
Motionen från Västra Götaland beskriver att bristerna i dagens minerallagstiftning blir
allt tydligare och att det är alltför lätt att söka efter mineraler i förhållande till vad det
innebär för markägarna och bygden. Motionen från LRF Östergötland pekar på behovet av stöd och kunskap inom LRF i mineralfrågor och att behovet av erforderlig kompetens och resurser inte är säkerställda inom LRFs nuvarande organisation.
Styrelsens redovisning
Styrelsen konstaterar att frågor kopplade till minerallagen återigen aktualiseras på
många håll i landet och därför kräver särskild uppmärksamhet. Bakgrunden är dels
flera uppmärksammade projekt där undersökningstillstånd nyligen beslutats och dels
att flera av de projekt som kommit längre i processen är inne i sådana skeden att
medlemmarna behöver agera och engagera sig. Öppningar för förändringar har också
skapats av det politiska läget och genom den överenskommelse som regeringen gjort
med Centerpartiet och Liberalerna.
Minerallagen
Riksförbundsstyrelsen har sedan tidigare, bland annat från riksförbundsstämman
2018, uppdrag att arbeta för att minerallagstiftningen förändras så att markägarens
ställning stärks när det gäller prospektering och brytning. Markägarens ställning
skulle enligt styrelsen stärkas väsentligt om den separata mineralregleringen avskaffas. En sådan ändring skulle innebära att markägaren får det avgörande inflytandet
över huruvida undersökningsarbete och mineralbrytning genomförs på en fastighet,
något som idag är situationen när det till exempel gäller utvinning av grus. Överenskommelser kan då göras mellan markägaren och den som är intresserad av att leta eller bryta mineral. Allmänna och övriga enskilda intressen som berörs beaktas i den
miljöprövning som sedan görs för hela eller delar av verksamheten.
Utsikterna att nå gehör för och framgång i frågan om en förändrad reglering av prospektering och brytning av mineral varierar beroende på frågornas aktualitet och det
politiska läget. Ett nytt politiskt läge har enligt styrelsen öppnat sig i och med den
senaste regeringsbildningen och januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och
Liberalerna.
Den punkt i avtalet som anger att prospektering och nyexploatering av kol, olja och
gas ska förbjudas behöver enligt styrelsen kompletteras så att även prospektering och
brytning i alunskiffer förbjuds. LRF har sedan tidigare uppdraget att arbeta för en utredning som ser över behovet och lämpligheten av den separata mineralregleringen.

156

Även den frågan har framförts som ett förslag att beakta vid utformningen av direktiven till den kommande utredningen, liksom andra aspekter kopplade till den nuvarande mineralregleringen, som till exempel markägares inflytande och delaktighet i
processen kring prospektering och brytning av mineral, ersättningsfrågan och miljöprövning av prospektering. Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen från LRF
Västra Götaland.
LRFs kompetens i gruvfrågor
Styrelsen delar LRF Östergötlands syn på det behov av stöd och kunskap som finns
hos medlemmar som berörs av prospektering och mineralbrytning. Styrelsen delar
också uppfattningen att medlemmar inte ska behöva förlita sig till andra grupperingars juridiska expertis att föra medlemmarnas talan. Styrelsen delar däremot inte motionens ståndpunkt att en bra lösning skulle vara att erbjuda LRF-medlemmar ett kostnadsfritt juridiskt ombud som företräder medlemmarna i olika enskilda ärenden
kopplade till just prospektering och brytning av mineral.
Styrelsen vill i det sammanhanget hänvisa till det arbetssätt som utvecklats inom
LRF när det exempelvis gäller större ledningsdragningar. Då är det ofta LRFs regionala organisation som samordnar de medlemmar som berörs, arrangerar markägarmöten och bjuder in till exempel myndigheter eller olika experter för att svara på frågor.
Om medlemmarna i ett visst skede av processen behöver ytterligare stöd i form av
expertis inom lantmäteri eller juridik är det något som till exempel LRF Konsult har
kunnat erbjuda och om markägarna är många är kostnaden för detta låg för var och
en. Detsamma gäller förstås även i fall där många markägare och en hel bygd berörs
av undersökningar och brytning av mineral.
När det gäller den kompetens som behövs för att kunna påverka och bevaka de politiska öppningar som LRF eftersträvar på mineralområdet anser styrelsen att det behovet idag är tillgodosett på såväl central som regional nivå inom LRFs organisation.
Intensivt arbete pågår just nu inom LRF med att träffa politiker på olika nivåer, andra
organisationer som arbetar med frågor kopplade till prospektering och gruvbrytning,
myndigheter på lokal, regional och central nivå samt företag som vill bedriva verksamhet på medlemmarnas mark. Flera debattartiklar från LRF har publicerats under
våren och förbundsordföranden för en dialog med Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), som är central myndighet med ansvar för mineralfrågorna. LRF kommer
också att delta i flera riksdagsseminarier där mineralregleringens konsekvenser för
medlemmarna diskuteras. Styrelsen vill i sammanhanget också nämna att principmedel från LRF nyligen har beviljats för att finansiera överklagande av undersökningstillstånd och att informationsmaterial för medlemmar, förtroendevalda och personal
inom LRF har tagits fram.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen från LRF Västra Götaland och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att minerallagen avskaffas samt

att

motionen från LRF Östergötland anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion Jönköping nr 8

Lantmäteriets monopolställning
Anebyorten
Lantmäteriets verksamhet är något som många lantbrukare kommer i kontakt med
under sin tid som företagare. Att deras tjänster fungerar är mycket viktigt; lokalkännedom, handläggningstider och att deras avgifter är rimliga. Detta för att underlätta
vid fastighetsaffärer, generationsskiften och omändringar i verksamheten. Det kan
också påverka en levande landsbygd att det inte tar för lång tid att stycka av en tomt
när någon vill bosätta sig på landet. Så Lantmäteriet är en viktig part vid många tillfällen.
Mycket av landets servicefunktioner har under senare år lagts ut privat eller i konkurrens med statens verksamhet. När det gäller Lantmäteriets verksamhet råder fortfarande monopolställning. Väntetiden är onormalt lång vid ansökan, förrättning och
avstyckning av tomtmark. Man har inom Lantmäteriet inte påtryckning att handlägga
snabbt. Ineffektivitet blir följden. Kostnaden skenar iväg och det är kunden som får
betala.
LRF Jönköping yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

jobba för ett kontrollorgan som kontrollerar Lantmäteriet samt

att

jobba för att få bort Lantmäteriets monopolställning.
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Styrelsens yttrande nr 30

Motion Jönköping nr 8

Lantmäteriets monopolställning
Inkomna motioner
LRF Jönköping är kritiskt till Lantmäteriets (LM) verksamhet och i synnerhet dess
monopolställning. LRF Jönköping redogör i motionen för bristen på lokalkännedom,
långa handläggningstider och orimligt höga avgifter hos myndigheten. LRF
Jönköping påpekar LMs viktiga funktion vid fastighetsaffärer, generationsskiften
och förändringar i näringsverksamheten.
LRF Jönköping anser att LMs existerande monopol är orsaken till problemen och
yrkar därför att LRF ska arbeta för att ta bort myndighetens monopolställning samt
att LRF arbetar för att ett kontrollorgan av myndighetens verksamhet införs.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar LRF Jönköpings syn att en effektiv handläggning av
lantmäteriärenden är mycket viktigt för jord- och skogsbruksföretagare och för
samhällsbyggnaden på landsbygden i allmänhet.
Problematiken med långa handläggningstider och höga förrättningskostnader som
LRF Jönköping lyfter är väl känd. Liknande frågor om LM har varit uppe på riksförbundsstämmorna 2010, 2013, 2016 och 2017. Vad gäller myndighetens monopolställning var frågan aktuell på riksförbundsstämmorna 2010 och 2016. Riksförbundsstyrelsen har tidigare i frågan anfört att myndigheten inte bör konkurrensutsättas mot
bakgrunden att verksamheten då inte bedöms uppnå en hög grad av rättssäkerhet. LM
utför myndighetsutövning som regleras i fastighetsbildningslagen (1970:988) och
därmed ställs höga krav på den formella hanteringen och transparensen hos myndigheten.
Vidare har riksförbundsstyrelsen tidigare anfört, vad gäller konkurrensutsättning av
LM, att varken handläggningstiden eller kostnaden för medlemmarna med säkerhet
blir bättre av att det statliga monopolet bryts upp. Det är rimligt att anta att nya aktörer i huvudsak skulle driva verksamhet i storstadsregionerna där det även torde vara
lättare att rekrytera lantmätare. Landets jord- och skogsägare skulle därmed inte vara
en prioriterad målgrupp och handläggningen blir varken snabbare eller billigare för
LRFs medlemmar.
Analyser av en möjlig konkurrensutsättning av LM har tidigare skett, bland annat i
den statliga utredningen Lantmäteriet – nya vägar för ökad samhällsnytta (SOU
2003:111, kap 8).

159

Utredningen föreslog inte en ren konkurrensutsättning av LMs förrättningsverksamhet i huvudsak mot bakgrund av det offentliga åtagandet, dock med möjlighet till
upphandling av vissa delar av verksamheten. Argumenten i utredningen för ett fortsatt offentligt åtagande bygger på att fastighetsbildning innefattar myndighetsutövning mot enskilda och därmed ställs höga krav på rättssäkerhet och opartiskhet. Vidare skäl i utredningen för att ansvaret fortsatt ska vila på det offentliga är dels önskan om att en enhetlig handläggning över hela landet ska råda, dels behovet av att
säkra även glesbygdens tillgång till lantmäteritjänster. Utredningen bedömde inte
heller att en konkurrensutsättning med säkerhet skulle ge lägre priser.
LRF gjorde i början av 2017, på uppdrag av riksförbundsstämman 2016, en omfattande analys av vilka konsekvenser en konkurrensutsättning av LMs förrättningsverksamhet kan antas ge. Analysen följer i stort slutsatserna och argumenten i ovan
nämnd statlig utredning.
Vad avser frågan om kontrollorgan granskas LM idag av Riksrevisionen likt andra
myndigheter. Riksförbundsstyrelsen ser inte möjligheten att införa ett nytt kontrollorgan så länge LM är en myndighet.
Riksförbundsstyrelsen anser det tydligt att myndigheten har problem med sin verksamhet och delar medlemmarnas frustration över dagens situation. Till stor del ligger
problematiken i en brist på lantmätare och att LM har ett generellt problem med att
upplärda lantmätare går vidare till annan arbetsgivare med bättre lönevillkor.
Konkurrensutsättning av verksamheten är på intet sätt en ny fråga, dock är den komplex med anledning av det tydliga inslaget av offentligt åtagande. Riksförbundsstyrelsen ser å ena sidan att en ren konkurrensutsättning av LMs verksamhet kan skapa
negativa effekter för LRFs medlemmar, bland annat då aktörerna inte behöver etablera service i hela landet. Å andra sidan kan en konkurrensutsättning skapa ett förändringstryck mot ökad effektivisering, digitalisering och en ökad tillgång på lantmätare.
Avslutningsvis vill riksförbundsstyrelsen framföra att kombinationen av att fastighetsbildningen idag inte kan anses vara vare sig effektiv eller rimlig kostnadsmässigt
är mycket olycklig, vilket LRF aktivt arbetar med att påverka. LRF driver arbetet genom att bland annat besvara remisser i frågan, delta i LMs mark- och fastighetsråd
samt belyser problematiken vid politiska kontakter.
Styrelsen föreslår stämman besluta
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.
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Motion Dalarna nr 4

Äganderätt – inte detsamma som ersättningsrätt
Barkenbygden och Lima-Malung
Lokalavdelningarna Barkenbygden och Lima-Malung påtalar i sina motioner vikten
av att värna den grundlagsskyddade äganderätten. Äganderätt är inte alltid detsamma
som rätt till ersättning för den som tvingas sälja sin mark eller tvingas avstå från brukande av skogen.
LRF, och då speciellt LRF Skogsägarna, har under senare år på ett förtjänstfullt sätt
fokuserat på frågorna om äganderätt. Detta under trycket från staten och olika miljöorganisationer, som i sin tur fokuserat mycket av sitt arbete på att tvångsvis överföra
enskilda markägares mark till reservat, alternativt göra stora inskränkningar i enskilda markägares brukande och förfogande över sin mark. Ofta handlar det om att
värna påståendet om att ”hindra utarmningen av den biologiska mångfalden”.
Tyvärr har LRF efterhand mer och mer övergått till att se på äganderätten som en
fråga om ersättning för intrång och restriktioner, inte som en fråga om den fundamentala rätten för markägaren att äga, bruka och förfoga över sin mark, det vill säga
att inte tvingas sälja sin mark eller tvingas avstå från normalt brukande av skogen.
Att äga ett stycke mark, ett stycke av vår jord, rymmer dock för många så mycket
mer än att det kan ersättas med pengar. I Dalarna, är detta särskilt påtagligt. Så här
skrev till och med en kunglig kommission år 1789:
”Dalkarlen vill leva och dö i sin födelsebygd. Nöden driver honom att söka sitt bröd
på annat håll, men aldrig att flytta. Han vill sätta eget bo på den torva han väntar i
arv i Dalarna – med den förtjänst han vunnit utom Dalarna. Han går ur andras
tjänst, där han äger fullt sin föda, för att bli sin egen och svälta.”
Finare kan inte vikten av verklig äganderätt beskrivas.
LRF Dalarna yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRFs äganderättsarbete fokuseras på att värna ägande-, brukande- och förfoganderätten, där markägaren inte tvångsvis skall kunna tvingas överlåta sin
mark eller tvingas till restriktioner från normalt skogsbruk.
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Styrelsens yttrande nr 31

Motion Dalarna nr 4

Äganderätt - inte detsamma som ersättningsrätt
Inkomna motioner
LRF Dalarna anser att LRF fokuserat för mycket på att äganderätten handlar om att
få ersättning för de intrång eller restriktioner som en markägare utsätts för. Man vill
istället att utgångspunkten ska vara att undvika intrång eller restriktioner i äganderätten.
Styrelsens redovisning
Äganderätten är en förutsättning för demokratin, rättsstaten och en fungerande marknadsekonomi. En trygg äganderätt och ett spritt enskilt ägande är den viktigaste faktorn för ett lands välstånd och den utgör grunden för all näringsverksamhet. En stark
och trygg äganderätt och ett spritt enskilt ägande ger beslutsföra och ansvarstagande
människor, en hållbar naturresursförvaltning och ett starkt samhälle. En stark äganderätt är förutsättningen för ett hållbart brukande av jord och skog, en levande landsbygd och en god miljö.
Äganderätten utgör en fullständig förfoganderätt som begränsas endast av den lagstiftning som från tid till annan gäller. Äganderätten är därmed i sig inte definierad
utan definieras av de ramar och gränser som samhället uppställer för nyttjandet av
det man äger och de möjligheter och begränsningar som samhället har att frånta enskilda deras egendom och begränsa eller styra nyttjandet av densamma. Rättsekonomiskt kan äganderättens innebörd beskrivas med tre rättighetsdimensioner:
1.
2.
3.

Användarfrihet – rätten att fritt nyttja och besluta över egendomen efter eget
gottfinnande, inklusive rätt till den avkastning som egendomen genererar;
Avtalsfrihet – rätten att fritt överföra rättigheter, helt eller delvis, exempelvis
genom köp eller hyra;
Rätt till säkerhet – rätten till skydd mot stöld, intrång, skadegörelse,
konfiskation, etcetera1.

Inskränkningar som i stor omfattning begränsar enskildas användarfrihet och avtalsfrihet, såväl som brister i skyddet av dessa, får återverkningar för ägaren såväl som
för samhället i form av minskade incitament för långsiktiga investeringar, ineffektivt
resursutnyttjande och lägre tillväxt.

1

Berggren, Niclas och Karlson, Nils (red) (2005). Äganderättens konsekvenser och grunder.
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Äganderätten kan inskränkas endast när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. Det finns klara gränser för hur omfattande begränsningar av äganderätten får vara och under vilka förutsättningar sådana begränsningar får ske. Varje
lagstiftare måste förhålla sig till dessa gränser, som anges i regeringsformen (2 kap
15 § RF) liksom i den europeiska konventionen om mänskliga fri- och rättigheter
(EKMR). Förutom att lagstiftaren ska skydda äganderätten ska den också säkerställas
i både domstolars och myndigheters rättstillämpning, vilket ytterst regleras i regeringsformen (11 kap 14 § RF respektive 12 kap 10 § RF). Genom så kallade allmänna rättsprinciper såsom legalitetsprincipen och proportionalitetsprincipen stärks
skyddet för äganderätten ytterligare.
I den aktuella samhällsdiskussionen har äganderättens värde lyfts på senare tid i enlighet med det som motionen pekar på. Samtidigt finns det åsiktsyttringar som försöker förminska frågan genom att påstå att det endast är brukanderätten som påverkas
av inskränkningar.
Riksförbundsstyrelsen instämmer i motionens beskrivning och att äganderätten består av alla delar som ovan beskrivits. Mot bakgrund av detta är det naturligt att
äganderätten är central i LRFs arbete och att betydande resurser läggs på LRFs arbete
i olika äganderättsfrågor. Inför valet 2018 beslutade LRFs skogsägardelegation och
riksförbundsstyrelsen om en principdeklaration för Sveriges skogsägare som lägger
fast de viktigaste principerna för att kunna bidra till klimatnytta och hållbara resurser
för framtiden. De tre principerna är:
-

En stark äganderätt ger ett starkt samhälle
Frihet under ansvar ger ett hållbart skogsbruk
Brukad skog ger en hållbar framtid

Med detta som utgångspunkt har LRF drivit påverkansarbete för att stärka äganderätten och uppnå en kursändring som styr tillbaka till skogspolitikens grundprinciper för
att ge möjlighet till att bruka skogen.
Med opinionsarbetet ”Det goda ägandet” förändrade LRF sitt sätt att kommunicera
om äganderätten. Markägare blev talespersoner för äganderätten och beskrev själva
hur olika inskränkningar i brukandet påverkade deras egen ekonomi. Därutöver tydliggjordes samhällsnyttan som faller ut genom ägandet och brukandet av jord och
skog, exempelvis klimatnytta från skogen eller biologisk mångfald i betade hagar.
Detta arbete har varit framgångsrikt. All riksmedia har haft flera initierade artiklar
om äganderätt de senaste åren och LRF Skogsägarna har varit mycket aktivt i skogsdebatten.

163

I yrkandet skriver LRF Dalarna att en markägare inte ska kunna avtvingas sin mark
(det vill säga fråntas marken mot sin vilja). 2018 års riksförbundsstämma beslutade
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att större begränsningar av skogsbruket endast ska ske efter frivilliga överenskommelser. LRF Skogsägarna har arbetat vidare med uppdraget och riksförbundsstyrelsen noterar att det i januariavtalet,
som undertecknats av regeringspartierna samt Liberalerna och Centerpartiet, ingår att
tillsätta en utredning om stärkt äganderätt samt att utreda flexibla skydds- och ersättningsformer. Därutöver kan nämnas som exempel att landshövdingen i Jämtland
meddelat att skog endast ska avsättas genom frivilliga överenskommelser med markägarna. Riksförbundsstyrelsen kommer fortsatt följa dessa frågor.
Riksförbundsstyrelsen har diskuterat äganderätten och utifrån det tillsattes en särskild
arbetsgrupp för att ytterligare fokusera LRFs arbete med äganderättsfrågorna. En
slutsats från det arbetet var:
En övergripande princip som LRF under lång tid arbetat för är att markägarens frihetsgrader ska vara stora och att intrång i äganderätten ska undvikas eller minimeras. När intrång ändå sker ska full ersättning utgå. LRF anser också att produktionen i jord- och skogsbruket behöver öka och att ytterligare mark endast undantagsvis ska tas ur bruk.
Riksförbundsstyrelsen är därför helt enig med LRF Dalarna att inriktningen i första
hand ska vara förhindra eller minimera markintrång.
Styrelsen föreslår stämman besluta
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 skogsbruk.
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Motion Sydost nr 10

Ersättningar vid rådighetsinskränkningar i tillåten pågående
markanvändning
Mortorp-Karlslunda
Enligt den svenska grundlagen har var och en rätt till sin egendom och om den egendomen måste tas i anspråk för angelägna allmänna intressen har den enskilde rätt till
full ersättning. Grundlagen skyddar också den enskilde från att det allmänna inskränker rätten till användningen av mark och om den pågående användningen avsevärt
försvåras har den enskilde rätt till ersättning. När det kommer till ersättning för inskränkningar av markanvändning som sker av hälso- och miljöskyddskäl krävs det
särskild lagstiftning för att ersättning ska utgå till markägaren.
Begreppet ”miljöskydd” har utvecklats alldeles för vitt och vilt vid tillämpningen av
den enskildes ersättningsrätt vid så kallade rådighetsinskränkningar. Det har blivit en
traditionell inställning att ersättning normalt inte ska utgå för miljömotiverade rådighetsinskränkningar, trots att det egentligen inte finns någon fastställd grund och acceptans för det när regeringsformen (RF) ändrades till sin nuvarande lydelse i 2 kap
15 §.
Med hänsyn till utvecklingen av miljöbalken och förstärkningen av egendomsskyddet enligt Europakonventionen och regeringsformen måste detta synsätt förändras.
LRF Sydost anser att det allmänna alltid ska ersätta en markägare vid inskränkningar
i rätten att råda över sin egendom och att LRF ska verka för att innebörden av tredje
stycket i RF 2:15 omdefinieras till att vara som en gång avsett, att skydda mot oacceptabel miljöpåverkan och inte inskränker enskildas rätt till tillåten pågående markanvändning utan full ersättning.
LRF Sydost menar att även om det kan finnas starka skäl att vidta en miljöåtgärd, är
det inte alltid rimligt att kräva att den enskilde som drabbas av miljöåtgärden ska stå
kostnaden för den. Jord- och skogsbruk är generellt tillåten pågående markanvändning. Inskränkningar för att uppnå en önskad miljökvalitet ska därför alltid ersättas
fullt ut. Detta är av särskild vikt för det gröna näringslivet eftersom det inte kan
vältra över kostnaderna på konsumenterna vid inskränkningar i markanvändningen
på samma sätt som industrin generellt.
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LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

i förestående utlovad äganderättsutredning verka för att ordet miljöskydd i
regeringsformens 2 kap 15 § tredje stycke nyanseras på sådant sätt att tillåten
pågående markanvändning i framtiden kommer att omfattas av 2 kap 15 §
andra stycke samt

att

i sitt nationella påverkansarbete i övrigt verka för att kostnaden för miljöåtgärder alltid ska utgå från förhållandet på den enskilda markägarens sida.
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Motion Västra Götaland nr 7

Ändra grundlagen – ta bort ordet miljöskydd
Tidaholms kommungrupp
LRF Västra Götaland anser att LRF ska verka för att regeringsformen 2 kap 15 §
ändras så att ordet ”miljöskydd” tas bort, vilket skulle innebära att inskränkningar
med hänvisning till miljöskydd skulle betraktas som ett ersättningsbart intrång.
Syftet med dagens skrivning är att förändringar i lagstiftningen gällande hälsoskydd,
miljöskydd och säkerhetsskäl inte ska vara grund för ersättning – till skillnad från exempelvis ett intrång i pågående markanvändning, jord och skogsbruk.
Det finns dock en mängd gråzoner som blivit tydliga på senare år. Vad händer när
begreppet miljöskydd vidgas och övertolkas av myndigheter och domstolar. Exempelvis är det helt orimligt att vattenkraftverk som legat på en plats i hundratals år
plötsligt ska anses vara ett hot mot miljön och därför ska rivas på ägarens bekostnad.
Detta är ett växande bekymmer som oroar enskilda företagare och medborgare – ofta
på landsbygden.
Detta hotar inte bara utvecklingen bland företagen utan även trovärdigheten för hela
miljölagstiftningen.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att regeringsformen 2:15 ändras i enlighet med motionens
intentioner.
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Styrelsens yttrande nr 32

Motion Sydost nr 10 och Västra Götaland nr 7

Ersättning vid rådighetsinskränkningar
Inkomna motioner
LRF Västra Götalands och LRF Sydosts motioner tar båda upp problematiken med
att begreppet miljöskydd i regeringsformens (RF) 2 kap 15 § 3 st. har fått en allt för
vid omfattning. LRF Västra Götaland vill att ordet miljöskydd ska utgå från stadgandets lydelse med hänvisning till de orimliga kostnader som läggs på den enskilda i
samband med att myndigheter och domstolar övertolkar begreppet. LRF Sydost vill
se att egendomsskyddet stärks och framdeles fungerar så att pågående markanvändning inom de areella näringarna inte kan inskränkas utan ersättning – och att det alltid ska vara förhållandet på den enskilda markägarens sida som utgör grunden för rätten till ersättning. LRF Sydost vill att riksförbundsstyrelsen arbetar för att den äganderättsutredning som är en del i den sakpolitiska överenskommelsen i "Januariavtalet", resulterar i detta.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar uppfattningen att de areella näringarnas pågående markanvändning inte ska få inskränkas utan att den enskilda får ersättning för inkomstförlusten. Riksförbundsstyrelsen anser att begreppet miljöskydd ska avgränsas och preciseras.
LRFs inställning till 2 kap 15 § 3 st. RF har presenterats tydligt i det särskilda yttrande som LRF lämnade i SOU 2013:59 ”Ersättning vid rådighetsinskränkningar”.
LRF ifrågasatte starkt den traditionella inställningen att ersättning normalt inte ska
utgå för miljömotiverade rådighetsinskränkningar, eftersom lagstiftaren avsett något
annat än vad som idag har blivit fallet. Det tredje styckets synsätt har sin grund i en
tid då inskränkningarna gällde begränsning av oacceptabel miljöpåverkan. Dessvärre
var inte lagstiftaren tillräckligt tydlig med detta i samband med ändringen i RF år
2010. Med hänsyn till utvecklingen av miljöbalken och förstärkningen av egendomsskyddet enligt Europakonventionen och RF påtalade LRF att detta synsätt måste nyanseras.
Riksförbundsstyrelsen ser att LRF har flyttat fram en del positioner och att riksdag
och regering velat gå LRFs medlemmar till mötes. Ett sådant exempel är att undantagen i EUs ramdirektiv för vatten ska tillämpas i svensk rätt fullt ut. Vi ser ännu inte
hela effekten av detta vad gäller den småskaliga vattenkraften och det återstår ännu
en hel del arbete med att stärka egendomsskyddet i förhållande till miljöbalkens bestämmelser.
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En sakpolitisk överenskommelse mellan S, L, C och MP med 73 punkter ligger till
grund för den regering vi har för de kommande fyra åren, det så kallade januariavtalet. En av punkterna utlovar att ett stärkande av äganderätten ska utredas. Riksförbundsstyrelsen bedömer att den utredningen även ska kunna omfatta ett stärkande av
ersättningsrätten vid rådighetsinskränkningar.
Styrelsen föreslår stämman besluta
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 framtiden 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.
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Motion Västra Götaland nr 9

Intrångsersättningar vid ledningsdragning
Ale, Härryda, Lidköping och Skövde kommungrupper
Vid LRF Västra Götalands regionstämma behandlades ett antal motioner om elnät,
datakommunikation, VA och vägar. Diskussionen var omfattande och några specifika yrkanden kristalliserades ut ur den.
LRF Västra Götaland anser att förslaget om vinstdelning vid elöverföring, trots att
det tidigare varit uppe för diskussion utan att vinna gehör, åter måste aktualiseras.
Även förnyad intrångsersättning när ny koncession för elöverföring krävs kan vara
en möjlighet. Detta försvåras dock av att kravet på omkoncession har minskat. Alternativt borde ny ersättning betalas när för området normal omloppstid för skogen uppnåtts.
En möjlighet som bör diskuteras är en radikal förändring av skogs- och åkernormerna för att stärka rätten till ersättningar som gör det dyrare att använda ej marksnål
teknik. Skogens reella tillväxt är en del och även ersättningarna för storm- och
torkskador behöver uppdateras.
Tekniken för att förlägga lokal-, regional- och stamnätet i marken finns. För att
minimera intrånget bör kabeldragning följa övrig infrastruktur. Kablar, fiber och
VA-ledningar förläggs och underhålls bäst när de finns nära farbara vägar.
Det finns två lite äldre rapporter om kostnaderna för att bygga kraftledningar, dels
STRI från 2008, ”Sammanställning av kostnader för luftledningar och kablar i regionnät 40-130 kV” och Sweco från 2009, ”Standardkostnader regionnätet”, som är
gjord på uppdrag av Energimarknadsinspektionen. Det har hänt mycket när det gäller
teknikutveckling så nya fakta behövs. Därför anser LRF Västra Götaland att en ny
oberoende utredning om standardkostnader i region- och stamnät bör göras.
LRF Västra Götaland anser att det är stötande att monopolföretag kräver att enskilda
företag och markägare ska släppa till mark för all framtid mot en engångsersättning.
Det har genomförts en utredning av Energimarknadsinspektionen, på uppdrag av regeringen, om samhällsnyttan i stamnätet. ”Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el.” Utredningen har varit på remiss 2018, Ei R2018:06.
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LRF Västra Götaland anser att det är viktigt att inte bara investeringskostnaderna ska
ligga till grund för att säga att annan teknik än luftledning är för dyrt. Självfallet har
kabelförläggning höga initiala kostnader för kablar och förläggning, men det fortlöpande underhållet kostar i gengäld väldigt lite. Inte heller vinsten av att slippa ljud
från ledningen, förstörd utsikt och inte minst magnetfält från växelströmsledningar
beaktas. En luftledningsgata som kontinuerligt röjs binder mycket lite koldioxid.
Det är inte bara intrång från elledningar som är ett bekymmer; fiberdragningar, VA
och vägar ska också fram och ger inskränkningar för lantbruksföretagarna. Frustrationen är stor över mindre kompetenta entreprenörer och uppträdandet från dem som
vill nyttja annans mark lämnar allt för ofta mycket i övrigt att önska.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

Energimarknadsinspektionen tillskrivs om att en ny oberoende utredning
görs av standardkostnaderna i regionnätet,

att

aktivt påverka riksdag och regering för att stärka markägarnas rättigheter vid
intrång från infrastruktur samt

att

regleringsbrev, ägardirektiv och lagstiftning skärps för elnätsföretagen så att
marksnål teknik alltid ska användas.
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Styrelsens yttrande nr 33

Motion Västra Götaland nr 9

Intrångsersättningar vid ledningsdragning
Inkomna motioner
LRF Västra Götaland beskriver i motionen problem med kraftledningsintrång som
tar produktiv jord- och skogsbruksmark i anspråk utan att proportionerlig ersättning
utgår. Motionären pekar på att aktörer bör kunna välja markkabel istället för luftledning då samhällsnyttan blir större. LRF Västra Götaland anser att åkernormen/åkerstolpsnormen och skogsnormen bör revideras för att på så sätt ge aktörer incitament
att välja markkabel.
LRF Västra Götaland yrkar att LRF tillskriver Energimarknadsinspektionen om att
utföra en ny oberoende utredning av standardkostnaderna i regionnätet. Vidare yrkas
att LRF aktivt ska påverka riksdag och regering för att stärka markägares rättigheter
vid intrång från infrastruktur samt att LRF arbetar för att regleringsbrev, ägardirektiv
och lagstiftning skärps för elnätsföretagen i syfte att marksnål teknik alltid används.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar uppfattningen att jord- och skogsbruket i så hög utsträckning som möjligt ska vara ostört av kraftledningar. Kraftledningsgator kräver
stora arealer och förutom att begränsa och försvåra jord- och skogsbruksproduktionen påverkas fastigheternas och ibland hela samhällens utvecklingsmöjligheter
eftersom ledningarna skapar fysiska barriäreffekter och elektromagnetiska fält. Flera
tusen mil ledningsnät på spänningsnivåerna 10-20 kV har under åren markförlagts
vilket inneburit minskat markintrång, ökad driftssäkerhet samt ingen trädsäkring eller
landskapspåverkan.
Det är som LRF Västra Götaland skriver essentiellt att inte enbart investeringskostnader beaktas i kalkylen när en kraftledning ska byggas. I denna fråga har LRF nyligen rönt två framgångar genom att mark- och miljödomstolen 2018 fastställde Energimarknadsinspektionens beslut att förbjuda E.ON att bygga 130 kV luftledning över
högproduktiv jordbruksmark. Matproduktion under ledningens livslängd var huvudskälet för domstolens beslut. LRF drev ärendet som ett principmål.
Därutöver har Energimarknadsinspektionen som LRF Västra Götaland skriver, på
regeringens uppdrag författat en rapport angående samhällsekonomiska analyser
vid kraftledningsutbyggnad. Denna frågeställning behandlas just nu i den pågående
Nätkoncessionsutredningen där LRF sitter med som expert. LRFs förhoppning är att
samhällsekonomisk analys ska vara nödvändig vid stamnäts- och regionnätsutbyggnad.
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Riksförbundsstyrelsen delar LRF Västra Götalands bild att det är viktigt att högre ersättningsnivåer etableras för markintrång för att skapa incitament att reducera markintrånget vid kraftledningsutbyggnad. När det gäller motionärens önskan om en radikal förändring av skogs- och åkernormerna för att stärka rätten till ersättningar kan
nämnas att åkernormen behandlas i yttrande nummer 34 på sidan 177.
LRF Västra Götaland anser att det är stötande att monopolföretag kräver att enskilda
företag och markägare ska släppa till mark för all framtid mot en engångsersättning
och argumenterar också för att förnyad ersättning ska utgå när den ursprungliga koncessionen löper ut. Frågan om årlig ersättning behandlades på riksförbundsstämman
2017 och det gjordes en analys samt genomfördes en workshop i ämnet med LRFs
regioner under 2018. Sammanfattningen av workshopen var att det inte bedömdes
som rimligt att LRF skulle arbeta för en årlig ersättning eftersom det endast skulle
leda till en uppdelning av den engångsersättning som annars skulle betalas ut. Inget
hindrar elbolagen att istället betala årligt arrende för markåtkomst, men problemet är
att de hellre vill använda sig av expropriationslagens regler eftersom det är ”billigare
och enklare”. En förändring i denna fråga kan med största sannolikhet endast åstadkommas genom omfattande lagändringar.
Vinstdelningsutredningen, SOU 2012:61, som syftade till särskild ersättning till den
fastighetsägare vars fastighet tas i anspråk för vinstdrivande verksamhet blev ingen
framgång. LRF Västra Götaland vill därför att LRF fortsätter driva frågan. Innebörden av utredningsdirektivet var att kraftledningsdragningar inte längre ska ses som
enbart allmännyttiga projekt av intresse för staten utan i första hand drivs utifrån
kommersiella bolags vinstintressen. Vid framgång i denna fråga skulle intrångsersättningen bli delvis vinstdelningsbaserad, vilket således skulle leda till ökade intäkter
för de markägare som drabbas av ett intrång. Utredningen föll dock inte väl ut och
LRF riktade stark kritik då utredaren bland annat hade en negativ utgångspunkt till
vinstdelning och felaktigt utelämnat elnätsverksamheten. LRF upplever ett betydande
motstånd i Sveriges riksdag att få gehör för att en sådan utredning återigen tillsätts.
Därutöver upplever LRF en betydligt större utmaning i att markägare överhuvudtaget
ska få ersättning för uppkomna intrång i ägande- och brukanderätten; se exempelvis
LRFs principmål om bombmurkla, lavskrika och fjällnära skog samt problematiken
kring vattenskydd och vattendirektiv. Riksförbundsstyrelsens bedömer att den utmaningen behöver prioriteras i första hand.
Som motionären påpekar finns det två äldre rapporter om kostnaderna för att bygga
kraftledningar. Tekniken kring växelström och likström har utvecklats kraftigt de
senaste 10-15 åren. Riksförbundsstyrelsen tillstyrker därför LRF Västra Götalands
förslag om att LRF arbetar för att Energimarknadsinspektionen ska utföra en ny analys kring kostnader och teknik vid kraftledningsutbyggnad.
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Styrelsen föreslår stämman besluta
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.
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Motion Östergötland nr 6

Bondens åker – allmän egendom
Vårdsberg
Till årets regionsstämma inkom en motion som berör fiberutbyggnad på landsbygden
och den ersättning som utbetalas vid expropriation. Motionärerna anser att markupplåtelseavtalen är alltför ensidiga och ersättningarna låga vilket lämnar den enskilde
till att förhandla med aktören för att få till stånd högre ersättning. Lokalavdelningen
yrkar att LRF lyfter frågan med berörda myndigheter för att skapa en rättvisare ersättning vid intrång och att LRF driver frågan om en modernare beräkningsmodell
vid intrång föranledd av fiberutbyggnad på landsbygden.
Det är tydligt att ersättningsfrågor vid intrång och rådighetsinskränkningar är viktiga
för LRFs medlemmar. Regionstyrelsen delar lokalavdelningens bild av att det råder
svårigheter för den enskilde fastighetsägaren att påverka ersättningsnivåerna vid ledningsintrång. Ersättning för intrång av ledningsrätt för optokablar och liknande ledningar ska bestämmas enligt reglerna i 13 samt 13 a-c §§ ledningsrättslagen. Intrångsersättning till fastighetsägaren ska, till följd av hänvisningen till reglerna i 4
kap. expropriationslagen, betalas med marknadsvärdeminskning plus 25 %. Vidare
ska annan ersättning utgå för övriga ersättningsgilla skador (till exempel gröd- och
körskador). Marknadsvärdeminskningen tar utgång i pågående markanvändning och
vanligt är att använda sig av normer då det kan vara svårt att påvisa skillnad i fastighetens marknadsvärde före och efter ianspråktagandet. Här finns behov av att påminna om definitionen av en fastighets marknadsvärde: ”det pris som sannolikt
skulle betalas om fastigheten bjöds ut på en fri och öppen marknad med tillräcklig
marknadsföringstid, utan partsrelationer och utan tvång.”
Som även framhålls i motionen Östergötland 7 är det viktigt att LRF främst arbetar
för att begränsa antalet intrång för våra medlemmar. Varje intrång ska vara motiverat
av ett angeläget allmänt intresse och det är essentiellt att ersättning enligt lag utgår.
Fiberutbyggnad på landsbygden ingår i regeringens mål om att 95 % av alla hushåll
och företag i Sverige bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s redan år
2020. Att riksdagen år 2010 beslutade att intrångsersättningen enligt expropriationslagen skulle höjas från 100 % till 125 % av skadan för fastighetsägaren var ett resultat av tiotals år av påverkansarbete där LRF var en av de allra mest aktiva aktörerna.
Motionärerna eftersöker en ny beräkningsmodell vid ledningsintrång med anledning
av optofiber. Idag tillämpas vanligtvis normer för att bestämma ersättning för ledningsintrång; 1974 års åkernorm och 2018 års skogsnorm. Normerna står enbart för
ett sätt att beräkna skada; beloppen revideras varje år utifrån KPI. Till riksförbundsstämman 2017 inkom en motion med yrkande om att riksförbundsstyrelsen skulle ta
fram och driva på för en modell med högre ersättningsnivåer. Riksförbundet gjorde
då en analys av LRFs möjligheter att påverka lagstiftningen i frågan.
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LRF tvingas idag lägga resurser på att säkerställa att det överhuvudtaget utgår ersättning, varför arbete för en ytterligare höjning är mindre motiverat. Regionstyrelsen
anser att det är av större vikt att LRF arbetar för att minska antalet intrång för markägare samt garantera rätten till ersättning. Däremot finns det skäl att utreda varför
skogsnormen har uppdaterats medan åkernormen gäller från 1974.
I motionen lyfts problematiken med ensidiga markavtal. Med anledning av detta har
LRF varit med och tagit fram avtal med såväl IP-Only som Telia. LRF arbetar för att
ledningsägarna ska tillämpa avtal som tar hänsyn till båda parter och som är anpassade för fiberutbyggnad i åker- och skogsmark.
LRF Östergötland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

utreda huruvida 1974 års åkernorm bör revideras.
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Styrelsens yttrande nr 34

Motion Östergötland nr 6

Bondens åker – allmän egendom
Inkomna motioner
LRF Östergötland beskriver i motionen problemet med att ersättningsnivåerna vid
markintrång är låga och att åkernormen inte har reviderats sedan år 1974, att jämföra
med skogsnormen från 2018. LRF Östergötland yrkar därför att LRF ska utreda
huruvida åkernormen bör revideras.
Styrelsens redovisning
Intrång och ersättningsfrågor berör LRFs medlemmar i hög utsträckning, vilket visas
i det stora antal motioner som de senaste åren tagits upp på riksförbundsstämman.
Motionerna berör brister och problem i ersättningsrätten vid de olika intrången.
Med anledning av en motion till riksförbundsstämman 2017, med yrkandet att riksförbundsstyrelsen skulle ta fram och driva på för en modell med högre ersättningsnivåer, gjordes 2017 en analys av LRFs möjligheter att påverka lagstiftningen i frågan.
Slutsatsen blev då att LRF idag tvingas lägga resurser på att säkerställa att det överhuvudtaget utgår ersättning, varför arbete för en ytterligare höjning är mindre motiverat. Riksförbundsstyrelsen ansåg då att det är av större vikt att LRF arbetar för att
minska antalet intrång för markägare samt garantera rätten till ersättning.
LRF Östergötland är frågande till varför åkernormen inte, till skillnad från skogsnormen, inte har reviderats sedan år 1974. 1974 års åkernorm är en metod som används
för att beräkna ersättning vid intrång av stolpar och stag till luftledningar i åker och
betesmark. Normen kallas även åkerstolpsnormen. Normen består av fastlagda tabeller som uppräknas med aktuellt konsumentprisindex (KPI). Beroende på bland annat
avstånd till hinder från åkerkant beräknas hindret ha olika påverkan på marken. Sverige är i normen indelat i åtta produktionsområden.
Frågan om att revidera 1974 års åkernorm har varit aktuell tidigare, men har fallit på
att ingen part varit beredd att betala för en revidering av normen. LRF har tillsammans med LRF Konsult reviderat tabellerna som normen bygger på både år 2006 och
år 2017. Det har inneburit kraftiga ersättningshöjningar jämfört med att enbart räkna
upp med KPI.
Riksförbundsstyrelsen anser att det kan vara motiverat att utreda huruvida åkernormen är relevant idag mot bakgrund av att beräkningsmetoden varit oförändrad i 45
år. Det krävs dock ett ordentligt utredningsarbete som dels någon part behöver bekosta, dels behöver lämplig utredare finnas. Förslagsvis kan SLU vara en lämplig utförare av utredningen.
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Riksförbundsstyrelsen är dock inte övertygad om att resultatet av en utredning är till
fördel för LRFs medlemmar, då den nuvarande normen från 1974 räknar på en maskinpark med små maskiner och mycket körning kring stolparna. I dag används betydligt större och dyrare maskiner vilket innebär att frekvensen av körning runt varje
stolpe torde minska.
Riksförbundsstyrelsen vill poängtera att när det gäller ersättning vid intrång orsakad
av fiberutbyggnad används inte åkernormen. Intrånget ersätts, likt när elledning förläggs som jordkabel i jordbruksmark, med ett visst belopp per löpmeter schakt.
Grundbeloppet är 3,10 kronor, med KPI i oktober 1995 (256,9) som bas.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Intrång – hur mycket ska man tåla?
Vårdsberg
Till årets regionsstämma inkom en motion som behandlar det höga antal av intrångsärenden som markägare idag utsätts för. Motionärerna anser att arbetsbördan och
tidsåtgången för den enskilde är alltför hög och att markägarens rätt till ombud i
dessa processer ska stärkas samt att ersättning för förlorad arbetstid ska utbetalas.
Regionstyrelsen delar lokalavdelningens bild av att infrastrukturens högkonjunktur
påverkar markägaren i hög utsträckning. Det är tydligt att det finns problem och brister i ersättningsrätten vid olika typer av intrång. Regionstyrelsen vill poängtera att det
är viktigt att LRF främst arbetar för att intrång och rådighetsinskränkningar för jordoch skogsbruket blir så få som möjligt. Ett intrång för våra medlemmar ska inte
kunna ske med mindre än att varje enskilt ärende är motiverat av ett angeläget allmänt intresse. LRF arbetar ständigt med denna fråga då samhället olyckligtvis motiverar vissa intrång och rådighetsinskränkningar på lösa grunder. Regionstyrelsen är
enig med motionärerna att i de fall som ett intrång är motiverat är det viktigt att LRF
arbetar för att det utgår ersättning och att den är marknadsmässig.
LRF Östergötland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att markägare som är direkt berörda av ett betydande intrång dels
ska få skälig ersättning för nedlagd arbetstid, dels beredas möjlighet till ett
betalt ombud i ett tidigt skede.
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Styrelsens yttrande nr 35

Motion Östergötland nr 7

Intrång – hur mycket ska man tåla?
Inkomna motioner
LRF Östergötland lyfter problemet med det höga antal intrångsärenden LRFs medlemmar idag utsätts för. I motionen pekar man på behovet att ha en sakkunnig för att
få hjälp att bevaka sin rätt samt att arbetstid går förlorad när dessa intrång sker. LRF
Östergötland yrkar att LRF arbetar för att få till stånd att markägare som är direkt berörda av ett betydande intrång ska erhålla ersättning för nedlagd arbetstid samt beredas möjlighet till ett betalt ombud i ett tidigt skede.
Styrelsens redovisning
Frågan om rätt till ombudskostnader finns reglerad i lag endast beträffande vissa särskilda rättsliga förfaranden. Den som utsätts för expropriation enligt expropriationslagen ska ha rätt till ombud på motpartens bekostnad. Detta för att det anses skäligt
att den som utsätts för expropriation ska ha möjlighet till sakkunnig hjälp så att balans ska kunna uppnås mellan parterna i processen. Denna rätt inträder dock först i
mark- och miljödomstolen såsom första instans. Detta innebär att en markägare som
utsätts för expropriation inte med stöd av gällande rätt erbjuds ombud innan ärendet
drivs i mark- och miljödomstolen. När det gäller tecknande av frivilliga markupplåtelseavtal finns det inga regler om rätt till ombudskostnader.
Trots att lagstiftningen inte medger rätt till ombud är det inte ovanligt att exempelvis
LRF Konsult agerar ombud och företräder ett större antal markägare, på bekostnad
av exploatören. Exploatören kan då föra dialog med en person som har fullmakt och
kan på så sätt snabbare få igenom sitt projekt samtidigt som en sakkunnig tillvaratar
markägarens rättigheter.
När det gäller möjligheten till ersättning för nedlagd arbetstid finns det ingen sådan
reglering eller praxis på marknaden idag. Genom att LRF arbetar för att antalet intrång minskar samt att markägare i högre utsträckning ska erbjudas ombud torde
frågan om ersättning för förlorad arbetstid bli mindre aktuell.
Riksförbundsstyrelsen anser, såsom tidigare framförts i liknande uppkomna frågor,
att LRF främst ska arbeta för att intrång och rådighetsinskränkningar för jord- och
skogsbruket undviks eller blir så få som möjligt. Vidare anser riksförbundsstyrelsen
att LRF dels ska fortsätta arbetet med att tillse att det de facto utgår ersättning i de
fall där ett intrång är motiverat, dels att LRF arbetar för att staten gör korrekta värderingar av skadan.
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Riksförbundsstyrelsens bedömning är att en markägares insats vid ett erforderligt intrång snarare bör avspeglas i ersättningen och inte baseras på en modell med debitering för nedlagd arbetstid. Genom att skapa en bra dialog där markägaren förmedlar
sin kunskap om fastigheten och är behjälplig kan exploatören spara tid, arbetskraft
och problem. Markägarens samarbetsförmåga och nedlagd tid bör premieras. Detta
skulle rimligen kunna ske i linje med den frivilligersättning som utbetalas vid undertecknande av markupplåtelseavtal vid bredbandsutbyggnad. Frivilligersättningen är
en morot för markägaren att skriva på och ledningsrättshavaren kan på så sätt undkomma att ansöka om ledningsrätt vilket spar såväl Lantmäteriets handläggningstid
som arvodet till en lantmätare för förrättningen.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt arbeta för att ombud i högre utsträckning erbjuds markägare vid intrångsärenden samt

att

yrkandet vad avser ersättning för nedlagd arbetstid anses besvarat med vad
riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion Västra Götaland nr 10

Nedmontering av Telia Soneras kopparnät
Skövde kommungrupp
Vi har ett teknikskifte inom kommunikation. Det analoga telefonnätet tas ur drift i
område efter område. Men nedsläckningen av kopparnätet får inte innebära att det
bara tas ur bruk. Nätet måste även fullständigt nedmonteras. Detta inom en rimlig tid.
Nedmonteringen innefattar alla stolpar, kopplingsskåp och luftledningar.
Nedmonteringen måste ske med minimal påverkan av den pågående markanvändningen. Läglighetsaspekten är viktig så att markskador undviks.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

med kraft driva frågan om nedmonteringen av kopparnätet enligt vad som
ovan anförts.

182

Styrelsens yttrande nr 36

Motion Västra Götaland nr 10

Nedmontering av Telia Soneras kopparnät
Inkomna motioner
LRF Västra Götaland anser att all utrustning för det analoga telenätet ska tas bort när
nätet avvecklas och att LRF arbetar för att det blir så.
Styrelsens redovisning
Telia har under drygt tio år arbetat med att montera ned det analoga telenätet (kopparnätet). I första hand var det avlägsna byar med långa stolplinjer som avvecklades,
men i takt med att tekniken blir allt mer omodern har kopparnätet tagits ned i allt
större omfattning.
LRF har inte vänt sig emot att gammal teknik tagits bort, men har däremot krävt att
en minst lika bra ersättande teknik (med liknande kostnad) behöver vara på plats innan nätet monteras ned. Kopparnätets nedläggning skulle med fördel kunna samordnas med fiberutbyggnaden.
Denna motion betonar vikten av att Telia verkligen plockar bort ALL utrustning då
nätet monterats ned, exempelvis nedgrävda kablar, kopplingsskåp och stolpar. LRF
driver redan den linjen och riksförbundsstyrelsen ser därför inget problem att bifalla
motionen. Det är i sammanhanget värt att nämna att eventuella nyttjanderätter för
nedmonterade ledningar också behöver tas bort ur relevanta register såsom fastighetsregistret. Annars finns risken att markerna belastas med ”döda ledningsrätter”,
det vill säga rättigheter som inte fyller någon funktion.
I de markavtal för fiber som LRF Konsult tagit fram tillsammans med IP-Only och
Telia står att ledningen ska befrias från rättigheterna samt att ”om det erfordras från
enskild eller allmän synpunkt ska ledningsägaren dessutom se till att ledningen med
tillhörande anordningar tas bort och marken återställs”. Det finns alltså stöd även i
dessa avtal för motionärens yrkande.
Energimarknadsinspektionen har i mars 2019 skärpt sina instruktioner när det gäller
de kreosotimpregnerade fundament som förankrar de största kraftledningsstolparna.
Instruktionen kan sammanfattas med att i princip alla nedgrävda slipers samt all tillhörande utrustning ska tas bort. Riksförbundsstyrelsen anser det vara helt naturligt att
kunna avkräva Telia samma ansvar. En viktig sak i denna fråga är att LRFs regioner
är aktiva och påtalar detta på de platser i Sverige där Telia monterar ned kopparnät
framöver.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att med kraft driva
frågan att nedmonteringen av kopparnätet ska inbegripa borttagande av all
tillhörande utrustning.
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Motion Dalarna nr 3

Riksintresset för friluftsliv
Mora
Beslut tas av myndigheter utan att man som berörd markägare ges möjlighet att delta
i olika remissförfaranden. Det är mycket viktigt är att man som berörd markägare blir
informerad under tiden myndigheterna arbetar med olika förslag som inkräktar på
äganderätten. LRFs kommungrupper har en viktig roll i allt planarbete som pågår ute
i kommunerna och bör säkerställa att man finns med som remissinstans i kommunens
register. Länsstyrelsen bör ha som rutin inför sina beslut som påverkar äganderätt att
kontakta LRF på regionnivå eller berörda kommungrupper och om möjligt berörda
markägare.
Mora lokalavdelning beskriver i sin motion turerna kring Naturvårdsverkets beslut
om ett riksintresse för friluftsliv kring Vasaloppsspåret. Sedan 1993 finns ett kommunalt naturreservat upprättat som omfattar spårområdet; 6-9 meter brett totalt cirka
80 ha. I det beslut om riksintresse för friluftslivet som Naturvårdsverket tog i januari
2017, efter samråd med Dalarnas Länsstyrelse och Mora kommun, omfattas en yta
om cirka 12 000 ha: Ett beslut taget utan kontakter med berörda markägare.
LRF Dalarna önskar att LRF kontaktar Naturvårdsverket för framtida rutiner i frågor
som påverkar och inkräktar på äganderätten.
Naturvårdsverket har i denna fråga fattat ett beslut utan att tillfråga en enda markägare. Länsstyrelsen Dalarna har blivit tillfrågade i ärendet och även kontaktat de tre
berörda kommunerna, endast Mora kommun har svarat.
LRF Dalarna yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

kontakta Naturvårdsverket för att få till en rutin för framtiden när det gäller
tillskapande av riksintressen: Berörd kommungrupp och markägare skall bli
informerad och ha rätt att yttra sig innan sådana beslut fattas.
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Styrelsens yttrande nr 37

Motion Dalarna nr 3

Vasaloppet - riksintresse för friluftsliv
Inkomna motioner
LRF Dalarna betonar i en motion vikten av att man som berörd markägare hålls informerad om förslag som inkräktar på äganderätten och ges möjlighet att delta i olika
remissförfaranden. I exemplet Vasaloppet som riksintresse för friluftsliv har beslut
fattats utan kontakt med berörda markägare och motionären yrkar att LRF genom
kontakt med Naturvårdsverket ska arbeta för fungerande rutiner så att liknande
situationer kan undvikas i framtiden.
Styrelsens redovisning
Riksintresse är sedan 1987 ett lagstadgat begrepp och instrument för myndigheter att
peka ut geografiska områden som anses innehålla särskilt viktiga värden nationellt.
Områden kan vara av riksintresse för både bevarande och exploatering men också för
yrkesfisket och rennäringen. När det gäller riksintresse för friluftslivet är Naturvårdsverket ansvarig myndighet för utpekanden. Mark- och vattenområden som utses som
riksintresse för friluftslivet ska enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot åtgärder
som påtagligt kan skada de utpekade intressena.
Utpekandet av riksintresse utgör en del av en planeringsprocess. Det är inget beslut
som har direkt rättsverkan och kan inte överklagas. När kommunen redovisar riksintresseanspråken i en översiktsplan är det fortfarande utan bindande verkan. Riksintresseanspråken är dock vägledande för efterföljande beslut. Ett slutligt avgörande
om ett område är av riksintresse sker vid en tillståndsprövning exempelvis för en detaljplan, ett bygglov eller ett tillstånd där intresseavvägningen i beslutet bland annat
grundar sig på utpekandet av riksintresset. Det är alltså vid beslut om planer, tillstånd
med mera som frågan om ett område är av riksintresse avgörs med rättsligt bindande
verkan.1
Riksintressen anses inte påverka pågående markanvändning, såsom jord- och skogsbruk, utan ska i teorin endast aktualiseras när någon vill ändra markanvändningen på
ett sätt som kräver ett rättsligt beslut. Beslut om ändrad markanvändning som fattas
utifrån plan- och bygglagen, miljöbalken och väglagen med flera kan alltså negativt
påverka förutsättningarna för nyttjandet av enskild ägd mark, till exempel genom
möjligheterna att beviljas bygglov eller planering för annan framtida verksamhet.

1

SOU 2009:45 s. 88
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Riksintressesystemet har länge diskuterats och tillämpningen ifrågasatts. Bland annat
har Boverket kritiserat dess bristfälliga system och framhållit att flera av de angivna
kriterierna är föråldrade och inte svarar mot dagens behov. När kriterierna är oprecist
angivna ges de ansvariga riksintressemyndigheterna ett stort utrymme att utifrån
sittsakområde göra avvägningar och prioriteringar som inte alltid står i överensstämmelse med hur Boverket anser att riksintressesystemet ska tillämpas (Boverkets rapport 2017:5 s. 11). Riksförbundsstyrelsen delar kritiken mot systemet med riksintressen och anser att deras betydelse borde minska framöver. Det är en olycklig samhällsutveckling när lager på lager av intressen läggs på mark som andra äger.
Det är sannolikt att markägarens möjlighet att använda sin mark påverkas negativt
till följd av riksintresseanspråk. Exempelvis är Vasaloppsspåret med omnejd på
grund av de olika Vasalopps-tävlingarna ett attraktivt område året om för uthyrning
av bostäder för de tävlande. Om bygglov nekas på grund av riksintresset har det en
stor påverkan för berörda markägare.
Riksförbundsstyrelsen delar LRF Dalarnas frustration över att markägarna helt uteslutits från processen i bildandet av riksintresset för Vasaloppsspåret. Det är inte rimligt att staten lägger ut omfattande planeringsinstrument över stora markområden
utan att ens informera eller efterfråga synpunkter av de som äger marken. I detta fall
omfattar Naturvårdsverkets beslut ett område som är större än kommunerna Solna,
Sundbyberg, Lidingö och Danderyd.
I dagens regelverk finns det inget som säger att kommunikation behöver ske med
berörda markägare vid bildande av ett riksintresse. Riksförbundsstyrelsen bedömer
dock en sådan åtgärd som både relevant och proportionerlig.
Styrelsen föreslår stämman besluta
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.
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Motion Halland nr 2

Framtidssäkra allemansrätten
Sibbarp
Allemansrätten är mycket väl förankrad hos svenskarna. Detta gäller såväl markägarna, som kan sägas vara de som står för den, som den allmänhet som använder
den som grund för vistelse i naturen. Det råder också en förhållandevis bred enighet
om att allemansrätten är något att slå vakt om.
Att slå vakt om rättigheten betyder dock inte att den nödvändigtvis ska vara oförändrad. Det finns en spridd föreställning om att allemansrätten i det närmaste skulle vara
uråldrig men den har i allt väsentligt tagit sin form i efterkrigstidens Sverige. Avsikten var att uppmuntra svenskarna att tillbringa sin då nya andra lagstiftade semestervecka i naturen. I lagstiftningen finns allemansrätten endast sedan några år. Vi får
alltså inte förledas att tro att allemansrätten är något statiskt. Allemansrätten har hittills utvecklats över tid och den kommer att behöva fortsätta utvecklas om den ska
fungera i framtiden.
Allemansrättens avgörande brist i nuläget är att den inte gör åtskillnad på privatpersoner och vinstdrivande verksamhetsutövare. Att privatpersoner kan agera på allemansrättslig grund är förhållandevis oproblematiskt. Att vinstdrivande aktörer, utan
att vara överens med markägaren, kan använda dennes mark som grund för sitt företagande är i strid med alla generella rättsprinciper och medför dessutom omfattande
problem. För markägarna som tvingas tåla dessa intrång är skadan uppenbar. Vad
som dessutom bör uppmärksammas är att även utvecklingen av naturturismnäringen
hämmas av den nuvarande tolkningen av allemansrätten. Med denna tolkning kommer många markägare, enskilt och i grupp, i princip ”tvingas” att aktivt motarbeta utvecklingen av naturturismnäringen för att inte i förlängningen hamna i ohållbara situationer.
Allemansrätten måste få en ny innebörd. Det ska inte vara möjligt att bedriva vinstdrivande verksamhet med allemansrätten som grund. Vill man driva företag ska detta
ske i linje med våra generella rättsprinciper vilket innebär det att en företagare ska
vara tvungen att ingå en överenskommelse med ägaren till den mark de vill använda
som grund för sitt företagande.
LRF Halland yrkar att riksförbundsstämman beslutar 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.
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Styrelsens yttrande nr 38

Motion Halland nr 2

Framtidssäkra allemansrätten
Inkomna motioner
LRF Halland anser att LRF ska arbeta för att kommersiella företag inte ska ingå i
allemansrätten.
Styrelsens redovisning
Allemansrätten innebär fri hänsynsfull färdsel och tillfällig vistelse på annans mark
under förutsättning att man inte stör eller förstör. LRF bejakar denna möjlighet till att
röra sig i skog och mark.
Frågan om allemansrätt och kommersiell verksamhet togs upp på riksförbundsstämman 2011, 2013 och 2014. LRFs uppfattning är densamma nu som då att allemansrätten är menad för friluftsliv och allmänhet; inte för att ge kommersiella företag
gratis tillträde till mark för att bedriva sin verksamhet. Det heter trots allt allemansrätt och inte alleföretagsrätt.
Begreppet allemansrätt myntades precis som motionären skriver under 1930-talet i
samband med lagstiftning om två semesterveckor. Allemansrätten är inte statisk utan
den behöver utvecklas och anpassas för att följa med i tiden. Exempelvis var dagens
sportifiering och kommersialisering i skogen knappast aktuell på 1930-talet, hästen
var ett arbetsdjur inom jord- och skogsbruk och dåtidens cykel var väsensskild från
dagens mountainbike med 36 växlar, fjädring fram och bak, dubbade däck samt hög
och låg växel.
De flesta företag behöver en lokal att bedriva verksamheten i. När det gäller exempelvis turistföretag är deras lokal vanligtvis mark som någon annan äger. En förutsättning för ett långsiktigt seriöst företagande är då att skaffa sig rådighet över marken genom avtal med markägaren. Detta avtal kan se olika ut beroende på verksamhetens inriktning. Sedan två år tillbaka driver LRF, Naturturistföretagen (tidigare
Ekoturismföreningen), Jordägarförbundet och Region Dalarna ett projekt med den
innebörden. Målet är bland annat att visa på goda exempel på samverkan mellan
turistföretagare och markägare och att sprida dessa exempel.
Riksförbundsstyrelsen anser att ståndpunkten att kommersiell verksamhet inte ska
ingå i allemansrätten ligger fast för LRF. Riksförbundsstyrelsen vill dock påtala att
stora, långvariga eller återkommande ideella arrangemang också riskerar att skada
mark och därmed halka utanför allemansrätten. Även i dessa fall är samråd eller
överenskommelse med markägaren nödvändig.
Styrelsen föreslår stämman besluta
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.
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Motion Sydost nr 6

Rimlig ansvarsfördelning vid skötsel av större vattendrag
Bergunda
I större vattendrag som bildats av naturen, där det normalt aldrig funnits förrättningar
kan en dämning genom till exempel igenväxning eller nedfallna träd få stora konsekvenser både uppströms och nedströms i form av översvämningar, speciellt vid höga
flöden. I många fall är det markägaren som är skyldig att genomföra de insatser som
krävs för att förebygga och i förekommande fall avhjälpa de problem som kan uppstå.
Även ändrade förhållanden och åtgärder uppströms kan kraftigt påverka förhållandena på en given sträcka av ån. Sådana åtgärder kan vara att städer och samhällen får
allt större hårdgjorda markytor genom exploatering, vilket innebär att flödet från
dagvattensystem och industrivatten når vattendragen utan den fördröjning som annars uppstår vid oexploaterad mark. Även den övergödning som orsakas av städernas
och samhällenas avloppsutsläpp gör att sjöar och vattendrag växer igen vilket påverkar flödesregimen. Till detta kommer att många vattendrag regleras av dammluckor
och vattenkraftverk. Dessa regleringar sker helt utan den nedströms belägna markägarens medverkan och kan orsaka stora bekymmer för denne om dessa regleringar
inte i tillräcklig utsträckning tar hänsyn till förhållandena nedströms. De klimatförändringar vi står inför kommer dessutom med stor sannolikhet att öka risken för extrema väderhändelser med mer intensiv nederbörd som följd, något som än mer kommer att förstärkas av framför allt stora hårdgjorda ytor. Åtgärder i vattendrag kan
också för markägaren innebära stora kostnader och långa tillståndsprocesser gentemot myndigheter och kommuner.
Då stora delar av samhället är beroende av att vattenföringen i våra vattendrag kan
bibehållas, alternativt att vatten fördröjs på rätt plats, samt att samhället i stort även
kraftigt påverkar möjligheten att bruka mark längs med vattendragen anser LRF
Sydost att det är orimligt att hela ansvaret läggs på enskilda markägare.
LRF Sydost anser därför att ansvaret för den finansiella, och kanske till viss del även
den administrativa, bördan vid underhåll och åtgärder i större vattendrag ska delas av
samhället i stort.
LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

utreda frågan kring hur en rimlig och rättvis fördelning av ansvar för skötsel
och åtgärder med fokus på höga flöden och översvämning i större vattendrag
ska se ut, inte minst ur en finansiell synvinkel.
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Styrelsens yttrande nr 39

Motion Sydost nr 6

Rimlig ansvarsfördelning vid skötsel av större vattendrag
Inkomna motioner
I en motion från LRF Sydost uttrycks oro över ansvar och kostnader som drabbar
enskilda markägare när ändringar sker i flödesregim, vegetation eller annat i naturliga vattendrag.
Styrelsens redovisning
Det är viktigt att känna till att för naturliga vattendrag finns ingen skyldighet för
markägaren att åtgärda förändringar som skett. Sådana skyldigheter finns för det
som benämns vattenanläggningar i miljöbalken, exempelvis diken. Däremot finns
i miljöbalken en rättighet att både på egen och annans mark åtgärda exempelvis ras,
nedfallna träd och annat. Det är viktigt att skilja på plötsliga saker som hänt som riskerar egendom eller vägar och som måste åtgärdas akut, från saker som pågått under
längre tid och som successivt skapat dämning eller andra problem (exempelvis igenväxning). I båda fallen finns en rätt att gå in på annans mark för att åtgärda, men det
behöver förstås föregås av en kontakt och en dialog för att så långt som möjligt hitta
samförståndslösningar. Skada på gröda eller skog eller annat kommer att behöva regleras.
Men även om man alltså inte har någon skyldighet att åtgärda, vill man som markägare ibland ändå göra det för att man lider skada eller riskerar att göra det med tiden
om inget görs. I så fall finns olika vägar beroende på vad det är uppströms som leder
till olägenheter. De två vanligast förekommande tydligt mänskligt skapade är vattenkraftverk och större hårdgjorda ytor uppströms. Utöver dessa två kan klimatförändringar på sikt förändra vattenflödet.
I Sverige finns tusentals vattenkraftverk och för vart och ett av dessa finns ett nytt
eller äldre tillstånd där skyldigheter och rättigheter för nedströms boende och markägare ska regleras. I det fall orsaken till problem nedströms beror på ett vattenkraftverk är det till kraftverksägaren som uppmaningar ska riktas. Det är inte alltid de
känner till hur en ändrad reglering påverkar nedströms. Som markägare är det viktigt
att känna till att det är länsstyrelsen som har i uppdrag att utöva tillsyn över att villkoren i det beviljade tillståndet för kraftverket följs.
Fler och fler vittnar om snabbare och högre flöden på grund av att en kommun eller
annan exploatör hårdgjort stora markytor uppströms. Även för naturliga vattendrag,
som är det motionären skriver om, ändras flödet ju mer hårdgjord yta som skapas.
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På samma sätt som för vattenkraftverk finns även här en tydlig motpart, i detta fall
kommunen. Det finns alltså någon att inleda en dialog med om problem som uppstått
nedströms. Att avleda vatten är en del av miljöbalkens begrepp vattenverksamhet och
kräver tillstånd eller anmälan och även i detta fall är länsstyrelsen tillsynsmyndighet.
Ofta är man inte ensam som markägare att uppleva problem vid ett naturligt vattendrag utan det är fler längs sträckan som vittnar om samma sak. Då bör man göra gemensam sak med grannar för att inleda en dialog med den part uppströms som man
tror orsakar problemet. I de fall det inte går att hitta en tydlig motpart utan det är en
gradvis igenväxning, naturlig sedimentation som sker eller framtida större flöden
med översvämningar delar riksförbundsstyrelsen motionärens oro för risken att
markägare längs sträckan av ett naturligt vattendrag drabbas av kostnader för åtgärder där man själv inte är orsaken. I sådana fall bör kostnaden tas av staten.
Avslutningsvis menar riksförbundsstyrelsen att det i många situationer finns en motpart att i första hand inleda en dialog med. I andra hand bör man begära tillsyn av
länsstyrelsen och i tredje och sista hand kan man stämma. Dessa tre steg är en handlingsplan som bör användas. Det största problemet är nog istället att många aktörer
saknar kunskap om de rättigheter och skyldigheter som redan finns och att de därför
inte utnyttjas och hävdas tillräckligt. Men i de fall där det inte finns någon motpart
behöver kostnadsansvar utredas som motionären föreslår. Det är dock staten som bör
göra en sådan utredning. Från den tidigare så kallade Vattenverksamhetsutredningen
finns redan förslag på en särskild utredning om markavvattning. Det förslaget har
både LRF och Jordbruksverket tillstyrkt i egna skrivelser till regeringen. Det faller
sig därför naturligt att LRF arbetar för att de berättigade krav på utredning om viktiga frågor om höga flöden och översvämningar som belyses i motionen kanaliseras
i en sådan utredning.
Styrelsen föreslår stämman besluta
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.
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Motion Jämtland nr 2

Biotopskydd
Alsen
LRF Jämtland har behandlat en motion från Alsens lokalavdelning som väcker frågor
kring utformningen av biotopskydd och hur lagstiftningen utformas såväl som tillämpas. Att det finns ett skydd för gamla gravrösen, odlingsrösen och stenmurar är förståeligt såväl av kulturhistoriska skäl som av biotopskäl. Däremot anser vi att lagstiftningen är alltför långtgående när det gäller borttagande av rösen/stensamlingar
från de senaste decennierna.
Enligt gällande regelverk inträder skyddet för ett odlingsröse redan efter ett år
(Naturvårdsverket, bilaga 1 till förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken
med mera, 1998:1252).
För att bedriva jordbruksverksamhet med moderna maskiner är det viktigt att kunna
ta bort stenrösen som har kommit till i modern tid. Ett aktuellt exempel från Alsen är
några större stenar som kommit i dagen i samband med bygget av en elledning för ett
par decennier sedan. Ingen kan påstå att denna stensamling har något kulturhistoriskt
värde och knappast heller att den är betydelsefull som biotop. Ändå har bortforslandet medfört polisanmälan och böter om 30 000 kronor har utdömts. Som lagstiftningen ser ut idag får man heller inte fylla på stenrösen, vilket innebär att den som
bor på stenrik mark och brukar mark i praktiken förväntas skapa nya stenrösen som i
sin tur blir skyddade efter kort tid.
Vi som brukar marken måste ha rätt att bortforsla rösen/stensamlingar som vi själva
lagt ihop i nutid för att kunna bedriva jordbruksverksamhet med modern teknik. Det
handlar i grunden om lantbrukarens äganderätt till marken och möjligheter att bedriva en rationell verksamhet
LRF Jämtland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

aktivt agera för en förändring av regelverk gällande områdesskydd på
åkermark.
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Styrelsens yttrande nr 40

Motion Jämtland nr 2

Biotopskydd
Inkomna motioner
LRF Jämtland har inkommit med en motion som vill att LRF ska agera för en förändring av regelverket gällande områdesskydd på åkermark, mer specifikt så att den som
brukar marken får rätt att ta bort stensamlingar som man själv lagt upp.
Styrelsens redovisning
Ett odlingsröse omfattas av det generella biotopskyddet – i likhet med åkerholmar,
stenmurar och diken med mera. Skyddet styrs av bestämmelserna i 7 kap 11 och
11 b §§ miljöbalken.
Det är inte tillåtet att förstöra eller skada biotopen och alla åtgärder inom detta har
krävt dispens. LRF har därför under lång tid arbetat med en förenkling av regelverket
eftersom dessa förekomster påverkar jordbrukets utveckling, framförallt stenmurar
och diken.
Därför blev det ett genombrott när jordbruket från 2014 blev ett nytt skäl för att få
dispens. Ett beräkningsverktyg togs fram som skulle användas av länsstyrelserna som
stöd för bedömningen och detta har LRF följt allt sedan dess. Framförallt inledningsvis konstaterades att verktyget användes på ett väldigt strikt sätt av några länsstyrelser vilket ledde till många avslag – alternativt att sökanden gav upp på förhand. Ett
flertal prövningar i mark- och miljödomstolarna samt ett fortsatt påverkansarbete har
dock förändrat bilden något.
Naturvårdsverket har gjort en utvärdering av tillämpningen (rapport 6863 december
2018) och där framgår att antalet dispensansökningar med hänvisning till jordbruket
har ökat, med en topp 2015. Flest ärenden finns i Skåne, Kalmar och Västra
Götaland. Åren 2013-17 hanterades totalt 594 dispenser varav 308 beviljades helt,
133 beviljades delvis och 153 avslogs. En fjärdedel av ansökningarna avslås således.
Rapporten konstaterar att tillämpningen skiljer mellan länen och även om det kan
vara naturligt sett till att förutsättningarna varierar, är det ändå tydligt att arbetet med
frågan inte får upphöra.
I den här motionen beskrivs problemen med odlingsrösen och även för dem gäller
att de ska ha sitt ursprung i jordbruket och ligga på, eller i anslutning till, jordbruksmark. Rösen i skogen omfattas således endast om de ligger i anslutning till jordbruksmarken. Vissa mycket gamla rösen kan också omfattas av skydd enligt kulturmiljölagen. Uppkomst, ålder och syfte kan variera, men såsom regelverket ser ut idag
infaller skyddet när fem stenar legat på en plats i ett års tid.
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Det går att förstå frustrationen över att en stenhög som markägaren själv lagt dit omfattas av regelverket och att man ska söka dispens för att ta bort något som man lade
dit drygt ett år tidigare. I vissa fall kan det också vara svårt att förstå vad som faktiskt
är ett röse eller stenmur om den är så begränsad i sin omfattning. Att konsekvenserna
blir polisanmälan och höga böter måste också anses som en alldeles för kraftfull åtgärd i förhållande till förseelsen.
Det finns ingen tydlig bild av hur lätt det är att få dispens för bortforslande av rösen
som lagts upp i modern tid. Att få en lagändring som gör att dessa åtgärder inte ska
kräva dispens, bedömer styrelsen blir svår att åstadkomma. Däremot är det rimligt att
definitionen av ett röse förändras och att dispensen blir lätt att erhålla. Om markägaren dessutom erbjuder sig att lägga upp röset på annan mer lämplig plats, bör det
också underlätta för att få dispens; något som riksförbundsstämman fattade beslut om
2018.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Lönsamhet i skogen
Regionstyrelsen
”Skogen det gröna guldet ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt
till utvecklingen av en växande bioekonomi" – så lyder visionen för Sveriges nationella skogsprogram. Nu är det dags att verkställa visionen och skogens bidrag till detta
och till rådande och framtida klimatutmaningar är högaktuella. Råvaran ska räcka till
sågade trävaror, papper och förpackningar i Sveriges ordinarie industri, men även till
att öka byggande i trä för att binda kol och bidra till hållbara samhällen, biodrivmedel, nya material att ersätta plast och kompositer, trä som råvara till kläder och så vidare. Ökad skogsproduktion ska även bidra till ökad kolinlagring i den växande skogen. Man diskuterar nu hur skogsråvaran ska räcka till alla behov utan att överskrida
ekologiska gränser. De enskilda skogsägarna, tillika primärproducenterna, som äger
denna värdefulla och efterfrågade resurs måste bli vinnare i takt med att marknadskrafterna sätter fart.
LRF och LRF Skogsägarna måste samordnat värna företagsperspektivet för enskilda
skogsägare. Det är viktigt att verka för en stärkt affärsmässighet och investeringsvilja
för skogsägare. Jakt, rekreation och turism är värdeskapande men råvaruvärdet behöver vara en ännu viktigare substans i de höga markpriser som råder för att öka säkerheten för både banker och markägare. Naturvård, rekreation och miljö behöver lyftas
fram i ekonomiska termer så att den enskilde skogsägaren kan få ersättning.
Det har konstaterats att lönsamheten inom skogsbruket (för skogsägarna) de senaste
decennierna inte har blivit bättre. Detta gäller både direktavkastning och räntabiliteten på kapitalet. Trots detta är det något som sällan tas upp till diskussion. På jordbrukssidan är lönsamheten ständigt närvarande och en mycket viktig fråga, det behöver även gälla det privata skogsbruket för både nuvarande och framtida ägare. Stigande markpriser där inte avkastningsvärden hänger med är en kombination som försvårar för kommande generationer att våga ta steget till skogsägande. Frågan är
också viktig för ägandestrukturen i Sverige så att den kan bibehållas. Därför borde
LRF Skogsägarna arbeta mer med lönsamhetsfrågorna för skogsägarna. Det är också
en viktig signal för att kommunicera medlemsnytta.
LRF Östergötland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för ökad lönsamhet i privatskogsbruket och att skogsägaren får största
möjliga del av ekonomiska värden i takt med ökad efterfrågan på skogsråvara och ekosystemtjänster.
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Styrelsens yttrande nr 41

Motion Östergötland nr 4

Lönsamhet i skogen
Inkomna motioner
LRF Östergötland beskriver behovet av att öka skogsägarnas lönsamhet genom att
värna företagarperspektivet och stärka affärsmässigheten hos enskilda skogsägare.
De stigande markpriserna, som inte följer direktavkastning eller räntabilitet, försvårar
generationsskiften och lönsamhetsfrågan saknas i debatten. Naturvård, rekreation och
miljö ska lyftas i ekonomiska termer så att den enskilda skogsägaren kan få ersättning. LRF Östergötland yrkar i motionen att LRF ska arbeta för ökad lönsamhet i
privatskogsbruket och att skogsägaren får största möjliga del av ekonomiska värden
i takt med ökad efterfrågan på skogsråvaror och ekosystemtjänster.
Styrelsens redovisning
Skogsbruket verkar på en konkurrensutsatt världsmarknad. Då handeln blivit alltmer
global har svensk råvara mött en ökad konkurrens och de reala virkesvärdena har
sjunkit. Trots detta har rotnettot hållit sig relativt stabilt då skogsbrukskostnaderna1
sjunkit, enär produktiviteten förbättrats.
Lönsamt skogsbruk är fundamentalt och något LRF alltid har med sig och ofta lyfter.
När bioråvara från skogen efterfrågas förbättras marknaden, vilket ska komma markägarna till del. LRF arbetar därför aktivt för att det nationella skogsprogrammet ska
resultera i ett konkurrenskraftigt och lönsamt skogsbruk som stärker den regionala
utvecklingen i landet och driver på innovationer och utveckling av nya produkter och
tjänster med skogen som bas. När efterfrågan ökar behöver skogen skötas minst lika
bra som idag och gärna ännu bättre. Här är lönsamhet liksom tydlig ägande- och brukanderätt viktiga fundament för att skapa framtidstro och stimulera aktivt brukande.
Genom näringspolitisk påverkan och deltagande i exempelvis Skogforsk styrelse arbetar LRF för förbättrad lönsamhet och möjlighet till ökad tillväxt i skogen.
Skogsägare kan även välja att vara med i en skogsägarförening. Skogsägarföreningarna arbetar för att skapa en trygg virkesmarknad med konkurrenskraftiga priser för
privata enskilda skogsägare.

1

Innefattar kostnader för drivning, skogsvård, vägbyggnation och underhåll samt för administration
av dessa åtgärder (avverkning och uttransport till bilväg).
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LRF arbetar aktivt för att medlemmarna ska kunna bli mer affärsmässiga och ha ett
företagarperspektiv och därför finns LRFs företagarakademi2. LRF arbetar därutöver
för ett lönsamt skogsbruk genom kunskapsportalen www.skogskunskap.se3, där det
finns en mängd verktyg för att räkna på sin skog. Modulen Äga Skog har också nyligen skapats och här finns råd inför att bli skogsägare. LRF arbetar även för att underlätta generationsskiften genom rimliga skatteregler. Genom olika projekt har LRF,
ofta tillsammans med skogsägarföreningarna, arbetat för ökad kunskap hos skogsägaren om lönsamt skogsbruk. Nu pågår ett gemensamt projekt genom Säker skog för
ökad röjning som är viktig för lönsamheten.
Det är de som äger och brukar skogen som, inom lagens ramar, avgör vilken skötsel
som genomförs och genom det överskott markägaren erhåller efter avverkningar kan
investeringar göras. Däremot är inte lönsamheten den enda orsaken till brukande av
skog och inte heller styrande för val av åtgärder. Skogsägares ekonomi är emellertid
en förutsättning för att kunna investera i skogsvård, inklusive åtgärder för miljö,
kultur och sociala värden.
För LRFs medlemmar kan tanken att få ersättning av ej marknadsprissatta ekosystemtjänster vara attraktiv. Det finns dock stora risker att ett sådant system leder
till snedvriden konkurrens, vilket då inverkar menligt på möjligheten att uthålligt
använda skogen för att producera produkter och energi för att ersätta fossila och
andra ändliga råvaror. Det kan heller inte uteslutas att större oförutsedda händelser
skulle leda till krav på återbetalning. Andra risker är stora osäkerheter i mätning och
redo-visning med komplicerade beräkningar och stor administrativ börda. Det finns
all anledning att vara vaksam på att ett system för ersättning av ej marknadsprissatta
ekosystemtjänster kan ge liknande bekymmer som stödersättningarna inom jordbruket har, där markägare blir återbetalningsskyldiga på grund av felaktiga mätningar
tidigare år.
Riksförbundsstyrelsen anser att alla tre delar av hållbarhet ska beaktas inom skogsbruket. Det innebär ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart skogsbruk där
skogen ger sina ägare försörjning, naturvärden värnas och vårdas och skogen ger en
bas för levande landsbygd och naturnära friluftsliv: Ett skogsbruk med balans mellan
produktions- och miljömål, i enlighet med skogsvårdslagens portalparagraf.
Skogen som är en förnybar resurs har en central roll i den pågående klimatomställningen och för att åstadkomma en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. LRF anser
därför att aktivt hållbart skogsbruk genererar den högsta nyttan till samhället. Det
finns dock, under marknadsmässiga former, alla förutsättningar att utveckla nya affärsområden baserade i fler eller andra ekosystemtjänster.

2
3

www.lrf.se/foretagande/lrf-foretagarakademi/
Skogsägarens digitala rådgivare, med fakta och instruktioner om skogens skötsel, skogsbilvägar, filmer,
kunskapstester och räkneverktyg för din skog. Sajten produceras av Skogforsk i samarbete med LRF
Skogsägarna och Skogsstyrelsen.
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På specifika platser där önskemål om anpassad skötsel finns – och för att hantera
ökat kommersiellt nyttjande av annans mark – anser riksförbundsstyrelsen att olika
avtalsformer har en given plats.
Viktigast är att markägaren själv, inom lagens ramar, har rådighet att besluta hur skogen ska skötas och att markägaren har tillgång till fakta för att ta sina beslut.
Styrelsen föreslår stämman besluta
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 förutsättningar för ett fritt, lönsamt och hållbart familjeskogsbruk för LRFs och skogsägarföreningarnas medlemmar.
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Motion Värmland nr 2

Åtgärder mot granbarkborrens utbredning
Fryksdalen
Effekterna av torkåret 2018 är ännu ej överblickbara. Vad gäller årets påverkan på
skogsbruket har vi nog till och med endast börjat ana vilka konsekvenserna kan bli.
LRF Värmland känner en stor oro för granbarkborrens effekter. Det är av yttersta
vikt att alla inom skogsnäringen kraftsamlar för att minimera följderna av årets och
de närmast kommande årens angrepp. Det innefattar enskilda skogsägare, organisationer, skogsbolag, certifieringsorgan och myndigheter. Lagar och regelverk måste
ses över skyndsamt för att eventuella tillfälliga justeringar ska bli tillräckligt verkningsfulla. En av de saker som borde kunna åtgärdas snabbt är att de skogliga certifieringarna görs mer dynamiska så att de anpassas bättre till rådande situation. Med
nuvarande hotbild för en närmast okontrollerad ökning av barkborrepopulationerna i
våra skogar måste certifieringarna möjliggöra att mindre mängd ved än i ett normalläge lämnas i skogen vid avverkningsåtgärder.
LRF Värmland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att FSC och PEFC omedelbart gör förändringar av sina
certifieringskrav som maximerar skogsbrukets möjligheter att begränsa
de barkborreproblem vi befarar att vi står inför.
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Styrelsens yttrande nr 42

Motion Värmland nr 2

Åtgärder mot granbarkborrens utbredning
Inkomna motioner
LRF Värmland beskriver behovet av att försöka minska barkborreangreppen genom
förändring av certifieringssystemen FSC och PEFC så att mindre mängd virke ska
behöva lämnas kvar. LRF Värmland yrkar i motionen att LRF ska arbeta för att FSC
och PEFC omedelbart gör förändringar i sina kriterier så att skogsbrukets möjlighet
att begränsa granbarkborreangrepp kan maximeras.
Styrelsens redovisning
Skogarnas hälsa och vitalitet är centralt för en god skogsproduktion och LRF arbetar
för ett välfungerande skogsskyddsarbete. Vi ser att ett förändrat klimat ökar riskerna,
dels för ökade skador av exempelvis granbarkborre men även för nya typer av skador.
Skogsstyrelsen har en mycket viktig roll i skogsskyddsarbetet. Insektsskador drabbar
skogsägare över stora landskapsavsnitt och den enskilda skogsägaren har inte full rådighet över skadorna på sin egen mark. Förebyggande åtgärder och bekämpning
måste således koordineras över stora områden. De i motionen påtalade bekymren
med granbarkborreangrepp kom tyvärr upp på Skogsstyrelsens bord först efter flera
påstötningar av skogsägarföreningarna och LRF. Så ska det inte behöva vara.
Skogsvårdslagen anger att maximalt 5 skogskubikmeter färsk död ved får lämnas per
hektar, förutom i bekämpningsområdena där maximalt 3 skogskubikmeter gäller. Införande av bekämpningsområde och dess utbredning beslutas av Skogsstyrelsen efter
att Centrala skogskyddskommittén lämnat sitt yttrande och där ingår skogsägarföreningarna och LRF. Mängden färsk död ved avgörs således av dessa regler.
När det gäller certifieringssystemen baseras både FSC och PEFC på svenska lagar
och regler. LRF är inte part i FSC och har därför ingen möjlighet till direktpåverkan
av deras kriterier.
PEFC är ett internationellt system för certifiering av ett hållbart skogsbruk med hänsyn till ekonomi, miljö och sociala aspekter. Vart femte år ses kriterierna över och revideras i öppna och transparenta processer. LRF är genom LRF Skogsägarna intressent i Svenska PEFC och är aktivt i framtagandet av kriterier för skogsbruk. Senaste
revideringen genomfördes 2016 och standarden godkändes 2017. Där framgår bland
annat följande (PEFC SWE 002, TD IV):
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3.9 Skogshälsa
Skogsägare ska genom lämpliga skogsskötselåtgärder verka för att skapa vitala
skogar genom att förebygga skador på skogen orsakade av klimatfaktorer som frost,
vind och snö. Risken för skador av skadegörare som svamp och insekter ska begränsas genom att tillämpa skogsvårdslagens föreskrifter och allmänna råd.
3.9.1 Variation i beståndsålder och trädslag ska eftersträvas på fastighetsnivå.
3.9.2 Riskförebyggande åtgärder och aktivt skogsskyddsarbete ska utföras i enlighet
med skogsvårdslagstiftningen.
5.5 Död ved
Död ved är en viktig faktor för biologisk mångfald och ofta en bristvara i brukade
skogar. En grundläggande ambition för PEFC är därför att öka mängden döda
stående träd, lågor, högstubbar m.m. Hänsyn ska tas till den döda vedens biologiska
värde som beror på grovlek, nedbrytningsgrad, trädslag och läge.
5.5.8 Avsteg från tillskapande och kvarlämnande av färsk död ved av barrträd
får göras:
- vid dokumenterad risk för massförökning av skadeinsekter
- efter större/omfattande härjning, i av Skogsstyrelsen deklarerat
bekämpningsområde.
Sålunda; PEFCs kriterier kan inte sägas hämma ett aktivt bekämpande av granbarkborren. Nästa revidering av PEFCs standard kommer att ske 2021.
LRF arbetar för ett aktivt bekämpande av granbarkborren genom bättre agerande av
Skogsstyrelsen. Det är viktigt att myndigheten aktivt använder de medel som står till
förfogande, i första hand riktad rådgivning och vägledning samt att myndigheten
skyndsamt lämnar dispenser i de fall detta behövs. LRF arbetar för ett mer ändamålsenligt regelverk avseende vad som avses med punktbehandling och hur växtskyddsmedel kan nyttjas. LRF arbetar även för att säkerställa att nyckelbiotoper, reservat
och avsättningar inte blir yngelhärdar – där både länsstyrelser och Skogsstyrelsen har
ett viktigt att ansvar att bidra till att en sådan situation undviks – samt att skogsägare
som drabbas av myndighetsbeslut om att inte få ta ut virke ersätts till fullo.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Normer och praxis för andelstalsberäkning av vägar vid
naturreservatsbildningar behöver förändras
Övre Älvdal
Det uppstår ofta direkta orimligheter beträffande ansvar i andelstalsberäkningar för
samfällda vägar etc. vid reservatsbildningar. Ett avgörande problem är att normen är
att reservat medräknas per styck istället för utifrån sin storlek eller besöksfrekvens.
En annan aspekt är att en reservatsbildning, det vill säga att i stor skala tvångsvis ta
skog ur produktion, är att se som en retroaktiv ändring av förutsättningarna kring en
samfälld väg som kan drabba de återstående ansvariga för en väg orimligt.
Regionstyrelsen bedömer att den rimligaste lösningen i denna komplexa fråga är att
naturreservat inte ska påverka andelstalen i vägsamfälligheter och andra gemensamhetsanläggningar trots att det tidigare sedvanliga brukandet upphört. I stället ska den
som är huvudman för reservatet ha ett bibehållet ansvar för den tidigare brukade markens andel av skötselkostnaderna.
LRF Värmland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att vid en naturreservatsbildning ska den som är huvudman för
reservatet ha ett bibehållet ansvar för den tidigare brukade markens andel
av skötselkostnaderna för samfällda vägar och andra gemensamhetsanläggningar.
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Styrelsens yttrande nr 43

Motion Värmland nr 1

Andelstalsberäkning av vägar vid naturreservatsbildningar
Inkomna motioner
LRF Värmland yrkar i en motion att riksförbundsstyrelsen ska arbeta för att den som
är huvudman för ett reservat, efter naturreservatsbildning, ska ha ett bibehållet ansvar
för den tidigare brukade markens andel av skötselkostnaderna för samfällda vägar
och andra gemensamhetsanläggningar.
Styrelsens redovisning
LRF Värmland tar i sin motion upp problematiken kring ansvar vid andelstalsberäkning för samfällda vägar och andra gemensamhetsanläggningar vid reservatsbildningar. Ett av problemen som beskrivs i motionen är att normen är att reservat medräknas per styck istället för i förhållande till storlek eller besöksfrekvens. En annan
aspekt som tas upp är att reservatsbildningar, det vill säga att i stor skala ta skog ur
produktion, är att se som en retroaktiv ändring av förutsättningarna kring en samfälld
väg. Denna retroaktiva ändring kan drabba de som ansvarar för vägen.
LRF Värmland bedömer att den rimligaste lösningen på problemet är att naturreservat inte ska påverka andelstalen i vägsamfälligheter trots att det sedvanliga brukandet
har upphört. De anser att reservatshuvudmannen istället ska ta ansvar för reservatets
andel av skötselkostnaderna på ett sätt som motsvarar den tidigare brukade markens
andel.
Riksförbundsstyrelsen delar LRF Värmlands bild av att det finns en problematik
kring andelstalsberäkning av vägar vid naturreservatsbildningar. Riksförbundsstyrelsen ser det som självklart att den som är huvudman för reservatet tar ansvar för en
rimlig andel av skötselkostnader för vägar som nyttjas till och från reservatet. En
ökad trafik på vägarna eller felaktig ansvarsfördelning av andelstalen riskerar att inte
bara drabba ägaren till reservatet utan även andra andelsägare.
Även i naturreservat kan det ibland vara aktuellt med uttag av virke. Likaså gör
många skogsägare frivilliga avsättningar som inte avräknas i andelstalen. Det till
synes enklaste vore därför att skogsmark betraktas som skogsmark oavsett om skogens förvaltare väljer att bruka marken eller inte. Till följd av reservatsbildning kan
dock trafiken ofta öka. I sådana fall är det rimligt att reservatets huvudman tar ett
proportionellt större ansvar än vad som varit fallet om det rörde sig om vanlig produktionsskog. Det är därför svårt att fastslå några generella riktlinjer för andelstalen.
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Redan idag synes lagstiftningen medge att naturreservat är med och bär kostnader för
samfällda vägar och andra gemensamhetsanläggningar. Varför detta inte alltid sker i
praktiken och hur omfattande det här problemet är bör utredas. Om markägare, i stor
utsträckning, drabbas av att reservaten inte bär sin del av kostnaderna för samfällda
vägar och andra gemensamhetsanläggningar vid reservatsbildningar bör LRF arbeta
för att den som är huvudman för reservatet tar detta ansvar. Ansvaret bör normalt åtminstone motsvara andelen för brukad mark, men om trafiken förväntas öka, även
spegla den ökade användningen.
Styrelsen föreslår stämman besluta
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.
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Motion Sydost nr 3

Vildsvin
Misterhult
Historik
Vildsvin har planterats in eller rymt från hägn i fler omgångar i Sverige under de senaste århundradena. Varje gång har de orsakar stora skador för lantbruket och därför
utrotats, trots att bristen på mat för människor tidigare varit stor och att man därför
lätt kunnat se dem som en tillgång. År 1987 upptäcktes en frilevande grupp vildsvin i
Sörmland på ett hundratal djur. Samma år rev Sveriges riksdag upp ett beslut från
1980 där vildsvinen sågs som oönskade i landet och beslutade i stället att vildsvinen
skulle ses som en naturlig del av den svenska faunan. Sedan dess har stammen ökat
från ett hundratal till att runt 2005 vara mellan 50 000 och 80 000 individer och i dag
beräknas stammen till mellan 200 000 och 300 000 djur. Ökningen kan ses som explosionsartad trots att avskjutningen jaktåret 2016/2017 var drygt 100 000 vildsvin.
Avskjutningen minskar, även om SLUs siffror säger att det måste skjutas minst
160 000 vildsvin för att stammen ska minska. Under de senaste 10-15 åren har det
inom LRF varit motioner i vildsvinsfrågan. Det enda som hänt under dessa år är att
utfordringen minskat, men inte stoppats. Samtidigt har vildsvinsstammen ökat lavinartat trots en relativt sett stor avskjutning. Kalmar län är totalt sett ett av de vilttätaste länen i Sverige.
Vildsvinsproblem i jordbruket
Tidigare gånger man beslutat att utrota vildsvinen har skälet varit att de ställer till
stora problem för jordbruket. I takt med att vildsvinsstammen nu tillåtits öka till aldrig förut skådat antal, har problemen inom jordbruket accelererat och är nu utom
kontroll. Tidigare var växtföljden fyraårig (tre år vall och ett år insådd). Nu har jordbrukarna släppt växtföljden och plöjer och sår om de vallar som är mest förstörda.
Dessutom måste de hjälpså alla vallar en gång per år på grund av vildsvinsskador.
Att gå över till ekologisk odling inom jordbruket i skogslandskapet i Misterhultsbygden är inte att tänka på. Här går det endast att odla vall och korn till ensilage (kornet
skördas innan axgång). Miljöpåverkan blir negativ i och med ökat traktorkörning i
samband med lagning av vallar etc. Uppbökningen ökar sprutmedelsförbrukningen
med 50 % på grund av att ogräset växer mer och det blir större kväveläckage på
grund av att de sönderbökade åkrarna inte har så mycket grödor som kan ta upp kvävet. De uppbökade vallarna ger lägre skördar och ger sjuka djur på grund av jordinblandningen i fodret. Ofta får lantbrukare rådet att stängsla in åkrarna med el för att
hålla vildsvinen borta. I skogslandskapet i Oskarshamns kommun är det ingen lösning. Många gårdar i dessa bygder har lika många åkrar som antalet odlade hektar.
2015 kostade vildsvinsskador 1,5 miljarder för jordbruket (SLUs beräkningar).
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I början av 1990-talet låg självförsörjningsgraden av livsmedel i Sverige på mellan
85 och 90 %. I dag är de svensktillverkade livsmedlen nere i 50 %. Därför beslutade
Sveriges riksdag nyligen att vi ska öka vår inhemska livsmedelproduktion igen. Den
målsättningen är en omöjlighet när det gäller skogs- och mellanbygder, eftersom
många lägger ned sitt lantbruk eller avstår från att bygga nytt till följd av att vildsvinsproblemen, som gör det allt svårare att få lönsamhet i verksamheten.
Vildsvinsproblem i skogsbruket
Även inom skogsbruket kan man se negativa konsekvenser av vildsvinen. Nysatta
plantor flyttas om eller bökas upp. Diken bökas igen, med dålig vattenavrinning som
följd och skogsvägar förstörs av bök. Särintressen mellan jägare, skogsbrukare och
lantbrukare gör att det inte blir någon helhetssyn på jord- och skogsbruk. Ofta när det
gäller skogsskador talas det framför allt om älg. På 1960-talet fanns det lite rådjur
och ett fåtal älgar. I dag ska födan på samma areal räcka till vildsvin, rådjur, dovhjort, kronhjort och älg. Vildsvinen äter de örter som hjortdjuren ska mjölka på när
de har ungar. Därför tvingas hjortdjuren beta mer på träden för att få föda.
Betesskadorna beräknades för år 2017 till 980 miljoner kronor enbart i Götaland
(Södras beräkningar). På grund av betesskadorna planteras ”fel” träd på fel ställen.
Samtidigt har skogsbruket förändrats, så att det numer avverkas året om (förr avverkade man mest vintertid, när djuren behövde riset). Sedan mitten av 1900-talet har
väldigt många jordbruk lagts ned i skogs- och mellanbygder och som utvecklingen
ser ut nu kommer flera av de sista jordbrukarna att lägga ned. De befintliga åkrarna
kommer då att planteras igen, vilket kommer att förändra landskapet drastiskt och ger
mer betesskador på skogen, eftersom maten till det vilda försvinner på åkerkanter
och åkrar.
Vildsvinsproblemet i trafiken
Från 2010-2017 har trafikolyckorna med vildsvin ökat med nästan 150 %. År 2010
var det 2 445 vildsvinsolyckor. Sju år senare var siffran 6 082. Detta trots att det sätts
upp viltstängsel hela tiden. Varje vildsvinskrock kostar cirka 25 000 kr (2014) bara i
materiella skador. Det skulle motsvara 152 miljoner kronor per år. Siffran gäller endast materiella kostnader. Det tillkommer sjukvårdskostnader för personskador och
därtill kommer personliga tragedier.
Politikerna och vildsvin
Politikernas beslut 1987 att vildsvinen ska vara en del av svensk fauna har fått följande konsekvenser:
Att lantbrukare själva får stå för de ökade kostnaderna (1,5 miljarder per år enligt
SLUs beräkningar) utan kompensation. Det är inte brukligt inom någon annan
bransch.
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Trafikolyckorna kostar varje år 152 miljoner kronor för de materiella skadorna plus
sjukvårdskostnaderna. Sveriges självförsörjningsgrad har minskat från 1990 till nu
från 80-85 % till 50 %. Nu har en ny livsmedelsstrategi antagits i avsikt att öka självförsörjningsgraden och en politisk inriktning med hjälp av stöd, rådgivning etc att
öka den ekologiska livsmedelsproduktionen, som använder mindre konstgödning och
bekämpningsmedel. En strategisk inriktning som tar död på jordbruket i skogs- och
mellanbygder. Skogsskadorna kostar varje år hundratals miljoner. Utfodringen av
vildsvin har minskat (förbudet att fodra med bröd och annan mat), men förslaget om
totalförbud av utfodring stoppades i riksdagen. Ett fåtal vildsvinsfällor har blivit godkända och regler vad gäller fast belysning, nattsikten med mera vid åtlar har lättats.
Varje år får Jägareförbundet 52 miljoner kronor av Naturvårdsverket för att hålla
viltstammarna på en acceptabel nivå. Vad vi kan se har detta inte fått önskad effekt.
Bristen på konkreta åtgärder gör att många tar saken i egna händer, ibland med metoder som inte är helt lagliga.
Jägareförbundet har fått i uppdrag från regeringen att:
”Föreslå operativa åtgärder och lämpliga strategier för framtida förvaltning av klövvilt främst vildsvin, rådjur samt dov- och kronhjort för att på sikt kunna begränsa
klövviltskador inom jord och skogsbruk. Målsättningen ska vara en klövviltstam av
hög kvalitet i balans med betesresurserna, som grundas i en hållbar samverkan mellan viltförvaltningen och areella näringarna på regional och lokal nivå.”
Jägarna, markägare och vildsvinen
När vildsvinen började komma i våra trakter ville alla jägare ut på vildsvinsjakt.
Många trodde att man kunde tjäna pengar på vildsvinsjakt. Det utfodrades med bröd,
sockerbetor och annat som gjorde att vildsvinen inte bara fick en, utan flera kullar
per år och kullen var större än normalt. Trots avskjutning ökade vildsvinsstammen
lavinartat. Det var två kalla vintrar som gick hårt åt vildsvinsstammen och minskade
antalet. Jakten bedrivs främst nattetid, vilket gjorde att den allra största andelen vildsvinsjägare slutade jaga vildsvin. Förutom de vildsvin som sporadiskt skjuts under
vanlig jakt är det nu ett antal ”elitjägare” som fortfarande är ute på vildsvinsjakt nattetid. Det betyder att jakttrycket på vildsvinen minskat totalt sett. Det stora flertalet
jägare som ägnar sig åt jakt har det som ett fritidsintresse och inte som försörjning.
Det totala antalet jägare minskar för varje år och förra jaktåret 2017/2018 löste bara
drygt 280 000 jägare jaktkort. Det finns även markägare/jägare som köper gårdar
som enbart är för nöjesjakt. De bryr sig inte om andra näringsidkare i området utan är
enbart intresserade av att ha mycket klövvilt på sina marker. Problemet är att djuren
inte enbart håller sig till deras marker.
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LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

agera och redovisa resultatet i vildsvinsfrågan,

att

jobba för att näringsidkare som drabbas ekonomiskt av vildsvinens framfart
ska kompenseras (viltskadefond),

att

driva frågan om de ökande samhällskostnaderna på grund av det ökande
antalet viltolyckor där vildsvinen är inblandade,

att

kräva en åtgärdsplan/konkreta åtgärder från Jägareförbundet för att visa att
de lever upp till regeringens uppdrag för att bevilja dem 52 miljoner kronor
årligen,

att

gentemot regeringen driva frågan kring livsmedelsstrategin och en ökad
självförsörjningsgrad som bygger på ekologisk odling; nuvarande strategi
slår ut lantbruken i skogslandskapen samt

att

medvetandegöra beslutsfattare om risken för att ett ökat antal lantbruk läggs
ned i skogslandskapet till följd av vildsvinen och vilka miljökonsekvenser
detta får för landskapet i de områdena.
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Styrelsens yttrande nr 44

Motion Sydost nr 3

Vildsvin
Inkomna motioner
Motionären redogör för vildsvinsstammens historiska utveckling, skadorna i jordoch skogsbruk samt trafik och bristen på politiska beslut för att motverka situationen.
Vidare redogörs för Svenska Jägareförbundets uppdrag från regeringen – med bäring
på vildsvinsförvaltning – och om vildsvinsjaktens utveckling. Slutligen yrkas att LRF
ska vidta ett antal åtgärder och arbeta med opinionsbildning i avsikt att bland annat
göra beslutsfattare medvetna om de omfattande riskerna och förlusterna som vildsvinen medför för svenskt jordbruk.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens uppfattning om de svåra vildsvinsskadorna och de ekonomiska följderna av vildsvinens ökning. Motionärens yrkanden omfattar i stort alla
negativa aspekter av vildsvinsförekomst. LRF har i mer än tio år bedrivit ett omfattande arbete om vildsvin på alla tänkbara nivåer i myndigheter, riksdag och regering.
Arbetet har bland annat bestått av information och opinionsbildning om skadeverkningar och kostnader för företag och samhälle. Det politiska påverkansarbetet har bedrivits i alla politiska sammanhang där LRF agerar, det vill säga i allt politiskt arbete
av betydelse. Framgångarna har varit begränsade. Ett av undantagen är att foderlagstiftningen har skärpts ytterligare 2019. Om den lagstiftningen tillämpades och överträdelser beivrades av myndigheterna, skulle en god del av den överdrivna utfodringen av vildsvin upphöra.
Så kallad åtelkamera är numera tillåten att använda utan tillstånd. Efter förslag från
LRF har regeringen beslutat att rörlig belysning, riktmedel som förstärker ljus och så
kallade termiska riktmedel (sikten med ”värmekamera”) är tillåtna vid jakt på vildsvin från den 15 maj 2019. Dessa hjälpmedel för jakt i svagt ljus kommer att effektivisera vildsvinsjakten, inte minst skyddsjakten i gröda. På grund av den skarpa debatten om utfodring av vildsvin har utfodringen förändrats något. I huvudsak och
bara i den meningen att val av fodermedel ändrats i viss mån.
Svårigheterna i vildsvinsfrågan har flera orsaker. En del av orsakerna har sin grund i
klimatet och vildsvinens biologi. Det varmare klimatet gynnar vildsvin genom att
vintrarna blir mildare, vilket medför inga eller korta perioder med djup snö eller tjäle
i södra Sverige. Vildsvinens reproduktionsförmåga är högre än alla andra större
däggdjur i landet. I en stor del av Västeuropa ökar vildsvinen på samma sätt. Situationen är alltså inte unik för Sverige. Det finns ett stort intresse för jakt på vildsvin.
Även om vildsvinsskadorna är uppenbara och väl kända, motverkar jaktintresset de
krafttag och den höga avskjutning av hondjur som krävs för att reglera vildsvinsstammen. Samma avskjutningsprinciper fungerar i förvaltning av alla större däggdjur. Om stammen ska minska, måste stor del av fällda djur vara vuxna hondjur.

209

När det gäller vildsvin har både jaktlagstiftningen och ensidig information från jaktintressen – med vissa förbud i lagstiftningen respektive information om att vara försiktig med att fälla hondjur – motverkat nödvändig avskjutning av hondjur. LRF har
nu föreslagit verksamma förändringar av jakttiderna, men det kommer dock att dröja
innan regeringen tar beslut om ändringar av jakttiderna.
Att LRFs politiska påverkansarbete ännu inte har givit tillräckliga resultat beror
bland annat på att jaktintressena i vissa fall motverkat LRFs arbete effektivt. Det beror också på många politikers begränsade intresse och ovilja att ta sig an en mer effektiv regelgivning om jakt och utfodring; det senare med hänvisning till påståenden
om inskränkningar i äganderätten. Det synsättet innebär en politisk uppfattning om
att äganderätten kan vara starkare på ena sidan av en rågång än på andra sidan, vilket
för LRF är ett obegripligt och stötande synsätt.
Sammanfattningsvis har LRF arbetat för att motverka vildsvinssituationen under lång
tid med begränsad framgång, med vissa positiva förändringar under 2018 och 2019.
LRF kommer att arbeta vidare i alla sammanhang där det finns reella möjligheter till
förbättringar. Det ska dock betonas att vi inte kommer att bli av med vildsvinsfrågan.
Vildsvinen är i enlighet med riksdagens beslut en del av Sveriges fauna; det handlar
om att minimera antalet vildsvin och därmed att minska skadorna.
Efter riksdagsbeslut i början av 1990-talet gäller grundprincipen att skador av vilt
skall förhindras eller begränsas genom jakt. Undantag gäller för arter som är fredade.
För dessa arter kan staten under vissa förutsättningar bidra till skadeförebyggande åtgärder och/eller ge ersättning för skador. Exempel på skadegörande arter som ersättning kan ges för är trana, sångsvan och fredade gåsarter. Det innebär att skador av till
exempel älg eller vildsvin inte kan ersättas. Det fanns innan ovan nämnda riksdagsbeslut möjlighet att ersätta grödskador av älg och vildsvin under vissa förutsättningar. Detta slopades med det uttalade syftet att ersättningssystemet motverkade tillräcklig avskjutning, eftersom skadedrabbade inte hade något incitament för att utöka
jakten eller på annat sätt förebygga skador, så länge skadeersättningar utbetalades.
Enligt styrelsens uppfattning måste LRFs högsta prioritet vara att minska viltskadorna genom att arbeta för att de på många håll överstora viltstammarna minskar och
kommer i balans med den naturgivna fodertillgången. Att istället arbeta för ersättningssystem är enligt styrelsens uppfattning kontraproduktivt i det långa perspektivet. Styrelsen anser att en tillbakagång till ett mer generellt ersättningssystem skulle
kunna uppfattas som ett steg mot att acceptera en situation med svåra viltskador.
Jaktintressena skulle då med goda skäl kunna avfärda krav på minskade viltstammar
med argumentet att den enskilda brukaren ändå kan få skadeersättning från staten om
avskjutningen inte skulle vara tillräcklig.
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Styrelsen anser att en sådan utveckling skulle vara farlig för Sveriges jord- och
skogsbruk. Sverige är nu ett av de mest vilttäta länderna i Västeuropa. Viltet är
givetvis en stor tillgång och ett exempel på en framgång för naturvård och viltvård
i Sverige. Samtidigt är det så att värdet av viltet, framför allt för de mindre fastigheternas ägare, inte på långa vägar uppväger de kostnader som viltet orsakar jord- och
skogsbruket.
Jakträtten är kopplad till markägaren. I princip är det alltså markägaren som råder
över hur jakten ska bedrivas. I praktiken finns begränsningar i rådigheten över sin
egen mark, eftersom viltet inte känner ägogränser och att det krävs gott samarbete
mellan markägare och jägare för att förändra vilttäthet och därmed skador. I LRFs
policy för förvaltning av älg och övriga vilda hjortdjur från 2012 poängteras att
markägarna måste ta större ansvar på alla nivåer i viltförvaltningen, för att jord- och
skogsbrukets intressen skall kunna säkras. Det finns samhällsvetenskaplig forskning
som visar att förvaltning av gemensamma resurser inte fungerar, om förvaltarna inte
betalar för de kostnader som uppstår i förvaltningen. Det är just detta som nu sker i
svensk viltförvaltning. De som är tongivande, ofta tar initiativ och därmed har stort
inflytande är jaktintressena, men det är markägarna som får betala notan i form av
viltskador. Därför bör LRF inte arbeta för generella ersättningssystem för viltskador,
utan fortsatt arbeta för att markägarna tar det ansvar och får det inflytande över sin
egen mark som äganderätten ger dem rätt till. Styrelsen inser att den inriktningen innebär stora ansträngningar, men hävdar att det är det långsiktigt hållbara alternativet
för att minska viltskadorna.
Vad gäller motionens femte yrkande hänvisas till styrelsens yttrande nr 17 på sidan
114.
Styrelsen föreslår stämman besluta
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.
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Motion Jönköping nr 3

Vildsvinens skadeverkningar
Södra Njudung
Vi har en starkt växande vildsvinstam i vår region och med ökade skador, det finns
inga tecken på stagnation. Stigande avskjutning och ökande antal viltolyckor med
vildsvin inblandade bekräftar den explosionsartade tillväxten i stammen. Det finns
ingen lösning på hur trenden skall ändras. Jordbruket och LRFs medlemmar är det
som får stå för den största kostnaden för de skador vildsvinen förorsakar. Det behövs
sättas till mer resurser i påverkansarbetet för att leva upp till de mål som är antagna i
LRFs vildsvinspolicy.
Att bedriva ett lönsamt jordbruk i dessa skogs- och mellanbygder, med de omfattande vildsvinsskador som förekommit i höst och vinter, ses som en omöjlighet. I en
enkät angående foder som skickades ut i Jönköpings län i januari 2019 ställdes frågan om hur mycket av vallarealen i höstens sista skörd som var skadad av vildsvin i
en sådan omfattning att den inte kunde skördas; mer än 25 % svarade att de hade mer
än 10 % vildsvinsskador.
För att få förståelse från myndigheter och allmänhet så måste vi hitta metoder att
mäta skador kontinuerligt på ett enkelt sätt och med det underlaget ta fram de kostnader som skadorna förorsakar. I LRFs vildsvinspolicy så anges som åtgärd: ”LRF ska
arbeta för vetenskapliga studier med syfte att minska skadorna och för att ta fram
metoder att mäta vildsvinens skador på mark och grödor.”
För att mäta skador kontinuerligt så är tidsserieanalyser från satellitbilder en möjlighet som bör utredas. För att underlätta och säkerställa ett välriktat skott vid vildsvinsjakt behövs ett liberalare regelverk kring olika hjälpmedel för jakt som till exempel
mörkersikte/termiska sikten. Detsamma gäller regelverket kring fällor och fällfångst
som måste anpassas efter nya alternativa tekniska hjälpmedel för övervakning som
inte fanns när regelverket togs fram.
På fastigheter där vildsvinsjakt bedrivs som näringsverksamhet, till exempel arrangerade korttidsjakter, så förekommer det ofta riklig utfodring. Följden blir en stark och
okontrollerad tillväxt av vildsvinsstammen och skador på närliggande fastigheter.
Det kan ses som en inskränkning i äganderätten att gå så långt som att införa ett förbud mot denna typ av verksamhet, men som ett alternativ kan man ställa kravet att
jakt ska ske inom hägn.
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LRF Jönköping yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

tillsätta mer resurser och fler tjänster i viltfrågor,

att

årligen inhämta statistik över vildsvinens kostnader för jord- och skogsbruk
och påverka försäkringsbolag att inhämta uppgifter för skador och redovisa
kostnader orsakade av vildsvin,

att

verka för ett liberalare regelverk runt tekniska hjälpmedel som kan underlätta
jakt; exempelvis övervakning, mörkersikte och dylikt,

att

omgående påbörja en förstudie för att utreda möjligheten att kontinuerligt
mäta vildsvinsskador på jordbruksmark med hjälp av tidsserieanalyser från
satellitbilder med mål att ha en fungerande metod under 2020 samt

att

verka för att jakt på vildsvin som näringsverksamhet endast ska vara tillåtet i
hägn.
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Motion LRF Ungdomen nr 1

Hur stora viltskador i fält kan vi acceptera?
LRF Ungdomen Södermanland
Klövviltstammarna i Sverige ökar samtidigt som den naturligt förekommande födan i
skogen för dessa djur minskar. Följden av detta blir att de örter som växer i skogen
och utgör basfödan för älgar, hjortdjur och delvis även vildsvin inte räcker för att
förse viltstammarna med föda vid nuvarande populationsstorlek. Resultatet blir att
viltskador i fält ökar när djuren tvingas utöka sina områden för födosök. Detta leder
till att tramp- och betestrycket ökar i våra jordbruksgrödor.
På ett ökande antal platser i landet upphör brukandet av marken då man inte anser att
det går att hantera dessa skador och få lönsamhet i odlingen. Det finns meningsskiljaktigheter inom ämnet även inom vår egen bransch. Dessa grundar sig både i hur
stora viltstammar som finns och hur stora skador de orsakar. De som inte själva har
upplevt problematiken har ofta svårt att förstå både omfattningen och de företagsekonomiska konsekvenserna av detta.
Vi behöver ett verktyg för att kunna inventera viltskadorna samt ta fram noggrann
statistik för att få förståelse över hur stora viltskadorna är och hur de drabbar oss ekonomiskt. Vi behöver även ha en högsta nivå på vad som är acceptabelt vad gäller
viltskador i procent på en areal. Överstiger viltskadorna acceptabel nivå är viltstammarna i området helt enkelt för stora och behöver regleras ned.
LRF Ungdomen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

ta fram ett verktyg för att inventera viltskador på odlade fält samt statistik
över viltskador på odlade fält,

att

ta fram vad som är acceptabel viltskadenivå på odlade fält samt

att

jobba för att Naturvårdsverket tar hänsyn till den acceptabla viltskadenivån
på fälten i förvaltningen av den svenska klövviltstammen.
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Motion Mälardalen nr 5

Studier av viltskador på jordbruksgrödor
Regionstyrelsen
De samlade populationerna av klövvilt är en starkt bidragande orsak till en dålig lönsamhet för jordbruket och livsmedelsproduktionen. LRF har därför hösten 2018 lanserat en ny viltstrategi “Fakta på bordet”. Strategin syftar till att öka LRFs lokala engagemang i viltförvaltningsfrågor genom att på lokala jaktmöten med stöd av uppmätta viltskador underlätta argumentation för ett ökat jakttryck. Till stöd för genomförandet har bland annat en informationsfilm tagits fram som visar hur mindre inhägnader kan användas för att dokumentera viltets lokala betestryck på jordbruksmark.
Den bärande idén i “Fakta på bordet” om mindre inhägnader för att få information
om viltskador på jordbruksgrödor kan vidareutvecklas, standardiseras och utföras
med ett tillräckligt antal provytor för att ge möjlighet till statistiskt säkerställda resultat ner till läns- eller till och med kommunnivå. Jämför här hur Skogsstyrelsen arbetar med den årliga älgbetesinventeringen (ÄBIN) som ger information om viltets betesskador i ungskog. En liknande metodik bör rimligen kunna användas för att mäta
viltets betesskador på jordbruksmark. Syftet är att utröna möjligheterna till att ekonomiskt kvantifiera viltets grödskador på läns- och kommunnivå.
LRF Mälardalen föreslår att LRF i samarbete med SLU och andra relevanta parter
initierar ett projekt med syftet att mäta, beskriva och kvantifiera effekterna av viltets
betesskador på jordbruksmark i ett “typlän” med följande delsteg:
• Upprätta och söka medel för en projektplan innehållande syfte, mätmetodik, metodval och budget.
• Logistikplanering: materialinköp, leverans och uppsättning av hägn i samarbete
med LRFs lokalavdelningar.
• Vetenskaplig mätning, dokumentation och statistisk tolkning av mätresultat.
Det nu beskrivna projektet, kan ge ett underlag för bedömning om Jordbruksverket
(på motsvarande sätt som Skogsstyrelsen ansvarar för ÄBIN) kan ges i uppdrag att
mäta viltets skador på jordbruksmark i årligen återkommande viltskadeinventeringar
på jordbruksgrödor (JBIN).
LRF Mälardalen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

i samråd med förtroendevalda inom LRF och i samarbete med Sveriges
Lantbruksuniversitet (SLU) utforma, söka medel för och genomföra ett projekt som syftar till att mäta viltskador på jordbruksgrödor i ett utvalt typlän.
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Motion Östergötland nr 1

Beräkningsverktyg för viltskador
Vånga
Till årets regionsstämma inkom en motion om viltets påverkan för gårdar i skogsoch mellanbygder. Faktum är att viltskador är det enskilt största problemet för odlingen där. Val av grödor blir inte längre ett val utan ett tvång för att undvika viltskador. Dessutom finns intressekonflikter mellan brukare, jägare och andra inblandade.
Vi har också att förhålla oss till livsmedelsstrategin som säger att vi ska öka den
svenska livsmedelsproduktionen. Det vi ser just nu med varmare klimat och ökande
viltpopulationer är att livsmedelsstrategins mål om ökad produktion påtagligt försvåras och snarare riskerar att minska på grund av viltskador. Detta gör att vilt fortsatt
måste vara ett högt prioriterat område för LRF.
Under året har vi lärt känna kampanjen Fakta på bordet, vilket är ett bra verktyg för
oss ute i regionerna att använda. Vi inom LRF Östergötland planerar flera insatser
inom ramen för kampanjen. Vi har även uppmanat lantbrukare att sätta upp referensytor i form av burar, hägn eller liknande för att tydliggöra viltets betestryck i vallar,
grödor och skogslandskap. Dessa ytor ska kunna vara ett verktyg för lokal dialog
med markägare, arrendatorer och jägare. Dock kvarstår faktum att det i dagsläget
saknas insikt i vad viltskador faktiskt sammantaget kostar den enskilde brukaren.
Vi önskar att det tas fram ett beräkningsverktyg där man som lantbrukare kan lägga
in beräknade skördebortfall, kostnader för anpassat grödoval, kostnader för skador
på maskiner, försämrad djurhälsa eller timmar för skyddsåtgärder. I verktyget ska
det vara möjligt att lägga in och uppdatera aktuella priser/kostnader. Denna beräkning kan ligga till grund för dialog mellan berörda parter eller grannar och även för
eventuella ersättningar. Detta är något som efterfrågats länge och det kan tydliggöra
markägarens toleransnivåer för vilt och skador. I det fall det behövs opartiska värderingar finns möjligheten att köpa tjänster av arrendesynemän eller viltskadevärderare,
men även egna ekonomiska värderingar kan vara värdefulla underlag för sitt eget
företagande och för berörda parter.
LRF Östergötland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF tar fram ett beräkningsverktyg som kan användas av enskilda lantbrukare för att beskriva sammantagna ekonomiska kostnader för viltskador.
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Styrelsens yttrande nr 45

Motion Jönköping nr 3, LRF Ungdomen nr 1,
Mälardalen nr 5 och Östergötland nr 1

Beräkning och inventering av viltskador
Inkomna motioner
Motionärerna redogör för den allvarliga påverkan som viltskador har på jordbruket.
Vidare poängteras bristen på beräkningar, inventeringar och forskning om viltskador
i jordbruket. LRFs kampanj ”Fakta på bordet” nämns som ett bra verktyg i sammanhanget. Motionärerna yrkar på beräkningsverktyg för viltskador som den enskilda
kan använda. De yrkar även på vetenskapligt utformad inventering, fjärrövervakning
och statistik över viltskador i jordbruket. Vidare yrkas på mer liberalt regelverk för
tekniska hjälpmedel för jakt. Det yrkas att LRF tillsätter mer resurser i arbetet med
viltfrågor. Slutligen yrkas att ett mått på acceptabel nivå för viltskada i jordbruket tas
fram och på att LRF ska arbeta för att kommersiell jakt på vildsvin endast ska vara
tillåten i hägn.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärernas uppfattning om de svåra viltskadorna och de ekonomiska följderna av viltets ökning. Styrelsen delar också i huvudsak motionärernas
uppfattning vad gäller brister i underlag för att mäta, följa upp och beskriva viltskadornas omfattning i jordbruket. Sveriges samlade skogsbruk i form av LRF, skogsägarföreningarna och de stora skogsbolagen enades för några år sedan om mål för
vad som är acceptabel viltskada i skogsbruket – högst 2-5 % årlig viltskada tolereras.
Den gemensamma toleransnivån har vunnit gehör och under 2018 har både Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket antagit skogsbrukets mål till att också bli de båda
myndigheternas toleransnivå för viltskada i skogsbruket. När skogsbrukets mål togs
fram gemensamt av skogsbrukets parter utgick beräkningarna från skogsvårdslagens
produktionskrav och lagens krav på lägsta antal träd per ha i godkänd föryngring.
Motsvarande lagkrav finns inte i jordbruket. Enligt styrelsens uppfattning medför det
stora antalet odlade grödor och de kraftigt varierande förhållandena och förutsättningarna för jordbruk i landets olika delar att en enkel, generell toleransnivå för viltskada i jordbruket skulle vara mycket svår att fastställa på grundval av en vetenskaplig metod. Enligt styrelsens mening beror genomslaget för den branschgemensamma
toleransnivån i skogsbruket på att branschen självständigt och av egen kraft enades
om den. Den fick därigenom en tyngd som gjorde att ansvariga myndigheter antog
samma mål. Enligt styrelsens uppfattning bör LRF arbeta för att ta fram en gemensam toleransnivå för viltskada i jordbruket, trots de uppenbara svårigheterna som följer av jordbrukets många grödor och varierande förutsättningar. Det kan bli en mer
detaljerad målbeskrivning än den nu gällande i skogsbruket och det kan bli svårt att
enas.
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I LRF finns dock mer kunskap om jordbruket och om jordbrukets förutsättningar för
att formulera en för medlemmarna rimlig toleransnivå, än det finns utanför LRF. Naturvårdsverket har sedan 2015 som ett av målen i verkets Strategi för viltförvaltning
att ta fram toleransnivåer för skada i jordbruk. Så vitt det är känt har inget arbete
gjorts i frågan. Detta understryker behovet av att LRF tar sig an denna angelägna
men komplicerade uppgift.
Motionärerna yrkar att LRF ska arbeta för att en inventeringsmetod tas fram, så att
enskilda lantbrukare kan mäta och beskriva det ekonomiska bortfall som viltskada
ger i jordbruket. Det finns ingen officiellt ”godkänd” metod för att mäta skador av
däggdjur i jordbruket. Staten ersätter på vissa villkor skada i gröda av fredade arter
som trana, sångsvan och fredade gåsarter. Skadorna besiktigas och värderas av besiktningsmän som är utbildade av Viltskadecenter (del av Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU) och som är förordnade av länsstyrelsen. Viltskadecenter har utvecklat de
besiktningsmetoder som används. Metoderna är beskrivna i handboken ”Besiktning
av viltskador på gröda – med inriktning på fredade fåglar”.1
De metoder som beskrivs för fågelskador kan även användas för skador av däggdjur.
Ett problem är att korrekt mätning och värdering av viltskada kräver viss utbildning
och att den som mäter skada gör ett antal värderingar per år. Det är därför avgörande
att länsstyrelsens besiktningsmän får både utbildning och vidareutbildning. Antalet
besiktningsmän per län ska vara anpassat så att varje besiktningsman gör ett antal besiktningar per år för att upprätthålla kompetensen. SLU bedömer att det krävs cirka
15-25 % skadenivå för att ögat ska identifiera skadan. Det är alltså mycket svårt att
få en korrekt uppfattning och att bedöma skadan, om den inte mäts enligt ovan
nämnd metodik.
I motionerna yrkas att en enklare metod ska tas fram för att beräkna viltskada. Mot
bakgrund av de studier, erfarenheter och kontrollmätningar som gjorts för att ta fram
SLUs besiktningsmetod, är det styrelsens uppfattning att en enklare metod knappast
skulle innebära någon bättre skattning än vad den enskilda kan åstadkomma genom
en subjektiv uppskattning, utan mätningar. Antingen bör skada mätas med vedertagen metodik eller inte alls. Underlag för påverkansarbete måste vara vederhäftigt och
bygga på metod och utförande som är allmänt accepterad. Resultatet av en enkel, mer
schematisk värdering är mycket personberoende och riskerar att bli subjektivt. Uppskattningen blir därmed svår att använda i påverkansarbete eller i en dialog med
jägare om nödvändig avskjutning. De modeller för förenklad älgbetesinventering
(förenklad ÄBIN) som tidigare testades förkastades på grund av att förenklingen
ledde till osäkra och personberoende resultat.
Vid möte mellan LRF och viltforskare vid SLU i mars 2019, diskuterades forskning
om viltskador i jordbruk, utveckling av mätmetoder, värdering av skador och fjärranalys av viltskador i jordbruk. SLU har intresse av att initiera sådan forskning i
samarbete med LRF.
1

http://www.viltskadecenter.se/pdfs/besiktning-av-viltskador-pa-groda-2018%20low.pdf
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Enligt styrelsens uppfattning kan sådan forskning vara en väg mot bättre mätningar
och värderingar av viltskador. Bland annat kan fjärranalys med satellitbilder vara en
tänkbar källa till kunskap om viltskadornas omfattning. Om det går att få sådan
forskning finansierad kommer resultaten inte att vara i praktisk användning förrän
om cirka tre år.
I motion Östergötland nr 1 nämns den enskildas behov av ett beräkningsverktyg för
att kunna beräkna kostnader för skördeskador, anpassat grödval, maskinskador med
mera. Sådana beräkningar/kalkyler har gjorts av rådgivningsföretag för typgårdar och
kan rimligen göras av den enskilda. Svårigheten är att få korrekt andel skadad gröda
in i beräkningarna, se ovan.
I motion Jönköping nr 3 yrkas att LRF ska arbeta för ett mer liberalt regelverk för
övervakning, mörkersikten och dylikt. År 2018 ändrades reglerna för användning av
så kallad åtelkamera/viltkamera. Sådan kamera får nu användas utan tillstånd. Efter
förslag från LRF har regeringen beslutat att rörlig belysning, riktmedel som förstärker ljus och så kallade termiska riktmedel (sikten med ”värmekamera”) är tillåtna vid
jakt på vildsvin från den 15 maj 2019. Dessa hjälpmedel för jakt i svagt ljus kommer
att effektivisera vildsvinsjakten, inte minst skyddsjakten i gröda.
I motion Jönköping nr 3 yrkas att LRF tillsätter mer resurser och fler tjänster i viltfrågor. LRF har i februari 2019 anställt en jurist, som kommer att arbeta med viltfrågor
och äganderättsfrågor; 50 % av tjänsten avsätts till arbete med vilt- och jaktfrågor. I
samma motion efterfrågas statistik om skador av vildsvin, utöver skador i jordbruk.
Kostnaderna för trafikolyckor med vildsvin har av SLU beräknats till cirka 280 miljoner kronor per år.
Som nämnts ovan finns brister i statistik över viltskador orsakade av jaktbara arter.
Det beror på grundprincipen om att skador av jaktbara arter ska regleras med jakt.
Staten samlar därför inte in statistik över viltskador av jaktbara arter. Att åstadkomma årlig, statligt finansierad viltskadestatistik från jordbruket kommer därför att
vara mycket svårt. I skogsbruket mäts de årliga viltskadorna med ÄBIN. Inventeringen sker enligt metod framtagen och kvalitetsgranskad av Skogsstyrelsen (SKS).
Inventeringarna bekostas gemensamt av merparten av skogsbrukets intressenter genom att markägarna debiteras 13 öre per årlig avverkad skogskubikmeter. På uppdrag av skogsbruket upphandlas inventeringstjänster som utförs enligt manual fastställd av SKS. De färdiga resultaten kvalitetsgranskas, analyseras, sammanställs och
publiceras därefter av SKS. Inventeringarna genomförs årligen i hälften av älgförvaltningsområdena efter snösmältningen. Kostnaden för skogsbruket uppgår till
7-8 miljoner kronor årligen.
Att åstadkomma ett motsvarande system i jordbruket skulle vara mer komplicerat.
Det följer till del av jordbrukets diversitet, mängden odlade grödor och skilda
odlingsförhållanden.
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Den största svårigheten skulle troligen vara att arrangera ett inventeringssystem som
kan hålla personal som ska vara på plats över stora arealer under en kort period. Personalen skulle behöva inventera ett mycket stort antal provytor under tid när skadan
har skett och strax innan skörd. Om en statistiskt säker analys ska kunna göras krävs
slumpmässigt utlagda provytor. ÄBIN i skogsbruket genomförs under våren för att
mäta skada korrekt. Men rätt mätning i ÄBIN hänger inte på om inventeringen görs
exakt när skada gjorts. ”Skörden” i skogen sker 60-100 år efter inventeringstillfället.
I jordbruket beror rättvisande mätning på om inventering kan ske så nära skörd som
möjligt, eftersom viltskadorna kan pågå fram till dag för skörd. För tidig inventering
skulle underskatta skadan och försenad inventering innebär att mätning inte kan göras. En nationell viltskadeinventering i jordbruket skulle också kräva ett system för
finansiering. Ett sådant system är enligt styrelsens uppfattning möjligt, men skulle
kräva en annan modell för solidarisk finansiering än det som används för ÄBIN. I
LRFs arbete för att initiera ovan nämnd forskning, ska frågan om möjlighet att skapa
en nationell viltskadeinventering för jordbruk vara en del.
I motion Jönköping nr 3 yrkas att kommersiell jakt på vildsvin endast ska vara tillåten i hägn. Bakgrunden är att huvuddelen av kommersiell jakt i Götaland och delar
av södra Svealand bygger på omfattande utfodring av vilt. Utfodringen gynnar framför allt vildsvin och dovhjort. Viltet känner inga fastighetsgränser. De stora viltstammar som blir följden av utfodringen drabbar närliggande fastigheter med skador i
jord- och skogsbruk. Styrelsen är fullt medveten om de ohållbara viltskadorna i stora
delar av södra Sverige och om de problem som följer av överdriven utfodring av vilt.
Sådan utfodring av vilt sker inte bara på fastigheter som bedriver kommersiell jakt.
Tvärtom utfodras det på alla typer av fastigheter. Det sker på små och stora fastigheter, på fastigheter där ägaren upplåtit jakt till utomstående och på fastigheter där
markägaren jagar själv. Det föreslagna förbudet skulle därför inte få effekt annat än
lokalt. För de markägare som nu inte har vilthägn skulle krävas tillståndsprövningar
och stora investeringar för att kunna anlägga vilthägn. Att begränsa näringsverksamhet på det sätt som yrkas är dessutom principiellt tveksamt.
Styrelsen föreslår stämman besluta
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 viltskador i jordbruket utvecklas, men inte i form av en enklare
inventeringsmetod för gårdsbruk,

att

bifalla andra yrkandet motionen från LRF Ungdomen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att ta fram en gemensam toleransnivå för viltskada i jordbruket,
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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

att bifalla motionen från LRF Mälardalen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att initiera forskning om mätning av viltskador.
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Motion Mälardalen nr 4

Förbjud utfodring av klövvilt
Ösmo-Sorunda
Populationsutvecklingen av klövviltet orsakar på många håll skador för de gröna näringarna som vida överstiger vad såväl jordbruket som skogsbruket kan acceptera
och bära. De samlade populationerna av klövviltet är en starkt bidragande orsak till
en dålig lönsamhet för jordbruket och livsmedelsproduktionen. I många fall bidrar
den oansvariga utfodringen av särskilt dov- och kronhjort samt vildsvin till den skenande populations- och skadeökningen. Syftet med utfodringen är knappast att värna
viltet vid för området extrem vinterväderlek.
Ofta framförs det argument från jägarhåll där utfodring motiveras utifrån jaktlagen
(1987:259) och särskilt den del av 4 § som stadgar att det ska sörjas för att viltet ges
stöd och skydd. 4 § vantolkas gladeligen och används som intäkt för att man, oavsett
förutsättningarna i övrigt, är skyldig att utfodra viltet. Dessutom verkar det inte behövas tas någon hänsyn till övriga delar som behandlas i 4 §: att viltet ska förvaltas
så att arterna – inte individer eller lokala bestånd av arten – bevaras, att hänsyn ska
tas till enskilda och allmänna intressen samt att de jaktbara arterna ska jagas utifrån
tillgången på vilt.
LRF Mälardalen är av uppfattningen att det inte längre finns möjlighet att lösa konflikten och utfodringsproblematiken på frivillig väg. Många års arbete har lagts ner
såväl lokalt som regionalt och nationellt i syfte att minska utfodringen, utan något
större resultat än lokalt i vissa fall. Det har gått så långt att det är dags att LRF med
allvar driver att ett förbud mot utfodring av allt klövvilt införs med undantag för restriktiv och ändamålsenlig åtling.
LRF Mälardalen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att utfodring av allt klövvilt blir förbjudet.
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Motion Västra Götaland nr 12

Utfodring av vildsvin
Vilske Norra lokalavdelning samt Vara, Uddevalla och Falköpings kommungrupper
De som verkligen drabbats av omfattande vildsvinsskador vet att problemen vildsvinen kan åstadkomma knappast kan överskattas. LRF har sedan ett antal år en förhållandevis stadig linje i denna fråga.
Riksförbundsstämman lade för fyra år sedan fast att LRFs inriktning bör vara att eftersträva ett direkt förbud mot utfodring. Året därpå lade den dåvarande regeringen
ett förslag med denna innebörd på riksdagens bord. Ett förslag som dock inte vann
riksdagens bifall. Att LRF sedan dess istället arbetar för att få till stånd en reglerad
utfodring anser LRF Västra Götaland vara riktigt. En reglering av utfodringen på det
sätt LRF föreslår bedöms ha i princip alla de positiva effekter ett förbud skulle ha,
men med fördelen att det har väsentligt mycket större möjligheter att få politiskt stöd.
Att utfodringen måste sluta vara ett problem intar en särställning bland LRFs ståndpunkter rörande vildsvin då LRF Västra Götaland anser att denna fråga har en förhållandevis tydlig och enkel lösning inom räckhåll.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

intensifiera sitt arbete med att få ett nytt regelverk på plats som reglerar hur
utfodring av vilt får ske.
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Styrelsens yttrande nr 46

Motion Mälardalen nr 4 och Västra Götaland nr 12

Utfodring av klövvilt
Inkomna motioner
LRF Mälardalen och LRF Västra Götaland har inkommit med motioner som tar upp
utfodring av vilt som är en bidragande orsak till den ökande populationen av vilt
samt omfattningen av skador på jordbruksmark och skog.
LRF Mälardalen vill att LRF ska arbeta för att utfodring av allt klövvilt blir förbjudet. LRF Västra Götaland däremot bedömer att LRFs tidigare förslag till en reglerad
utfodring i huvudsak kommer att ge samma positiva effekter som ett förbud skulle
ge, men att det sannolikt är lättare att få politiskt stöd för en reglering. LRF Västra
Götaland vill därför att LRF ska intensifiera arbetet med att få ett nytt regelverk på
plats som reglerar hur utfodring av vilt får ske.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärernas uppfattning om att utfodring av vilt fortfarande är ett
problem som bidrar till att viltskadorna inte minskar i omfattning. Forskning visar att
viltutfodring leder till högre vinteröverlevnad, ökad livslängd, tidigarelagd reproduktionsålder, hög reproduktionsförmåga och därmed till växande viltpopulationer.
Att utfodring av vilt måste begränsas råder det enligt LRF inget tvivel om.
Jaktlagsutredningen som tillsattes år 2012 föreslog att det skulle vara möjligt att förbjuda utfodring av vilt i syfte att begränsa risken för skador. Regeringen lämnade då
ett förslag om reglering av viltutfodring till riksdagen. Riksdagen återförvisade dock
propositionen till regeringen. Riksdagen menade att någon form av reglering var
nödvändig med anledning av viltutfodringens skadeverkningar, men att det inte
skulle ske genom generella förbud så som regeringen föreslagit.
Riksförbundsstyrelsens bedömning är att det i nuläget inte är möjligt att få politiskt
stöd för ett strikt förbud mot utfodring av allt klövvilt. LRF arbetar därför för regler
som istället begränsar möjligheten att utfodra klövvilt i skadlig omfattning. I mars
2017 skickades en framställan till regeringen med förslag på hur ett sådant regelverk
bör se ut. Förslaget innebär i huvudsak att regeringen, eller den myndighet som särskilt utpekats, får meddela föreskrifter om villkor för tillåten utfodring, vilka fodermedel och vilken mängd som får användas samt vilka metoder som ska vara tillåtna.
Det är också föreslaget att det ska vara möjligt att förbjuda utfodring i enskilda fall
för att förhindra allvarlig skada. Regeringen har inte vidtagit några åtgärder med
anledning av förslaget.
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Styrelsen föreslår stämman besluta
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.
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Motion Västra Götaland nr 13

Vildsvinsjakt året om
Lidköpings kommungrupp
Jakttiderna på vildsvin kan redan idag anses vara ganska generösa. Vi har allmän jakt
på vuxna grisar under perioden från den 16 april till 15 februari och på årsgrisar finns
möjlighet till allmän jakt under hela året. Sugga som följs av smågrisar är dock fredad under hela året. Därutöver finns möjlighet till skyddsjakt på alla vildsvin som
orsakar skada i jordbruket under hela året.
Genom vildsvinets enorma påverkan på jordbruket behöver arten dock behandlas
delvis utifrån andra principer än annat vilt ifråga om jakttider. Eftersom inga bärande
skäl finns emot det bör de redan rymliga jakttiderna ändras så att allmän jakt blir tilllåten under hela året även på vuxna vildsvin.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för att det införs allmän jakt på alla vildsvin under hela året, dock
med bibehållen fredning av sugga som följs av smågris.
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Styrelsens yttrande nr 47

Motion Västra Götaland nr 13

Jakttider på vildsvin
Inkomna motioner
Motionären redogör för nu gällande jakttider för vildsvin. Det framförs att på grund
av vildsvinens kraftiga påverkan på jordbruket, bör jakttid för vildsvin delvis utgå
från andra principer än vad som tillämpas för övrigt vilt. Det yrkas allmän jakt året
runt på alla kategorier av vildsvin, med fortsatt fredning av sugga som åtföljs av smågrisar.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens uppfattning om behovet av ändringar av jakttider för
vildsvin. Reglerna har inte ändrats på lång tid och de utformades innan nuvarande
utveckling vad gäller antalet vildsvin och vildsvinsskadornas omfattning.
LRF har i mars 2019 svarat på Naturvårdsverkets remiss om jakttider. LRF har lämnat ett stort antal förslag om ändringar; både om allmänna jakttider och om tider för
skyddsjakt. Nu gällande villkor för skyddsjakt på vildsvin, i bilaga 4 till jaktförordningen, är mer restriktiva och krångliga än för flera andra viltarter. Detta trots att
vildsvin orsakar de största skadorna i jordbruket. LRF föreslog därför till
Naturvårdsverket följande som ny bestämmelse för skyddsjakt på vildsvin:
Skyddsjakt
Vildsvin får jagas, om det behövs för att förhindra skada i lantbruket den 1 juli den 30 juni.
Förslaget innebär som tidigare att skyddsjakt på vildsvin får bedrivas under hela året,
men även på övriga delar av fastigheten än exakt där skada kan uppkomma. Enligt
LRFs uppfattning får det inte finnas några omotiverade begränsningar av skyddsjakt
för att minska skador av vildsvin. Skyddsjakten kommer att bli enklare och mer effektiv om LRFs förslag genomförs.
Allmän jakt
Det får inte heller finnas några omotiverade hinder för beskattning av vildsvin under
allmän jakt. Den allmänna jakttiden för vildsvin innefattar en regel om att sugga
”som åtföljs av smågrisar” inte får fällas. Bestämmelsen avviker från övriga allmänna jakttider för klövvilt och bestämmelser för till exempel licensjakt på älg. Det
finns ingen legaldefinition av ”smågris” när det gäller vildsvin. Olika tumregler tilllämpas av jägare men ingen jägare kan veta vad en ”smågris” är, i strikt juridisk mening. Det medför dels rättsosäkerhet, dels att det i alla situationer när det är oklart om
suggan för ”smågrisar” eller inte, avstår jägarna att skjuta gyltor och suggor.
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Det innebär att ett antal skottillfällen förloras, i en tid när avskjutningen av vildsvin
måste öka markant. Om sugga ”som åtföljs av smågrisar” fälls avsiktligt, är det ett
jaktbrott. Motsvarande svårighet när det gäller älg och kronhjort har lösts utan tvingande regler. I stället framgick det tidigare av länsstyrelsens beslut att länsstyrelsen
rekommenderade att kalv fälls före ko eller hind. Även rekommendationen är nu slopad. Det ankommer på den enskilda jägaren att avgöra när ko eller hind bör fällas.
Orsaken till att det inte finns någon tvingande bestämmelse är att avkriminalisera
jaktsituationer där förande ko eller hind fälls oavsiktligt, när det inte var möjligt att
se eller förstå om älgko eller kronhind förde kalv. Samma förhållande gäller till
exempel vid jakt på rådjur. Det är olämpligt att fälla förande get innan kid. Men
detta reglerar inte staten, det anses vara en vedertagen jägarregel.
LRF föreslår att ovan nämnda bestämmelse om sugga som åtföljs av smågrisar
slopas, i paritet med nu gällande praxis för jakt efter exempelvis rådjur. Regeln kan
med fördel ersättas med en rekommendation om att inte fälla sugga som för kultingar, som är beroende av suggan för sin överlevnad. Inte minst därför att
”smågrisar” knappast låter sig definieras, i strikt juridisk mening. LRF föreslog
till Naturvårdsverket allmän jakttid enligt nedanstående:
Vildsvin

Hela landet den 16 april - den 15 februari

Vildsvin – årsunge

Hela landet den 1 juli - den 30 juni

För den allmänna jakten föreslås alltså att förbudet mot att fälla sugga som ”som åtföljs av smågrisar” slopas, det följer regleringen av all annan jakt på större vilt och
kommer att göra jakten mer effektiv. Däremot föreslås inte att den allmänna jakten
ska gälla alla kategorier av vildsvin året runt. Skyddsjakten enligt ovan ger den möjligheten året runt, men att föreslå allmän jakt på suggor under den tid när flertalet
kullar föds (16/2-15/4) är från djurskyddssynpunkt tveksamt. När kultingarna är nyss
födda går suggan från ”boet” och lämnar kultingarna under viss tid, för att ensam
söka föda. Det är då risk att utan avsikt fälla sugga från småkultingar. Det är vedertaget att en allmän jakttid ska vara utformad så att risken att fälla moderdjur är så liten
som möjligt, under tid när ungarna är helt beroende av modern.
Sammanfattningsvis är det styrelsens uppfattning att kombinationen av en radikalt
förbättrad skyddsjaktbestämmelse och ett slopande av den tvingande bestämmelsen
om att förande sugga inte får fällas, är ett mer effektivt regelverk för att minska vildsvinsskadorna i jordbruket än motionärens yrkande.
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Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för följande
mer effektiva jakttidsförslag:
Skyddsjakt
Vildsvin får jagas, om det behövs för att förhindra skada i lantbruket
1 juli-30 juni.
Allmän jakt
Vildsvin hela landet 16 april-15 februari
Vildsvin – årsunge hela landet 1 juli-30 juni
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Motion Jönköping nr 2

Ändra regelverket för fällfångst av vildsvin
Voxtorp
Vildsvinsstammens skadeverkningar påverkar våra medlemmar i en allt större utsträckning. Det finns redan i dag flertalet medlemmar som tvekar till att fortsätta
driva sitt företag då skadorna blir för kostsamma.
Under hösten 2018 blev det tydligt att vi har mycket svårt att minska den årliga tillväxten av vildsvin genom traditionell jakt. Vi har under vintern genomfört ett antal
träffar med fällfångst av vildsvin som tema. Syftet på träffarna har varit att dela tips
och trix om hur man bäst lyckas med fällfångst av vildsvin och de har varit mycket
uppskattade och välbesökta.
Då fällfångst är en jaktmetod som kan bidra till att minska skadeverkningar av vildsvin så behövs ett förenklat regelverk som ger fler möjligheter till att lyckas. Vi ser
idag förenklingar i form av möjligheter att använda viltkameror samt förslag på att
förenkla regelverk för användning av hjälpmedel vid jakt i mörker. Nästa steg är att
främja fällfångsten och förenkla regelverket för användandet av fällor vid fångst av
vildsvin.
LRF Jönköping yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

aktivt arbeta för att få ett förenklat regelverk för fällfångst av vildsvin och
bidra i arbetet att ta fram effektivare vildsvinsfällor samt

att

aktivt informera om användning av vildsvinsfälla vid skyddsjakt.
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Styrelsens yttrande nr 48

Motion Jönköping nr 2

Ändra regelverket för fällfångst
Inkomna motioner
Motionären redogör för den ohållbara vildsvinssituationen vad gäller skador i jordbruket. Det yrkas om förbättrade regler för fångst av vildsvin. Vidare att LRF ska bidra i arbetet för att ta fram mer effektiva vildsvinsfällor. Slutligen yrkas att LRF ska
arbeta med information om användning av vildsvinsfällor vid skyddsjakt.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens uppfattning om de svåra vildsvinsskadorna och de ekonomiska följderna av vildsvinens ökning. Vad gäller yrkandet om förenklat regelverk
för fällfångst hänvisas till styrelsens yttrande nr 49 på sidan 234. När det gäller yrkandet att LRF ska bidra i arbetet med att ta fram effektivare vildsvinsfällor, är det
styrelsens uppfattning att flera av de nu godkända fällorna för vildsvin är effektiva.
Vidareutveckling av vildsvinsfällor sköts av företag. Marknaden bör styra denna utveckling efter kundernas behov. Begränsningarna i fångst av vildsvin ligger i de
strikta reglerna om hur redskapen får användas. Vidare ligger begränsningar i att det
i vissa trakter inte uppfattas som legitimt att fånga vildsvin; trots att redskapen är testade och godkända av staten. De utbildningar om fångst av vildsvin som flera LRFregioner arrangerar i samarbete med riksförbundet är därför viktiga. LRF har sedan i
fjol informerat om användning av fångstredskap vid skyddsjakt på vildsvin.1 Att
sprida sådan information är även en viktig uppgift för LRFs regioner och lokalavdelningar.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionens första del av första yrkandet om förenklat regelverk för
fällfångst av vildsvin och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt arbeta
för sådan förenkling,

att

avslå motionens andra del av första yrkandet om att bidra i arbetet för att ta
fram effektivare vildsvinsfällor samt

att

bifalla motionens andra yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
fortsatt arbeta för information om användning av fälla vid skyddsjakt på
vildsvin.

1

https://www.lrf.se/politikochpaverkan/jakt-och-vilt/information-om-skyddsjakt-pa-vildsvin/
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Motion Sydost nr 1

Minska vildsvinsstammen
Bergunda
Dagens stammar av vildsvin är ohållbara ur flera synpunkter och vi anser inte att det
görs tillräckligt för att få ner antalet vildsvin. Från politiskt håll måste det göras fler
insatser för att minska antalet vildsvin, det räcker inte med utredningar om avsättning
för vildsvinskött! Utan vi anser att det måste finns en uttalad politisk vilja om att det
inte ska finnas fler vildsvin i vår natur än vad som är hållbart. För att få en hållbar
stam av vildsvin i södra Sverige får det inte vara fler vildsvin än att lantbrukarna kan
odla sina grödor (läs havre) på mindre åkrar runt om i Småland. Det får inte heller
finnas fler vildsvin än att vilttrafikolyckorna minskar ner till den nivå de var innan
invasionen av vildsvin skedde och att stammen minskas så att svenskt smittskydd
klarar av att hålla Sverige fritt från afrikansk svinpest.
Fällorna för att fånga vildsvin behöver bli alltmer användarvänliga. Fällorna får stå
gillrade dygnet runt, året om. Lagen säger att man ska ha ett elektroniskt larm på fällan, då skall det vara tillräckligt med tillsyn en gång per dag/dygn. Att fällor som är
konstruerade för det också blir godkända för att fånga vuxna vildsvin.
Det behövs propageras för att det ej är oetiskt och att det skall skjutas vuxna hondjur
av vildsvin när de ej åtföljs av småkultingar, det är ett måste om vi ska lyckas hålla
vildsvinen på en acceptabel nivå. I många jaktlag är det förbjudet att skjuta vuxna
hondjur av vildsvin, till och med böter på tusentals kronor förekommer om man skjuter en sugga. När vi förvaltar andra viltarter fäller vi vuxna hondjur, så varför inte
vildsvinssuggor? Jo, för att många oförstående jägare vill hålla uppe en mycket stor
vildsvinsstam, som bidrar till stora skador och det skapar mycket stora kostnader för
den enskilde drabbade jordbrukaren, i många fall arrendator utan jakträtt.
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LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

regler för användning av vildsvinsfällor blir användarvänliga och därmed gör
fällor mer effektiva,

att

tiden det är tillåtet att jaga vildsvin med hund förlängs, i alla fall till och med
februari månads utgång,

att

det ska propageras för att det ej är oetiskt och att det skall skjutas vuxna hondjur av vildsvin när de ej åtföljs av småkultingar,

att

avgift för trikinprov blir kostnadsfri och subventioneras av staten/näringen
samt

att

utfodring av vildsvin begränsas till att endast gälla för att locka till sig vildsvin till en vildsvinsfälla eller åtel där det jagas aktivt och endast något enstaka kilo per dygn får läggas ut; antalet åtlar per 1 000 hektar bör kanske
också maximeras till två eller tre .
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Styrelsens yttrande nr 49

Motion Sydost nr 1

Minska vildsvinsstammen
Inkomna motioner
Motionären redogör för den ohållbara vildsvinssituationen vad gäller skador i jordbruket och trafiken. Risken för afrikansk svinpest nämns. Det yrkas om förbättrade
regler för fångst, utökad användning av hund vid jakt på vildsvin, förändrad inställning till att fälla hondjur av vildsvin vid jakt, statligt subventionerade trikinprover
samt strikta regler för åtling vid jakt på vildsvin.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens uppfattning om de svåra vildsvinsskadorna och de ekonomiska följderna av vildsvinens ökning. Under 2018 beslutade Naturvårdsverket
(NV) om ny, generell föreskrift om användning av fångstredskap (NFS 2018:3). Föreskriften ersätter de särskilda villkor som tidigare gällde för varje enskilt, godkänt
redskap. Föreskriften innebär att ett antal villkor förbättrats och gjorts delvis mer generösa än de tidigare gällande villkoren. När det gäller fångst av vildsvin är de inte i
linje med vad LRF kräver, till exempel är fångst av vuxna vildsvin fortfarande inte
tillåtet. LRF kommer att fortsätta påverka NV för behövliga ändringar av föreskrifterna.
Jakt med hund är en av de mest effektiva jaktmetoderna. Det gäller till exempel under ollonår, när vildsvin knappast går på åtel. LRF har därför i jakttidsförslaget till
NV i mars 2019 föreslagit att tillåten tid för hundanvändning vid jakt på vildsvin ska
vara:
16 april-15 februari för hund som är särskilt tränad för jakt på vildsvin.
I samma jakttidsförslag har LRF föreslagit ett slopande av förbudet mot att fälla
sugga som ”åtföljs av smågrisar” i syfte att utöka antalet fällda, vuxna hondjur av
vildsvin. LRF föreslår också att bestämmelsen om skyddsjakt på vildsvin förbättras.
Se styrelsens yttrande nr 47 på sidan 227.
LRF arbetar med att införa statliga subventioner av trikinprov på kött av vildsvin.
Det är ett gammalt LRF-krav som har aktualiserats i samband med årets budgetarbete.
LRF arbetar fortsatt med det förslag om reglering av utfodring och åtling av klövvilt
som sändes till regeringen i mars 2017. I framställan till regeringen ges bland annat
förslag till definitioner och därmed begränsningar av åtling och utfodring av klövvilt.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Stoppa vildsvinsinvasionen
Almundsryd
För 15 år sedan började vildsvinen komma till våra bygder. Rekommendationerna
var: Odla inte spannmål i skogsbygden och ha inte för gamla vallar. Här har spannmålsodlingen försvunnit och likaså mjölkproduktionen, vilket är en effekt av den
stora vildsvinsstammen.
I Almundsryds församling hade vi i höstas mellan 90 och 100 % av åkerarealen förstörd. Vildsvinen förstörde inte bara gamla vallar utan även nya vallar samt även den
nya vallinsådden. Följden blir: Vad skall vi nu fodra våra djur med? Om vi lyckas efter detta år få till en vall, hur skall vi skörda den? Ingen entreprenör vågar köra med
sin rundbalspress, med risk att få in sten och jord i maskin och foder. Enligt EUs direktiv får vi inte laga betesmark som har blivit förstörd och riskera att vallar som blivit så massakrerade av vildsvinen blir inte godkända som vallgröda. Detta kan leda
till återbetalningskrav flera år tillbaka. Det hjälper inte med skyddsjakt, när det inte
finns tillräckligt med vildsvinsjägare. Har Sveriges riksdag bestämt att det skall finnas vildsvin. då måste staten ansvar för konsekvenserna.
LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

Länsstyrelsen anställer professionella jägare för att skjuta ner stammen till en
acceptabel nivå samt

att

det införs någon form av skottpengar på vildsvinen.
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Styrelsens yttrande nr 50

Motion Sydost nr 2

Stoppa vildsvinsinvasionen
Inkomna motioner
Motionären redogör för den ohållbara vildsvinssituationen vad gäller skador i jordbruket. Det yrkas att LRF ska arbeta för att länsstyrelsen ska anställa professionella
jägare för att skjuta ned vildstammen till acceptabel nivå. Vidare yrkas att LRF ska
arbeta för att någon form av skottpengar för vildsvin införs.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens uppfattning om de svåra vildsvinsskadorna och de ekonomiska följderna av vildsvinens ökning. Grundregeln i jaktlagstiftningen är att
markägaren ska skydda sig mot viltskador som orsakas av jaktbart vilt genom jakt.
Medan staten däremot på vissa villkor kan bidra till skadeförebyggande åtgärder (till
exempel stängsel och skrämselanordningar) och bevilja ersättning för viltskador, när
det gäller fredade arter. Som exempel på det senare kan nämnas ersättning för skador
av trana och varg.
I 7 § jaktlagen (1987:259) stadgas att:
7 § Om det på grund av ett viltbestånds storlek finns påtagliga risker för trafikolyckor eller för allvarliga skador av vilt, får den myndighet som regeringen bestämmer besluta om jakt för att förebygga
eller minska dessa risker.
I myndighetens beslut skall bestämmas hur jakten skall bedrivas och om den skall ske genom jakträttshavarens försorg, om han har åtagit sig det, eller genom särskilt utsedda jägare. I beslutet skall också
bestämmas hur det skall förfaras med djur som dödas eller fångas vid jakten.

Innebörden är att staten (länsstyrelsen) kan ta tvingande beslut om jakt i den mån
markägaren inte kan eller inte vill genomföra den avskjutning som krävs för att förebygga eller minska ”påtagliga risker för trafikolyckor eller för allvarliga skador av
vilt”. Länsstyrelsen får besluta om jakt mot markägarens vilja och att jakten genomförs av särskilt utsedda, utomstående jägare även på privatägd mark. Bestämmelsen
har funnits sedan den 1 januari 1988, när nu gällande jaktlag trädde i kraft. Den har
bara tillämpats vid ett fåtal tillfällen under de dryga 30 år som lagen gällt. Den närmast obefintliga tillämpningen av 7 § jaktlagen beror på att länsstyrelserna uppfattar
detta tvångsmedel som extremt och som ett starkt ingrepp i ägandet av och förfogandet över privatägd mark. Frågan om att uppmuntra och driva på användning och
ärenden med stöd av 7 § jaktlagen har diskuterats på olika nivåer i LRF. När riksförbundsstyrelsen tidigare tog upp frågan, fann styrelsen att 7 § jaktlagen kan vara ett
effektivt lagrum för att motverka en lokal viltskadesituation. Samtidigt är ett sådant
tvingande myndighetsbeslut ett så allvarligt ingrepp i äganderätten att styrelsen inte
avsåg att ta initiativ för att driva ärenden om tvångsbeslut om jakt.

236

Särskilt med tanke på att om sådan jakt ska få avsedd effekt för att avbryta en allvarlig skadesituation, bör besluten gälla stora arealer och därmed i normalfallet beröra
ett stort antal markägare.
Mot bakgrund av grundregeln att staten inte ersätter kostnader för viltskador
orsakade av jaktbart vilt, är det styrelsens uppfattning att det inte är realistiskt att
nå framgång i ett arbete för att staten ska ställa statligt anställda jägare till förfogande
för frivillig begränsning av viltstammar på privat mark.
Frågan om skottpengar på vildsvin har behandlats vid ett antal riksförbundsstämmor.
Skottpengar kan uppfattas som en rimlig åtgärd mot vildsvinsproblemet. Skottpengar
är dock en komplicerad och tveeggad metod. Skottpengar skulle dessutom vara svåra
att finansiera. Som exempel kan nämnas att i samband med tidigare kampanjer mot
vildmink har skottpengar ofta använts till synes utan tillräcklig effekt, eftersom
minkens utbredning och skadeverkningar i huvudsak är oförändrad.
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.
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 kronor 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 begränsa vildsvinsstammen effektivt. Skottpengarna skulle öka värdet av vildsvinsstammen – för dessa jägare. Vildsvinen skulle
med skottpengar få ett värde i jaktupplevelsen, ett köttvärde och ett värde som skottpengen ger.
Styrelsens samlade bedömning är att skottpengar generellt inte är ett verksamt medel
för att begränsa vildsvinsstammen. Vid riksförbundsstämman 2018 avslogs yrkandet
om skottpengar. Skadesituationen har under 2018 förvärrats i en stor del av södra
Sverige. Styrelsen avser därför att undersöka möjligheten till ett geografiskt begränsat pilotprojekt om skottpengar. Den största svårigheten är troligen att finna finansiering för projektet. Alla möjligheter bör dock undersökas i det läge vi nu har.
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Styrelsen föreslår stämman besluta
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.
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Motion Sydost nr 4

Vildsvinsproblematiken
Mellersta Kinnevald och Ljuder-Hovmantorp-Ekeberga
Att vildsvinsstammen ökar ohejdat har väl inte undgått någon. Med stora skador på
odlade grödor, men orsakar även trafikolyckor. Den allt ökade vildsvinsstammen är
ett av de största hoten mot den av riksdagen beslutade livsmedelsstrategin som har
som mål att öka den svenska livsmedelsproduktionen. Skadorna på de åkrar och i
viss mån betesmark som orsakas av vildsvin beräknas kosta svenska bönder över en
miljard kronor! Vildsvinsproblemet är som störst i skogs- och mellanbygder och det
är där vi har övervägande animalieproduktion, men man börjar märka av skador på
åkermark även ute på slättjordbruket. Detta är en ohållbar situation, utvecklingen
måste hejdas. Vildsvinen ökar trots på många håll en intensiv traditionell jakt och att
det finns många jägare som är mycket engagerade i att jaga och skjuta vildsvin. Tyvärr så har inte heller samarbetet mellan LRF och Jägareförbundet givit någon minskad effekt på vildsvinsstammen. Trots ovanstående insatser räcker detta inte till på
långa vägar. Därför måste okonventionella medel tillskapas omgående.
LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

omgående ta initiativ för att få till en nationell handlingsplan för att kraftigt
minska vildsvinsstammen,

att

den nationella handlingsplanen skall redovisas den 1 oktober 2019 samt

att

markägare/jakträttsinnehavare skall kunna erbjudas erforderlig hjälp av
jaktkunnig person på länsstyrelse eller annan myndighet vid fällfångst av
vildsvin som finansieras av offentliga medel.
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Styrelsens yttrande nr 51

Motion Sydost nr 4

Vildsvinsproblematiken
Inkomna motioner
Motionären redogör för den ohållbara vildsvinssituationen vad gäller skador i jordbruket och trafiken. Det yrkas att LRF tar initiativ till en nationell handlingsplan i avsikt att minska vildsvinsstammen samt att denna redovisas den 1 oktober 2019. Vidare yrkas att länsstyrelse eller annan myndighet ska kunna erbjuda markägare hjälp
av statligt finansierad, jaktkunnig person vid fällfångst av vildsvin.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens uppfattning om de svåra vildsvinsskadorna och de ekonomiska följderna av vildsvinens ökning. Naturvårdsverket (NV) har sedan 2010 en
Nationell förvaltningsplan för vildsvin. Planen är omfattande och har till stor del formen av en kunskapssammanställning. Den innehåller också förslag om ändringar i
regelverk och råd om förvaltning av vildsvin. Planen togs fram när vildsvinsstammen
var betydligt mindre och skadorna inte lika omfattande. Planen har inte någon rättsverkan; den kan inte tvinga vare sig myndigheter eller privatpersoner till några åtgärder. Lagstiftningen är uppbyggd så att det bara är lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter som är bindande och har rättsverkan.
NV reviderar den Nationella förvaltningsplanen för vildsvin under 2019. LRF har
lämnat skarpa synpunkter redan i det inledande skedet av översynen. Planen bör bli
skarpare och peka ut mål för vad som är rimligt att acceptera vad gäller vildsvinens
skador i jordbruk och trafik samt i privata och allmänna anläggningar. Planen kommer dock inte att bli bindande för någon part, eftersom det inte finns något lagstöd
för att en sådan plan ges rättsverkan. LRF kommer att arbeta för att NVs förvaltningsplan blir så skarp och tydlig om vildsvinsproblematiken som möjligt. NV har
ännu inte sänt ut ett reviderat förslag till handlingsplan på remiss. NVs arbete med att
revidera, remittera, sammanställa remissvar samt skriva om och fastställa ny plan tar
troligen mer än ett halvt år. Det är inte sannolikt att den kan redovisas den 1 oktober
2019.
LRF har tagit fram en ”Handlingsplan vildsvin”, avsedd att göra LRFs gemensamma
arbete i vildsvinsfrågorna mer effektivt och samlat. Planen utarbetas av en arbetsgrupp med tjänstemän från fem LRF-regioner och riksförbundet.
Motionären yrkar att länsstyrelse eller annan myndighet ska kunna erbjuda markägare hjälp av statligt finansierad, jaktkunnig person vid fällfångst av vildsvin. Styrelsen ser inte detta som en framkomlig väg att minska problemen med vildsvin. Se motivering i styrelsens yttrande nr 50 på sidan 236, i den del som handlar om statligt anställda jägare.
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Styrelsen föreslår stämman besluta
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.
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Motion Sydost nr 5

Viltet i skogs- och mellanbygder
Döderhult
Bakgrund
Vildsvinsproblematiken har debatterats hårt under de senaste 10 åren, det råder i det
närmaste fri jakt och hjälpmedel får användas. Likväl kan vi konstatera att skadorna
bara ökar från år till år. Vi är nu med råge förbi ett förvaltningsläge på vildsvinen i
skogs- och mellanbygder där vi verkar. Jägarkåren mäktar inte med att skjuta stammens årliga tillväxt.
Argumentation
Vi ser nu att investeringsviljan avstannat i skogs- och mellanbygd, vilken bransch
i näringslivet skulle orka bära skador på produktionsmedel och produkter i nivån
20-25 % per år? Vad är vår äganderätt värd när vi inte kan styra över vad vi får på
våra marker? Skogsstyrelsen kom med rapport ”Skogsskötsel med nya möjligheter” i
november 2018 där man i princip dömer ut nuvarande viltförvaltning som inte hanterat skadorna av klövvilt. Man föreslår drastiska åtgärder för att skogen ska kunna bidra och vi ska klara ett fossilfritt samhälle år 2030. Även Naturvårdsverket har kommit med liknande slutsatser under november 2018.
Vildsvinen är med och bidrar även till skadorna på skogen genom att både böka bort
och äta upp det för övriga klövvilt så viktiga vår- och försommarfodret örter, gräs
med mera, vilket bidrar till foderbrist och tvingar en alltför tät population av älg,
hjort och rådjur att äta vinterfoder. Samtidigt ser vi nu när jakttiderna är ute på remiss att jägarorganisationerna föreslår kortare jakttid och ändrade regler för sugga
med åtföljande kultingar som ytterligare försvårar en sänkning av stammen. Slutsatsen blir att jägarkåren är trötta på och vill inte lägga mer tid på vildsvinsjakt.
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LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

med kraft ta tillfället i akt då viltförvaltningen ifrågasätts av två myndigheter
för nationens bästa och agera för en sänkning av framför allt vildsvinsstammarna men även övrigt klövvilt, detta kanske är den enskilt viktigaste åtgärden för att gå i mål med livsmedelsstrategin och nå ett fossilfritt samhälle,

att

med kraft verka mot jägarsidans föreslagna försämringar när det gäller
jakttider och i stället verkar för en ökad hondjursavskjutning – varför skulle
detta inte vara möjligt när älgstammen reglerats så under årtionden,

att

med kraft verka för att vi ska kunna ha lantbruk kvar i skogs- och
mellanbygder samt

att

genomföra fler oförglömliga möten med politiker och tjänstemän på
länsstyrelser som hanterar skogs- och lantbruksfrågor.
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Styrelsens yttrande nr 52

Motion Sydost nr 5

Viltet i skogs- och mellanbygder
Inkomna motioner
Motionären redogör för den ohållbara vildsvinssituationen vad gäller skador i jordbruket. Vidare relaterar motionären till att både Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket
(NV) under 2018 varit mycket kritiska till nu gällande klövviltförvaltning (främst
älg) i skog och utebliven minskning av viltskador i skog. Det yrkas att LRF ska agera
för sänkning av vildsvinsstammen för att livsmedelsstrategin och målet om ett fossilfritt samhälle ska kunna förverkligas. Vidare att LRF arbetar för bättre jakttider för
vildsvin och ett fortsatt livskraftigt jordbruk i skogs- och mellanbygd. Slutligen yrkas
att LRF ska genomföra fler oförglömliga möten med politiker och tjänstemän på
länsstyrelser.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens uppfattning om de svåra vildsvinsskadorna och de ekonomiska följderna av vildsvinens ökning. Styrelsen delar också uppfattningen att det
finns en ökad insikt hos både Skogsstyrelsen och NV om effekterna av viltskador.
LRF kommer i alla lämpliga sammanhang att utnyttja de centrala myndigheternas
nya ställningstaganden om viltskador. Både i politiskt påverkansarbete och i direkta
kontakter med myndigheter.
LRF har i jakttidsförslaget till NV i mars 2019 föreslagit ett slopande av förbudet
mot att fälla sugga som ”åtföljs av smågrisar” under allmän jakt i syfte att utöka antalet fällda, vuxna hondjur av vildsvin. LRF föreslår också att bestämmelsen om
skyddsjakt på vildsvin förbättras. Se styrelsens yttrande nr 47 på sidan 227. Om förslagen genomförs kommer jakt och skyddsjakt på vildsvin att effektiviseras avsevärt.
LRF arbetar ständigt för att jordbruket bibehålls, utvecklas och blir lönsamt i hela
landet. När det gäller vildsvin sker arbetet i enlighet med LRFs nyligen reviderade
vildsvinspolicy. Styrelsen vill påminna om att den nationella livsmedelsstrategin,
som är beslutad av riksdagen, är mycket tydlig om att livsmedelsproduktionen skall
öka och att konkurrenskraften stärks.
LRF har i ett antal sammanhang använt så kallade oförglömliga möten för påverkansarbete. LRF kommer att använda den mötesformen även i viltfrågorna, när den
är lämplig. I arbetet i Tänk om-projektet är en del utvecklingen av det regionala påverkansarbetet och där kommer viltfrågorna att ha hög prioritet.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att i
vildsvinsfrågan fortsatt arbeta med politiskt påverkansarbete mot myndigheter och för att nå målen i livsmedelsstrategin.
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Motion Jönköping nr 4

DNA-test av vildsvin
Skärstad
Den snabbt växande stammen av vildsvin orsakar stora skador och kostnader inom
jordbruket.
Trots stora ansträngningar vad gäller jakt och samarbeten mellan markägare och jägare så fortsätter vildsvinsstammen att öka. Det finns en stor variation av vildsvin
med olika färgteckningar som liknar tamgris. Kombinationen med olika färgteckningar och stora kullar hos vildsvin leder till tanken att detta kan vara korsningar
mellan tamgris och vildsvin.
Det borde vara i samhällets intresse att ta reda på om så är fallet. Det är frågan om
vildsvinshybrider, som på grund av sin höga reproduktionstakt kräver så höga insatser för att hållas på en nivå som är i balans, verkligen ska finnas i den svenska faunan.
Svenska staten lägger ned stora summor för att utrota hybrider av varg och mårdhund. Samma vilja och lagstiftning borde gälla för hybrider av tamgris och vildsvin.
Ett enkelt sätt för att få svar vore att DNA-testa de trikinprover som idag skickas in
för analys.
LRF Jönköping yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för att staten ska genomföra genetiska analyser av vildsvin.
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Motion Jönköping nr 4

DNA-test av vildsvin
Inkomna motioner
LRF Jönköping anser att den stora variationen av vildsvin med olika färgteckningar
som liknar tamsvin kan tyda på att de är korsningar mellan tamsvin och vildsvin.
Man menar att ett enkelt sätt att ta reda på om det är så är genom att DNA-testa de
trikinprover som idag skickas för analys. LRF Jönköping vill att LRF arbetar för att
staten ska genomföra genetiska analyser av vildsvin.
Styrelsens redovisning
Efter att vildsvinen varit utrotade i Sverige återinfördes de igen i hägn på 1940-talet.
Vildsvinen köptes in från kontinenten, troligtvis från Tyskland och andra länder
längre österut i Europa. I stora delar av Europa var vildsvinen aldrig utrotade. De har
oavbrutet förekommit i områden med omfattande tamsvinhållning, under tider och i
områden där tamsvin hölls antingen i bakgårdsbesättningar eller på fritt "bete" i skog.
Tamsvin hölls på samma sätt 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 det är
så i Sverige. Om en genetisk undersökning skulle kunna genomföras är informationen troligtvis inte användbar i förvaltningen. 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. Bedömningen är densamma som
den som redovisades i styrelsens yttrande i samma ärende vid riksförbundsstämman
2018.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionen om att arbeta för att staten ska genomföra genetiska analyser
av vildsvin.
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Motion Halland nr 5

Viltskadors hantering i jordbruksarrendeförhållanden
Enslöv och Unnaryd
Viltskadorna ökar i omfattning och de tvister och oenigheter dessa medför mellan
jordägare och arrendator i jordbruksarrendeförhållanden ökar i minst motsvarande
takt. Något behöver göras.
Denna fråga är visserligen reglerad i jordabalken (JB 9:34 a) sedan 1995, men trots
att frågan då först hade genomgått en omfattande utredning kan inte resultatet anses
vara tillfredsställande. Reglerna i jordabalken måste ändras. I första hand behöver
reglerna förenklas avsevärt. Idag är reglerna så diffusa att det råder en stor ovisshet
bland de berörda parterna vad de egentligen innebär, och någon tydlig praxis har inte
heller etablerats sedan reglerna infördes. Dessutom behöver avtalsfriheten i frågan
öka så att parterna i högra grad själva kan avgöra vad som är den rätta ansvarsfördelningen i varje enskilt fall.
LRF Halland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för en förändring av jordabalken 9 kap 34 a § innebärande att
reglerna förenklas och blir tydligare samt att de rymmer större avtalsfrihet
för parterna.
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Motion Halland nr 5

Viltskadors hantering i jordbruksarrendeförhållanden
Inkomna motioner
LRF Halland tar i sin motion upp att allt eftersom viltskadorna ökar i omfattning
ökar också tvister mellan jordägare och arrendator i arrendeförhållanden. Ersättning
för skador som orsakats av vilt på jordbruksmark regleras i 9 kap 34 a § jordabalken
(härefter JB), men bestämmelserna är diffusa och det är oklart hur de ska tillämpas.
Det finns inte heller någon tydlig praxis på området. Motionären anser att avtalsfriheten måste öka så att parterna själva kan fördela ansvaret.
LRF Halland yrkar att riksförbundsstyrelsen arbetar för en förändring av 9 kap 34 a §
JB så att reglerna förenklas och blir tydligare samt att de rymmer större avtalsfrihet
för parterna.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens uppfattning att bestämmelserna i 9 kap 34 a § JB är
otydliga. Förutsatt att markägaren har förbehållit sig jakträtten är denna skyldig att
ersätta förluster som uppkommit på grund av viltskador om markägaren inte rimligen
ansträngt sig för att undvika skadorna. Det är oklart vad som är en rimlig ansträngning och det saknas, precis som motionären påpekar, vägledande praxis på området.
Styrelsens inställning är dock att det är bättre att lösa den här sortens ansvarsfrågor i
avtal istället för i lag. Det är alltid en fördel om en eventuell framtida konflikt kan
förutses och att frågan på så sätt kan lösas i godo mellan parterna. Avsaknaden av
praxis visar också att arrendatorer inte väljer att driva en skadeståndstalan i domstol.
I avtalsförhållandet mellan markägaren och jordbruksarrendatorn är arrendelagstiftningen i stor utsträckning tvingande till arrendatorns fördel. Bestämmelsen i 9 kap
34 a § JB är tvingande på så sätt att markägaren aldrig kan avtala bort sin skyldighet
att ersätta viltskador på jordbruksmarken. Utöver det är det upp till parterna hur de
vill utforma avtalsinnehållet vad gäller eventuella skador som orsakas av vilt på arrenderad mark.
Den vanligast förekommande ersättningen för till exempel skador på grund av vilt är
nedsättning av arrendeavgiften. Även andra typer av ansvarsfördelning kan vara möjliga, till exempel fördelning av kostnader för att sätta upp stängsel.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
arbeta för att fler jordbruksarrendeavtal innehåller klausuler som reglerar
ersättning och ansvarsfördelning för viltskador.
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Motion Jönköping nr 1

Fungerande älgförvaltning
Voxtorp
Vi har sedan 2012 en ny älgförvaltning där fungerande älgskötselområden är av
mycket stor vikt. Älgskötselområdena är viktiga för en lokal förvaltning och att de
beslut som ska genomföras är väl förankrade. Styrelsen i ett skötselområde är också
avgörande för att inventeringar genomförs och att man genom insamlade fakta kan
göra en så korrekt bedömning som möjligt av älgstammen och dess effekter. Det vilar ett stort ansvar på skötselområdenas styrelser att med hjälp av inventeringar och
beräkningar ta fram en avskjutningsplan som följer älgförvaltningsplanen. Som
markägare är man hänvisad till skötselområdena om man skall vara delaktig i en
effektiv förvaltning.
Tyvärr ser vi idag att flertalet älgskötselområden har svårt att nå upp till sina uppsatta
mål. Alltför ofta når skötselområdena inte upp till ens 90 % av sina avskjutningsmål.
Detta påverkar i sin tur de uppsatta målen i förvaltningsområdena.
Även Naturvårdsverket har påpekat i sin utvärdering av den nya älgförvaltningen att
målen i älgförvaltningsplanerna och riksdagens övergripande mål om en viltstam i
balans inte har uppnåtts. Bristerna i arbetet med att nå sina mål grundar sig ofta i för
liten kunskap om hur förvaltningssystemet är uppbyggt, hur planerna är utformade
och hur man tolkar inventeringsunderlag.
Det finns i dag ett stort behov av utbildning och kunskap hos styrelserna i våra
älgskötselområden. Här kan LRF ihop med andra organisationer skapa förutsättningar för utbildning och öka förståelsen för viltförvaltningens påverkan på skogen
och biologisk mångfald. Felaktiga beslut kan resultera i stora kostnader för såväl den
enskilde markägaren som för viltet.
LRF Jönköping yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

ta initiativ till att införa ett obligatoriskt kunskapskrav för styrelseledamöter i älgskötselområdena.
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Motion Jönköping nr 1

Fungerande älgförvaltning
Inkomna motioner
Motionären redogör för vikten av väl fungerande älgskötselområden (ÄSO) och
om ÄSOs svårigheter att nå målen om minskade viltskador i skog. Vidare om de
kunskapsbrister och behov av utbildning som finns i ÄSO. Slutligen yrkas att LRF
tar initiativ för införande av obligatoriskt kunskapskrav för styrelser i ÄSO.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens uppfattning om vikten av väl fungerande ÄSO. Förutom
brister när det gäller kunskaper och utbildning i ÄSO-styrelser, är svagt markägarinflytande ett av de största problemen i ÄSO. LRF arbetar med projektet ”Fakta på
bordet” som går ut på att öka markägarnas engagemang, inflytande, kunskap och
insamling av lokala fakta om viltskador i jord- och skogsbruk.1
LRF har i samarbete med skogsägarföreningarna och de stora skogsbolagen tagit
fram en handledning för arbete i ÄSO, se den och övrigt stöd i älgförvaltningen.2
Ett älgskötselområde är en frivillig samverkansform för älgförvaltning. Staten har
med avsikt inte ställt några krav på hur ÄSO styrs; det finns inget krav på styrelse,
kunskapskrav med mera. Däremot finns vissa krav på ansökan om registrering av
ÄSO, utformning av ÄSO-skötselplan med mera. Ett ÄSO får skötas även utan styrelse, om majoriteten av markägarna så tycker. Det är därför svårt att ställa krav på
obligatoriskt kunskapskrav för en styrelse som enbart är grundad på en frivillig överenskommelse. Staten ställer inte ens krav på att en styrelse ska finnas.
Styrelsen delar dock uppfattningen att utbildning av ÄSO-styrelser skulle kunna öka
markägarinflytande och förbättra möjligheterna för ÄSO att nå målen i älgförvaltningen. Styrelsen avser därför att undersöka möjligheterna till att initiera en frivillig
form av utbildning och därmed arbeta för ökade kunskaper i ÄSO-styrelser. Dock
inte en obligatorisk utbildning, eftersom obligatoriska krav inte kan ställas på frivillig samverkan. LRF kommer att rekommendera att ÄSO-styrelserna utbildas.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

1
2

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
undersöka möjligheten att initiera en utbildning för ÄSO-styrelser.

Se vidare: https://www.lrf.se/politikochpaverkan/aganderatt-och-miljo/aganderattsfragor/det-godaagandet/fakta-pa-bordet/
Se: https://www.lrf.se/politikochpaverkan/jakt-och-vilt/verktygsladan-i-algforvaltningen/
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Motion Skåne nr 2

Neutral företagsbeskattning och SGI
Vellinge och Kävlingebygden
När neutral företagsbeskattning infördes i början på nittiotalet var det en stor förbättring för lantbrukare som bedrev verksamheten som enskild näringsidkare. Det blev
lika behandling mellan AB och enskild näringsidkare.
Den deklarerade inkomsten av näring motsvarade och likställdes med lön i AB. Räntefördelningen motsvarade utdelning i AB. Expansionsmedel och resultatfond motsvarade de utjämningsmöjligheter som fanns i AB. Vid fastighetsförsäljning utgick
man från ett taxeringsvärde från 50-talet som ingångsvärde om fastigheten gått i arv
eller gåva.
Sedan 90-talet har bland annat domar i Högsta förvaltningsdomstolen förändrat förutsättningarna. Bland annat har kopplingen mellan deklarerad inkomst och SGI
(sjukgrundande inkomst) brutits och därmed mellan det som man ett år betalar i
egenavgift och vad man får i sjukersättning eller tillgång till det sociala skyddsnätet.
Att återföra periodiseringsfonder eller expansionsfonder för att höja det deklarerade
resultatet kan vara fördelaktigt av flera skäl men påverkar inte SGI enligt gällande
praxis. Inte heller uttag från skogskonto höjer för närvarande SGI.
Vidare så är det svårt och i vissa fall omöjligt att ta fram ingångsvärdena för en fastighet vid uträknandet av reavinsten. Återläggandet av värdeminskningsavdragen
(avskrivningar på bland annat byggnader) medför ofta att man ska återföra även
rivna eller utrangerade byggnader.
Det har annonserats att det kommer att ske en skattereform under mandatperioden.
Därför är det viktigt att LRF aktiverar sig i detta.
LRF Skåne yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att sambandet mellan vad man betalar i egenavgifter och vad man
får av det sociala skyddsnätet, till exempel SGI återställs,

att

verka för att ett nytt år för ingångsvärdena vid fastighetsförsäljning fastställs,
förslagsvis till en taxering på 90-talet,

att

verka för att återläggningen av värdeminskningsavdragen från byggnader
som inte används eller är rivna upphör samt

att

verka för att vi även i framtiden slipper arvs-, gåvo-, fastighets- och
förmögenhetsskatten.
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Motion Skåne nr 2

Neutral företagsbeskattning och SGI
Inkomna motioner
LRF Skåne tar upp de regler om neutral företagsbeskattning som infördes i början av
1990-talet och några frågeställningar som uppkommit kring dessa regler. Som anges
i motionen innebar reglerna en stor förbättring för lantbrukare som bedriver verksamheten som enskilda näringsidkare. Reglerna innebär att det infördes neutral beskattning mellan enskilda näringsidkare och de som använder aktiebolag.
Styrelsens redovisning
I motionen yrkas att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att arbeta för följande fem punkter:
Sjukpenninggrundande inkomst
I motionen yrkas att LRF ska arbeta kraftfullt för att sambandet mellan vad man betalar i egenavgifter och vad man får av det sociala skyddsnätet återställs.
Reglerna för sjukpenninggrundande inkomst baseras på den förväntade framtida inkomsten. Det är med andra ord förutsättningarna för anställda som präglat reglerna.
Detta har i sin tur lett till Högsta Förvaltningsdomstolens avgöranden i frågan. Dessa
avgöranden är problematiska för småföretagarna. LRF har därför med kraft drivit frågan om att öka sambandet mellan förmåner och avgifter, såväl i olika utredningssammanhang som direkt mot regeringskansliet.
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.
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.
Återföring för vissa byggnadsavdrag
I motionen yrkas att LRF arbetar för att återläggningen av värdeminskningsavdrag
från byggnader som inte används eller är rivna upphör.
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Inledningsvis kan konstateras att återföring utlöses främst vid avyttringar. Någon
återföring sker således inte enbart på den grunden att byggnader inte längre används
eller har rivits. Däremot kan vid en avyttring dessa korrekta värdeminskningsavdrag
komma att återföras genom att fastigheten i övrigt ökat i värde. Den korrigeringsregel som finns i systemet är inte tillräckligt bra för att kunna korrigera dessa felaktigheter. Frågorna togs också upp i Urban Rydins avhandling från 2003 och ända sedan
dess har LRF drivit frågan. Det gäller inte bara de avarter som tas upp i motionen
utan även de grundläggande fel som ligger bakom återföringsreglernas konstruktion i
Sverige. LRF kommer fortsatt att starkt driva frågan.
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 för förbättrade regler för generationsskifte starkt markerat att ett
återinförande av såväl arvs- som gåvoskatterna vore mycket negativt för näringslivets möjligheter till generationsskifte. Detsamma gäller i stort sett också ett återinförande av förmögenhetsskatten. När det gäller fastighetsskatt anser LRF att den är ett
schabloniserat sätt att beräkna inkomst som grundas på fastighetsinnehav, främst
boende. I de fall den verkliga inkomsten beskattas leder således fastighetsskatt till
en dubbel beskattning. LRF är således i fall som det diskuterade negativt till ett återinförande även av denna skatt. LRF kommer fortsatt att starkt driva frågan.
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.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
arbeta med dessa skattefrågor.
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Motion Norrbotten nr 2

Statlig lånegaranti
Nederluleå södra
Motionen från Nederluleå södra lokalavdelning lyfter problemet med att bankerna är
mindre villiga att låna ut pengar vid exempelvis ett generationsskifte. Detta är en
mycket viktig fråga som, dessvärre, är ett växande problem. Historiskt sett har jord
och skog alltid betraktats som solida säkerheter för att kunna låna pengar. Men i takt
med en ökande import och vikande lönsamhet inom jordbruket har detta synsätt ändrats. Det händer till och med att beviljade investeringsstöd inte möjliggör lån. Flera
banker varnar nu också för att skogen som säkerhet tappar i värde då vi möter fler
och fler inskränkningar i brukandet i form av reservat, nyckelbiotopsområden, etc.
Det råder kort och gott en osäkerhet om en fastighet drabbas i morgon.
Vi har nu en nationell livsmedelsstrategi med en uttalad målsättning att öka livsmedelsproduktionen i landet och för att öka produktionen krävs, bland annat, investeringar. Om nu inte marknaden klarar av att möta upp finansieringsbehoven så menar
styrelsen att motionärens önskan är högst rimlig.
Den parlamentariska Landsbygdskommittén har, bland annat, lagt ett förslag om, så
kallade, landsbygdslån som skulle riktas mot bostadsbyggande på landsbygden. Ett
område där det också brukar vara problem med finansieringen. Ett liknande system
kunde även gälla jordbruket i det bekymmersamma läge som råder idag.
LRF Norrbotten yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för en statlig lånegaranti inom jordbruket.
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Motion Norrbotten nr 2

Statlig lånegaranti
Inkomna motioner
I en motion från LRF Norrbotten efterfrågas statliga lånegarantier för att möta upp
finansieringsbehoven inom lantbruket.
Styrelsens redovisning
När det gäller kapitalförsörjning och riskkapital är LRFs utgångspunkt att det gröna
näringslivet ska ha samma tillgång till kapital som andra branscher och kunna ta del
av olika statliga satsningar för att underlätta investeringar. Följande slutsatser presenterades i en utredning på uppdrag av riksförbundsstämman 2014:
Kommande pensionsavgångar och tillhörande ägarskiften, underinvesteringar i flera
produktionsgrenar samt tillväxtambitioner i den nationella livsmedelsstrategin kommer att leda till ett ökat finansieringsbehov inom jordbruket. En viktig förutsättning
för att investeringar i nya företag ska ske är att det finns en lönsamhet som svarar
upp mot finansiärens avkastningskrav – oaktat var kapitalet kommer ifrån.
Tillgången på kapital är inte det övergripande problemet i de gröna näringarna,
snarare att lönsamheten många gånger inte är i paritet med kapitalbehoven som
krävs för att förvärva eller utveckla en verksamhet. Det företagsekonomiska avkastningsvärdet är ofta lägre än marknadsvärdet, i synnerhet om man gör en analys på
kort och medellång sikt. Initiativ som syftar till att öka tillgången på finansiering på
icke-affärsmässiga grunder, vilket är fallet med statliga lånegarantier, riskerar att
leda till en ogynnsam skuldsituation och förstärka dessa skillnader. Utvecklingen
accentuerar istället behovet av att söka affärsmodeller som ger en rimlig riskexponering i företagandet. Ett stort ansvar vilar på företagarna själva. När finansieringsbehovet ökar, växer också kraven på presentationen av investeringsprospekten för att
attrahera finansiärer; i allt större utsträckning kommer det att handla om en mix av
olika finansieringskällor.
Bland vissa kategorier, i synnerhet unga företagare som ännu inte lyckats bygga upp
ett eget kapital eller byggnadsinvesteringar i exempelvis djurstallar med låga säkerheter i fastigheten, finns en kapitalproblematik. Under 2018 beslutade riksförbundsstyrelsen att LRF deltar i det nybildade bolaget Tillväxtbolaget för Sveriges lantbrukare tillsammans med Lantmännen och HK Scan. Satsningen, där man går in som
tredje part tillsammans med expansiva företag och banker, ska underlätta investeringar på gårdsnivå genom topplån med goda villkor. Detta för att gynna tillväxt och
konkurrenskraft i svenska lantbruksföretag och bidra till livsmedelsstrategin.
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LRFs operativa prioriteringar avseende ägarskiften och kapitalförsörjning syftar
främst till att inspirera till nya lösningar, dels genom att tillföra kunskap men också
kapital, exempelvis via Tillväxtbolaget.
Exemplet med Tillväxtbolaget ovan löser naturligtvis inte alla finansieringsproblem
för exempelvis yngre lantbrukare. Men den modell som Tillväxtbolaget tillämpar
visar på vikten att arbeta med olika frågor för att hitta en bra finansieringslösning i
olika fall. Som nämndes inledningsvis anser LRF att statligt riskkapital bör vara tillgängligt för företagare i de gröna näringarna på samma villkor som företag från
andra delar av näringslivet. Dock anser riksförbundsstyrelsen att statliga lånegarantier inte är rätt väg för framtida investeringar.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionen om att arbeta för en statlig lånegaranti inom jordbruket.
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Motion Mälardalen nr 1

Vad hände med motionen?
Lagunda
År 2016 skrev en medlem i Lagunda LRF en motion till årsmötet i lokalavdelningen,
som godkändes och skickades vidare till regionstämman 2017. På regionstämman
godkändes motionen och den gick vidare till riksförbundsstämman 2017. I riksförbundsstyrelsens yttrande, hade en viktig del av motionen glömts bort. Förslaget från
Lagunda och LRF Mälardalen var:
att tillsätta ett råd eller en samverkansgrupp som arbetar med ägarskiften i ett större
perspektiv samt att påbörja ett arbete tillsammans med bankerna för att hitta kreditsystem som möjliggör ägarskiften inom det gröna näringslivet.
I riksförbundsstyrelsens yttrande hade man inte tagit upp något om att tillsätta ett
råd/samverkansgrupp. Motionären agerade på riksförbundsstämman och beslutet där
blev då:
att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta
arbeta med kapitalförsörjning i ett ägar- och brukarperspektiv genom bildande
av ett särskilt råd/samverkansforum med bland annat fördjupat samarbete med
LRF Konsult.
Motionen i fråga handlar om bland annat kapitalförsörjning och om generationsskifte. En fråga som blir viktigare och viktigare för varje år som går då fler och fler
saknar någon som tar över sin gård och sitt företag. Extern kapitalförsörjning är något som också är viktigt om man ska satsa och utveckla sitt företag. Ett år som 2018
med extrem torka i hela landet gör att det hade varit bra om motionen hade verkställts av riksförbundet.
Efter riksförbundsstämman 2017 har det varit tämligen tyst från riksförbundsstyrelsen och tjänstemännen på riksförbundet. Då detta påpekats har vi inte fått några bra
svar. Det har inte inrättats ett särskilt råd med uppgift att jobba med ovan nämnda
frågor. Vi anser att det är mycket allvarligt att riksförbundsstyrelsen underlåter att
verkställa stämmobeslut.
LRF Mälardalen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

med omedelbar verkan verkställa beslutet som togs på 2017 års riksförbundsstämma i anledning av motionen från LRF Mälardalen om ägarskiften och
kapitalförsörjning.
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Styrelsens yttrande nr 58

Motion Mälardalen nr 1

Kapital- och ägarskiftesfrågor i samverkan
Inkomna motioner
I en motion från LRF Mälardalen påtalas att riksförbundsstyrelsen underlåtit att verkställa ett tidigare stämmobeslut om att tillsätta en samverkansgrupp som arbetar med
kapitalförsörjnings- och ägarskiftesfrågor.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen anser att frågor rörande ägarskiften och kapitalförsörjning är
strategiskt viktiga för de gröna näringarna. Följande slutsatser, som presenterats i en
utredning på uppdrag av riksförbundsstämman 2014, ligger till grund för LRFs operativa prioriteringar på området:
Kommande pensionsavgångar och tillhörande ägarskiften, underinvesteringar i flera
produktionsgrenar samt tillväxtambitioner i LRFs livsmedelsstrategi kommer att leda
till ett ökat finansieringsbehov inom jordbruket. Utvecklingen accentuerar behovet
av att söka affärsmodeller som ger en rimlig riskexponering i företagandet.
Tillgången på kapital är inte det övergripande problemet, snarare att lönsamheten
många gånger inte är i paritet med kapitalbehoven som krävs för att förvärva eller
utveckla en verksamhet. Avkastningsvärdet är ofta lägre än marknadsvärdet. Initiativ
som syftar till att öka tillgången på finansiering på icke-affärsmässiga grunder riskerar att leda till en ogynnsam skuldsituation och förstärka dessa skillnader.
Bland vissa kategorier, i synnerhet unga företagare som ännu inte lyckats bygga upp
ett eget kapital eller byggnadsinvesteringar i exempelvis djurstallar med låga säkerheter i fastigheten, finns en kapitalproblematik. Samtidigt vilar ett stort ansvar på företagarna själva. När finansieringsbehovet ökar växer också kraven på presentationen av investeringsprospekten för att attrahera finansiärer, i allt större utsträckning kommer det att handla om en mix av olika finansieringskällor.
Sedan motionen behandlades på riksförbundsstämman 2017 har LRF genomfört en
rad aktiviteter i samverkan med flera olika aktörer.
En trestegsutbildning kring ägarskifte genomfördes under hösten 2019 i samarbete
mellan enheten Företagande och Analys, LRF Västerbotten och LRF Konsult. Utbildningen adresserade överlåtarens och övertagarens problembild och verkliga fall
användes för att ge perspektiv på lyckade ägarskiften och instegsmodeller. Slutligen
utarbetades en konkret handlingsplan.
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På Gotland pågår ett pilotprojekt för effektivare ägarskiften. Tanken är att skapa koncept som kan användas vid ägarskiften och uppmuntra till en innovativ och trygg
köp- och säljkultur för lantbruksföretag. Initiativet projektleds av LRF Konsult men i
referensgruppen återfinns bland andra Swedbank och LRF.
Den första upplagan av Managementprogrammet för de gröna näringarna avslutades
under 2019 i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm. Programmet har fått
mycket höga betyg i utvärderingarna och en ny omgång planeras till hösten. Finansiering och riskhantering har ägnats stort fokus under utbildningen.
Under 2018 beslutade riksförbundsstyrelsen att LRF deltar i det nybildade bolaget
Tillväxtbolaget för Sveriges lantbrukare tillsammans med Lantmännen och HK Scan.
Satsningen, där man går in som tredje part tillsammans med expansiva företag
och banker, ska underlätta investeringar på gårdsnivå genom topplån med goda villkor. Detta för att gynna tillväxt och konkurrenskraft i svenska lantbruksföretag och
bidra till livsmedelsstrategin.
Utbildningsmaterial om finansieringsmodeller och ägarskiften finns också tillgängligt på LRFs hemsida. LRFs engagemang i Kompetenscentrum Alnarp, Sveriges
Lantbruksuniversitet (SLU) erbjuder en annan plattform för kunskapsutbyte i dessa
frågor.
Initiativen som presenteras ovan syftar till att inspirera till nya lösningar, dels genom
att tillföra kunskap men också kapital, exempelvis via Tillväxtbolaget. En bärande
tanke för LRFs arbete i dessa frågor är att söka lösningar i samverkan med andra aktörer i syfte att ge ett bredare perspektiv. Det innebär ofta olika fora för samverkan
som inte behöver vara formaliserat på operativ nivå på det vis som föreslås i motionen.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Mörka medeltidens återkomst
Kälarne
Runt om i landet sprider sig mörkret. På många ställen liknar situationen faktiskt
svunna dagar. Gatu- och vägbelysningar läggs ner och fler ligger i farozonen. Detta
sker utan hänsyn till varken företagande eller trafiksäkerhet. Hela landsbygden påverkas negativt.
Servicepersonal, transporter av gods till och från, kunder och gäster – alla får svårt
att se skyltar och andra riktmärken. Det blir svårt att hitta fram helt enkelt. Tillsammans med osäkerheten att vad som helst kan dyka upp ur mörkret, på minimala
vägrenar, växer en motvilja att ge sig ut på landsvägarna. Vilket bidrar till att vidga
klyftan mellan stad och land.
Frånvaron av ett upplyst närområde underlättar för till exempel maskinstölder och intrång, förövarna kan komma och ge sig av i skydd av mörker. Stora delar av Sverige
har dessutom ”natt” dygnet runt, flera månader om året.
Företagare har familj och ett liv vid sidan av företagandet. Barn ska ta sig till och
från skolbuss, äldre ska (ofta med rollator) ta sig till och från brevlåda, boende och
gäster/kunder ska ta sig till och från upplevelser och fritidsaktiviteter. Stora tunga
transporter med basvaror till Sveriges ekonomiskt viktiga industri går genom byar
och samhällen. Trafikverkets nollvision för säkerhet urholkas med mörka vägar.
Ännu en del i pågående begränsning av infrastruktur, ännu ett hinder mot att starta
och/eller utveckla företag, ännu en otrygghetsfaktor för att verka, leva och bo på
landsbygden. Att det släcks är en stor symbolfråga med signaler om nerlagd framtid.
Syns man inte finns man inte!
Att försämra förutsättningarna att vara företagare går stick i stäv med livsmedelsstrategin. Det är en nationell angelägenhet att grundläggande infrastruktur fungerar.
LRF Jämtland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

politiskt verka för att staten ska ta finansiellt ansvar för belysning längs
statliga vägar utan att budgeten för vägunderhåll drabbas samt

att

i samarbete med Trafikverket utforma föreskrifterna om var och hur
belysning ska finnas så att den blir anpassad till landsbygd.
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Styrelsens yttrande nr 59

Motion Jämtland nr 3

Mörka medeltidens återkomst
Inkomna motioner
LRF Jämtland lyfter i motionen behoven av fungerande belysning längs med vägar
och dess påverkan på boende och företagare på landsbygden. LRF Jämtland yrkar att
LRF ska arbeta för statligt finansieringsansvar av belysning längs med statliga vägar,
utan att budgeten för vägunderhåll drabbas. LRF Jämtland yrkar även att LRF i samarbete med Trafikverket ska utforma föreskrifter för var och hur belysning ska finnas
så att den blir anpassad till landsbygden.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar motionärens åsikt om att fungerande vägbelysning är
viktigt för såväl boende som företag på landsbygden och att belysningen på det statliga vägnätet är en del av den grundläggande infrastrukturen i landet. Att belysningsanordningar tas ned utan att ersättas med nya kan innebära en försämring för boende
och näringsliv på vissa platser.
Motionen syftar till det statliga vägnätet där Trafikverket är ansvarig väghållare.
Trafikverkets bedömningar gällande vilken belysning som ska finnas på statliga
vägar styrs av riktlinjerna för vägar och gators utformning (VGU). Idag finns det
även kommunal belysning på statliga vägar runt om i landet. Många av dessa belysningsanläggningar är i dåligt skick och den totala underhållsskulden bedöms uppgå
till 5-10 miljarder kronor. Undermålig belysning kan försämra trafiksäkerheten.
Den övervägande delen av kommunal belysning längs statliga vägar ägs av små
kommuner i landsbygd.
Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomför under
2018-2019 en pilotstudie för att se över vem som ska ha ansvar för dessa belysningsanordningar i framtiden. För att Trafikverket ska ta över belysningen ställs vissa krav
på omgivning och trafikmiljö samt att belysningsanordningarna uppfyller krav på
skick, underhåll och säkerhet. De anläggningar som inte uppfyller Trafikverkets
minimikrav riskerar att tas ned. Frågan om hur belysningen på statlig väg ska förvaltas i framtiden är dock inte avgjord, utan diskuteras i samband med pilotstudien.
LRF arbetar idag aktivt för att påverka såväl myndigheter som politiker att tillföra resurser i syfte att förbättra standarden och underhållet av vägnätet i hela landet. LRF
Jämtland yrkar att LRF politiskt ska arbeta för att staten tar finansiellt ansvar för belysning på statlig väg, utan att budgeten för vägunderhåll påverkas. Riksförbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att det är rimligt att staten tar finansiellt ansvar för åtgärder på det statliga vägnätet. I detta fall rör det kostnaderna för att rusta
upp den kommunala belysningen på statlig väg.
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Riksförbundsstyrelsen bedömer dock att budgeten för underhåll av det statliga vägnätet, framförallt det lågtrafikerade, är så pass pressad redan i dagsläget att stora underhållskostnader för belysning riskerar att tränga ut andra brådskande åtgärder. För
att Trafikverket ska kunna ta över denna form av kostnader i framtiden, behöver LRF
fortsätta med sitt påverkansarbete i syfte att öka det statliga anslaget till vägunderhåll.
Den pilotstudie som Trafikverket och SKL nu genomför i 17 kommuner runt om i
Sverige ska resultera i en ny metod gällande förvaltning av kommunala belysningsanläggningar vid statlig väg. LRF Jämtland yrkar att LRF i samarbete med
Trafikverket utformar föreskrifterna om var och hur belysning ska finnas så att de
blir anpassade till landsbygd. Riksförbundsstyrelsen delar uppfattningen att det är
positivt om LRFs medlemmar bidrar till den nya metoden och en konsekvensbedömning för företagare i landsbygd. Därför föreslår riksförbundsstyrelsen att LRF arbetar
för lokala samråd i samband med pilotprojektet om förvaltning av kommunal belysning på statlig väg, i syfte att ge LRFs medlemmar möjlighet att bidra med sina synpunkter till berörda kommuner och Trafikverket.
Styrelsen föreslår stämman besluta
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.
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Motion Norrbotten nr 1

Vägstandard
Råneå-Vitå
Frågan om vägstandard och skötsel av våra vägar är en mycket viktig, rent av en
överlevnadsfråga för landsbygden och det gröna näringslivet. Norrbotten är ett län
som är präglat av råvaruutvinning; skog och malm och mycket stora avstånd. Dessa
näringar svarar för 2/3 av Sveriges nettoexport. För att dessa näringar skall fortsätta
leverera nytta till samhället krävs naturligtvis en stabil infrastruktur.
För jord- och skogsbruket är vägtransporter A och O. Det handlar dels om transporter
av förnödenheter och service till gårdarna och dels om uttransporter av mjölk, slaktdjur och skogsråvara. Dessa transporter måste fungera dygnet runt, året runt. Vi har
nu en politisk enighet kring en nationell livsmedelsstrategi och ett nationellt skogsprogram med uttalade målsättningar att öka produktionen av livsmedel och skogsråvara. För att lyckas med detta krävs att samhället levererar en god infrastruktur och
ett stabilt vägnät.
Ur ett mer generellt perspektiv kommer landsbygden att bli alltmer oattraktiv att leva
i om inte basala samhällstjänster upprätthålls. Hur skall man få unga att vilja etablera
sig och bo på landsbygden om vägar och vägunderhåll är undermåligt, snöröjning
uteblir, etc. Tjälskjutning och skador av detta påverkar norra Sverige så mycket mer
än resten av landet och gör varje vår en del landsvägar i stort sett ofarbara periodvis.
LRF Norrbotten yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

skyndsamt verka för en god vägstandard och ett gott underhåll i hela landet.
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Styrelsens yttrande nr 60

Motion Norrbotten nr 1

Vägstandard
Inkomna motioner
LRF Norrbotten lyfter i motionen behoven av en god standard på vägnätet i hela landet och att detta har stor påverkan på det gröna näringslivet och landsbygden som
helhet. I motionen yrkar LRF Norrbotten att LRF skyndsamt ska arbeta för en god
vägstandard och ett gott vägunderhåll i hela landet.
Styrelsens redovisning
Motionen understryker vikten av ett fungerande vägnät för jord- och skogsbrukets
transporter. I linje med de politiska målsättningarna i den nationella livsmedelsstrategin och det nationella skogsprogrammet, beräknas produktionen av livsmedel och
skogsråvara öka. Detta ställer högre krav på vägnätet och infrastrukturen som helhet.
Riksförbundsstyrelsen delar uppfattningen att en god vägstandard är mycket viktig
för det gröna näringslivets transporter. Det gäller hela vägnätet, oavsett om det är enskild, kommunal eller statlig väghållning. LRF arbetar därför aktivt för att påverka
såväl myndigheter och politiker att tillföra resurser i syfte att förbättra standarden
och underhållet av vägnätet i hela landet.
För att förstärka vägstandarden och underhållet på det enskilda vägnätet arbetar LRF
för att den statliga medfinansieringen till enskilda vägar ska öka. Det finns ett växande renoveringsbehov på de enskilda vägarna där bland annat upprustning av många
broar är nödvändigt framöver. För att lyfta frågan deltar LRF i rådsgruppen för enskilda vägar, där frågor om vägstandard och underhåll diskuteras mellan Trafikverket
och andra representanter för näringslivet. Behovet av en förbättring av standarden på
det enskilda vägnätet lyfts även i kontakter med representanter från Sveriges riksdag
och regering. I mars 2019 skickade LRF tillsammans med Riksförbundet Enskilda
Vägar (REV) en gemensam skrivelse till infrastrukturministern om behovet av ökade
resurser till det enskilda vägnätet.
När det gäller de statliga vägarnas bärighet på landsbygden är det avhängigt hur stort
det årliga bärighetsanslaget är och hur det fördelas över landet. LRF anser att dessa
medel ska användas till att förstärka landsbygdens vägar och broar, för att möjliggöra
skogstransporter och andra tunga transporter året om. Därför deltar LRF i
Trafikverkets centrala grupp för att diskutera bärighetsåtgärder – den nationella
bärighetsgruppen. Det finns även regionala bärighetsgrupper runt om i landet och
för att påverka Trafikverkets prioriteringar är det viktigt att LRFs regionala representanter bemannar och deltar aktivt i gruppernas arbete. 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.
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Riksförbundsstyrelsen delar även motionärens ståndpunkt om att underhållet och
standarden av den grundläggande infrastrukturen påverkar landsbygdens attraktivitet
för såväl boende som företag. Styrelsens särskilda arbetsgrupp för landsbygdsfrågor,
tillsatt av riksförbundsstyrelsen i april 2018, arbetar för att hitta nya sätt att ytterligare lyfta frågan i landsbygdspolitiska sammanhang. En god standard och ett gott underhåll av vägnätet är mycket betydelsefullt för det gröna näringslivets transporter
och för att stärka landsbygdens attraktivitet i hela landet.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Vajer- och balkräcken
Edsbro-Ununge
Trafikverket har med avsikt att minska omkörnings- och avkörningsolyckor satt upp
alltfler vajer- och balkräcken (VBR) på det allmänna vägnätet. Många gånger fyller
sådana VBR en god funktion och bidrar till färre och mindre allvarliga olyckor men
ibland sätts det upp räcken som har mindre god funktion som istället bidrar till ökade
olycksrisker för breda fordon på vägavsnitt med begränsad vägbredd. Som exempel
har backspeglar strukit med vid fordonsmöten när snöröjning av vägren varit förhindrad av VBR. Många vittnar också om oron för att köra på cyklister och gångtrafikanter när breda fordon ska mötas på VBR-försedda vägavsnitt med begränsad vägbredd, över krön och i kurvor med skymd sikt.
LRF Mälardalen har påpekat i regionala samråd med Trafikverket inför vägbyggnationer och i direkt kontakt med Trafikverkets regionala planering att vissa vägavsnitt
troligen får högre vägsäkerhet utan VBR. Trafikverket har här svarat att de ser över
VBR-åtgärder med avsikt att göra så goda avvägningar som möjligt och hänvisar till
att trafikanter också har ett ansvar i att anpassa fordonshastighet till rådande förhållanden.
LRF Mälardalen har nyligen varit i kontakt med LRFs riksförbund för att få en uppdaterad information om hur LRF verkat på nationell nivå för att det gröna näringslivets transporter inte ska försvåras av VBR. Här hänvisas till dialog med Trafikverket
som uppmanats att genomföra samråd med lantbrukare inför trafiksäkerhetsåtgärder.
LRF Mälardalen konstaterar dock att Trafikverket fortsätter att placera ut VBR vid
många nybyggda/ombyggda vägar utan samråd med LRF och åkerinäringen, vilket
leder till nedsatt trafiksäkerhet på vägavsnitt med begränsad bredd, över krön och i
kurvor med skymd sikt.
LRF Mälardalen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att Trafikverket inrättar obligatoriska lokala samråd med LRF
och åkerinäringen gällande vajer- och balkräcken och andra trafiksäkerhetsåtgärder.

266

Styrelsens yttrande nr 61

Motion Mälardalen nr 3

Vajer- och balkräcken
Inkomna motioner
LRF Mälardalen har i sin motion angående vajer- och balkräcken (VBR) lyft fram
vikten av att det lokala näringslivet, oftast lantbrukare, genom LRF samt åkerinäringen ska få komma till tals vid uppsättning av vajer- och balkräcken.
Styrelsens redovisning
Mitträcken och andra trafiksäkerhetsåtgärder genomförs nu i stor omfattning på våra
vägar, vilket LRF är positivt till. För att åtgärderna verkligen ska leda till ökad säkerhet krävs att jord- och skogsbruk samt övrigt näringsliv involveras tidigt i planeringsprocessen. Vid ombyggnad av kommunala och statliga vägar är det därför viktigt att
kommunen och Trafikverket tar kontakt med lantbrukare på orten för samråd, så att
farthinder, avsmalningar och mitträcken kan anpassas till breda lantbruksmaskiner.
Det är framförallt boende och verksamma i området som kan lyfta fram konsekvenserna för det lokala näringslivet.
Enligt väglagen ska Trafikverket vid uppsättning av mittvajer eller balkräcken, som
vanligen benämns 1+2 väg, ha samråd med markägare och arrendatorer. Kallelse till
samråd för markägare och arrendatorer ska ske skriftligt i from av brev. Vidare ska
Trafikverket kalla till samrådsmöten i fråga om uppsättning av mittvajer via meddelande i lokalpressen där alla intressenter inbjuds till samråd. Vid uppsättning av
kanträcken (det vill säga skydd mot branta vägkanter) behövs inget samråd enligt
väglagen.
Enligt motionären är det viktigt att LRF fortsätter att lyfta upp behovet av samråd vid
ombyggnationer av exempelvis vägar i kontakterna med Trafikverket så att väglagen
efterlevs. Riksförbundsstyrelsen menar att det också är viktigt att LRF på lokal och
regional nivå arbetar med att bygga upp kontakter med Trafikverket lokalt. Bra kontakter till Trafikverket skapar bättre förutsättningar för att exempelvis få vara remissinstans i samband med ombyggnation och därmed en större möjlighet att påverka var
och hur vajer- och balkräcken sätts upp.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Problem med farthinder i städerna med dålig luft och
onödigt slitage som följd
Årstad
Vid LRFs regionstämma i Halland behandlades en motion i rubricerad fråga.
Stämman beslöt sända följande motion vidare till riksförbundsstämman för
behandling:
Som barn minns jag hur avundsjuk jag var på människor i städerna som kunde cykla
på helt släta vägar, medan vi på landsbygden fick hålla tillgodo med håliga grusvägar. År 2019 är läget tvärtom, det vill säga på landsbygden har vi ofta bra vägar, men
i städerna finns guppen - nu i form av konstgjorda gupp som har kostat mycket
pengar att göra med avsikten att få folk att följa lagen, det vill säga sänka hastigheten.
För oss bönder innebär farthindren besvär och skador på de maskiner vi använder för
att till exempel snöröja och halkbekämpa i städerna. De påverkar även vid de tillfällen då vi åker in med tunga spannmålslass till anläggningar som ofta ligger i städerna. Om detta endast gav oss bönder problem kan man tänka sig att få skulle bry
sig, men det leder till andra problem som vi bör påtala.
En undersökning av en brittisk bilistförening “The Automobile Association”, har testat följder av farthindren (vägbulor, gupp med mera). En testbil kördes med en konstant hastighet av 48 km/tim (30 mph) och hade då en bränsleförbrukning av 0,41
liter/mil. Därefter kördes samma bil samma sträcka med farthinder i normal omfattning. Inför varje farthinder var man tvungen att sänka hastigheten för att efter hindret
öka hastigheten igen. Bränsleförbrukningen ökade till 0,76 liter/mil och koldioxidutsläpp och andelen sotpartiklar ökade kraftigt.
Fartguppen leder till större utsläpp från bränsle och däck, mer störningar från fordon
som bromsar och accelererar och ett oerhört stort slitage på fordonen. Att det dessutom ger arbetsrelaterade skador för yrkeschaufförer som kanske måste passera tusentals dylika hinder varje dag måste inräknas i kalkylen. I denna kategori faller till exempel bönder under vinterväghållning
Är det LRFs ansvar att sätta fingret på detta feltänk i samhället? Svar, Ja! Vi har det
kollektiva ansvaret att förbättra miljön. Att år 2019 acceptera en ökad bränsleförbrukning på över 85 % i tätorter för att förmå bilister att hålla hastigheten borde vara
otänkbart. Det finns andra alternativ utan alla negativa bieffekter.
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LRF Halland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

inleda ett rikstäckande informationsarbete, framförallt inriktat mot Sveriges
Kommuner och Landsting, för att förbättra den ohållbara modellen av hastighetsreglering med hjälp av farthinder.
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Styrelsens yttrande nr 62

Motion Halland nr 1

Problem med farthinder i städerna med dålig luft och
onödigt slitage som följd
Inkomna motioner
LRF Halland har skrivit en motion som påvisar miljöaspekten, arbetsmiljöproblemet
och slitaget på fordon i samband med farthinder i städer. LRF Halland yrkar att LRF
ska inleda ett rikstäckande informationsarbete för att förbättra denna ohållbara modell för hastighetsreglering.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens bild av de baksidor som farthinder orsakar inne i städerna – i form av ökad bränsleförbrukning och större slitage på fordon – och känner
till den undersökning som LRF Halland hänvisar till som publicerades i januari 2008
i Teknikens värld. Styrelsen är även medveten om det arbetsmiljöproblem som farthinder orsakar.
Att farthinder behövs beror till stor del på att trafikanter inte följer den anvisade hastighetsbegränsningen i området och farthinder byggs därför för att öka säkerheten för
de oskyddade personerna i området. Säkerhet är något som LRF anser vara ytterst
viktigt och som inte kan åsidosättas.
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har tagit fram nya riktlinjer (2016) för hur
farthinder ska utformas för att minska arbetsmiljöproblemen och dessa nya farthinder
har fått bra respons från kollektivtrafiken. Även rörliga farthinder prövas på flera
platser runt om i Sverige, bland annat vid betalstationerna på Öresundsbron. De rörliga farthindren blir bara farthinder om förarna kör för fort. Resultatet är ett mer
jämnt tempo i trafiken, vilket minskar miljöpåverkan från fordonen som passerar.
Genom dessa nya riktlinjer – som SKL tagit fram – samt den nya tekniken med
rörliga farthinder anser LRF att många farthinder i framtiden kommer att byggas på
bättre sätt vilket skapar mindre miljöpåverkan samt bättre arbetsmiljö för förare av
både maskiner, lastbilar och personbilar.
Styrelsen kommer att följa utvecklingen och fortsätta arbeta för att påskynda förbättringar av farthinder i befintliga dialoger med myndigheter. Styrelsen är övertygad om
att de förändringar som redan gjorts sedan 2008 har lett till mindre miljöpåverkan
och att framtidens farthinder kommer byggas och renoveras enligt de nya riktlinjer
som SKL tagit fram som både minskar miljöpåverkan och arbetsmiljöproblem.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Ärende nr 22

Styrelsens yttranden över inkomna motioner
Nr

Yttrande

Från

Motion

Sid
67

1

Klimatdebatten

Skåne 1, Sydost 7

Svensk livsmedelsproduktion och
miljö, Klimatdebatten

2

Fossilfria drivmedel och konkurrenskraft

Dalarna 2, Västra Götaland 4,
Västra Götaland 5,
Östergötland 5

Otacksamt att använda ett klimatsmart
drivmedel, Lika villkor för HVO som för
diesel, Tillåt och tillgängliggör fossilfria
drivmedel, Omställning och konkurrenskraft – minskat fossilberoende

73

3

Betalt för nettokolinlagring

Mälardalen 6

Betalt för nettokolinlagring

77

4

Faktagranskning om de gröna
näringarna

Sydost 9

Faktagranskning om gröna näringarna

80

5

Gå från skola till universitet

Skåne 3

Gå från skola till universitet

83

6

Det svenska lantbruket i
kursplaner

Västra Götaland 14

Det svenska lantbruket i skolans
kursplaner

86

7

Tillgänglighet och synliggörande av kunskap och
information

Örebro 1

Tillgänglighet och synliggörande av
kunskap och information

88

8

Kommunikationspolicy gällande
Dalarna 1
barn/ungdomar i lantbruket

Kommunikationspolicy gällande
barn/ungdomar i lantbruket

90

9

LRFs kommunikation till medlemmar och förtroendevalda

Halland 3, Jämtland 5,
Södermanland 2

Kommunikationsapp, Framtidens
forum för förtroendevalda, Utveckla
LRFs medlemskommunikation

94

10

Jämställdhet

Jönköping 7

Jämställdhet

97

11

Ungas engagemang

LRF Ungdomen 4

Hur ska vi kunna ta för oss?

100

12

Utvecklingsfond för LRFs
lokalavdelningar

Gävleborg 1

Utvecklingsfond för LRFs lokalavdelningar

103

13

Bankernas årsavgift

Mälardalen 2

Bankernas årsavgift

105

14

Kriskassa för omsorgsärenden

Östergötland 3

Kriskassa för omsorgsärenden

107

15

Djurrättsextremister och
straffvärde

Västra Götaland 8

Djurrättsextremister och straffvärde

109

16

Sätt stopp för ligorna

Sydost 8

Sätt stopp för ligorna

112

17

LRF och livsmedelsstrategin

Västra Götaland 1

LRF och livsmedelsstrategin

114

18

EU-stöd eller EU-ersättningar

Gotland 1

EU-stöd eller EU-ersättningar

118
121
124

19

Främja nya landsbygdsföretag
i jordbrukspolitiken

LRF Ungdomen 3

Prioritera om landsbygdsprogrammets
medel för att främja nya landsbygdsföretag

20

Torkastödet

Jämtland 1

Torkaersättning
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Nr

Yttrande

Från

Motion

21

Korrigering av kontrollavgift
för slakt

Västra Götaland 2

Korrigering av kontrollavgift för slakt

127

22

Den nya djurskyddslagen

Södermanland 1

Vem ska gynnas av den nya djurskyddslagen?

130

23

Rankinglista över Sveriges
kommuner

Jönköping 6

Rankinglista över Sveriges kommuner

134

24

Hållbar representation

Jönköping 5

Hållbar representation

136

25

Insekter – framtidens föda

Västra Götaland 6

Insekter – framtidens föda

139

26

Times up för Roundup?

LRF Ungdomen 2,
Västra Götaland 3

Times up for Roundup?,
Times up för Roundup

143

27

Regler för nybyggnation på
landsbygden

Jämtland 4

Regler för nybyggnation på
landsbygden

148

28

Jordförvärvslagen

Halland 4

29

Minerallagen och medlemmarna

Västra Götaland 11,
Östergötland 2

Vem ska äga gården och åkermarken
i framtiden?
Avskaffa minerallagen,
LRFs kompetens i gruvfrågor

30

Lantmäteriets monopolställning

Jönköping 8

Lantmäteriets monopolställning

159

31

Äganderätt – inte detsamma
som ersättningsrätt

Dalarna 4

Äganderätt – inte detsamma som
ersättningsrätt

162

32

Ersättning vid rådighetsinskränkningar

Sydost 10, Västra Götaland 7

Ersättningar vid rådighetsinskränkningar i tillåten pågående markanvändning, Ändra grundlagen – ta bort
ordet miljöskydd

168

33

Intrångsersättningar vid
ledningsdragning

Västra Götaland 9

Intrångsersättningar vid ledningsdragning

172

34

Bondens åker – allmän
egendom

Östergötland 6

Bondens åker – allmän egendom

177

35

Intrång – hur mycket ska
man tåla?

Östergötland 7

Intrång – hur mycket ska man tåla?

180

36

Nedmontering av Telia Soneras
Västra Götaland 10
kopparnät

Nedmontering av Telia Soneras
kopparnät

183

37

Vasaloppet - riksintresse för
friluftsliv

Dalarna 3

Riksintresset för friluftsliv

185

38

Framtidssäkra allemansrätten

Halland 2

Framtidssäkra allemansrätten

188

39

Rimlig ansvarsfördelning vid
skötsel av större vattendrag

Sydost 6

Rimlig ansvarsfördelning vid skötsel
av större vattendrag

190

40

Biotopskydd

Jämtland 2

Biotopskydd

193

41

Lönsamhet i skogen

Östergötland 4

Lönsamhet i skogen

196

272

Sid

152
156

Nr

Från

Motion

42

Åtgärder mot granbarkborrens
utbredning

Yttrande

Värmland 2

Åtgärder mot granbarkborrens
utbredning

Sid
200

43

Andelstalsberäkning av vägar
vid naturreservatsbildningar

Värmland 1

Normer och praxis för andelstalsberäkning av vägar vid naturreservatsbildningar behöver förändras

203

44

Vildsvin

Sydost 3

Vildsvin

209

45

Beräkning och inventering av
viltskador

Vildsvinens skadeverkningar, Hur
Jönköping 3, LRF Ungdomen 1, stora viltskador i fält kan vi acceptera?,
Mälardalen 5, Östergötland 1
Studier av viltskador på jordbruksgrödor, Beräkningsverktyg för viltskador

217

46

Utfodring av klövvilt

Mälardalen 4,
Västra Götaland 12

Förbjud utfodring av klövvilt, Utfodring
av vildsvin

224

47

Jakttider på vildsvin

Västra Götaland 13

Vildsvinsjakt året om

227
231

48

Ändra regelverket för fällfångst

Jönköping 2

Ändra regelverket för fällfångst av
vildsvin

49

Minska vildsvinsstammen

Sydost 1

Minska vildsvinsstammen

234

50

Stoppa vildsvinsinvasionen

Sydost 2

Stoppa vildsvinsinvasionen

236

51

Vildsvinsproblematiken

Sydost 4

Vildsvinsproblematiken

240

52

Viltet i skogs- och mellanbygder Sydost 5

Viltet i skogs- och mellanbygder

244

53

DNA-test av vildsvin

Jönköping 4

DNA-test av vildsvin

246

54

Viltskadors hantering i jordbruksarrendeförhållanden

Halland 5

Viltskadors hantering i jordbruksarrendeförhållanden

248

55

Fungerande älgförvaltning

Jönköping 1

Fungerande älgförvaltning

250

56

Neutral företagsbeskattning
och SGI

Skåne 2

Neutral företagsbeskattning och SGI

252

57

Statlig lånegaranti

Norrbotten 2

Statlig lånegaranti

255

58

Kapital- och ägarskiftesfrågor
i samverkan

Mälardalen 1

Vad hände med motionen?

258

59

Mörka medeltidens återkomst

Jämtland 3

Mörka medeltidens återkomst

261

60

Vägstandard

Norrbotten 1

Vägstandard

264

61

Vajer- och balkräcken

Mälardalen 3

Vajer- och balkräcken

267

62

Problem med farthinder i
städerna med dålig luft och
onödigt slitage som följd

Halland 1

Problem med farthinder i städerna
med dålig luft och onödigt slitage
som följd

270

273

Ärende nr 22

Inkomna motioner och styrelsens yttranden
Region

Motion

Sid Yttrande

Nr

Sid

Dalarna 1

Kommunikationspolicy gällande barn/
ungdomar i lantbruket

89

Kommunikationspolicy gällande
barn/ungdomar i lantbruket

8

90

Dalarna 2

Otacksamt att använda ett klimatssmart
drivmedel

69

Fossilfria drivmedel och
konkurrenskraft

2

73

Dalarna 3

Riksintresset för friluftsliv

184

Vasaloppet – riksintresse för
friluftsliv

37

185

Dalarna 4

Äganderätt – inte detsamma som
ersättningsrätt

161

Äganderätt - inte detsamma
som ersättningsrätt

31

162

Gotland 1

EU-stöd eller EU-ersättningar

117 EU-stöd eller EU-ersättningar

18

118

Gävleborg 1

Utvecklingsfond för LRFs lokalavdelningar

102

Utvecklingsfond för LRFs
lokalavdelningar

12

103

Halland 1

Problem med farthinder i städerna med
dålig luft med onödigt slitage som följd

Problem med farthinder i städ268 erna med dålig luft och onödigt
slitage som följd

62

270

Halland 2

Framtidssäkra allemansrätten

187 Framtidssäkra allemansrätten

38

188

Halland 3

Kommunikationsapp

LRFs kommunikation till medlemmar och förtroendevalda

9

94

Halland 4

Vem ska äga gården och åkermarken
i framtiden?

151 Jordförvärvslagen

28

152

Halland 5

Viltskadors hantering i jordbruksarrendeförhållanden

247

54

248

Jämtland 1

Torkaersättning

123 Torkastödet

20

124

Jämtland 2

Biotopskydd

192 Biotopskydd

40

193

Jämtland 3

Mörka medeltidens återkomst

260 Mörka medeltidens återkomst

59

261

Jämtland 4

Regler för nybyggnation på landsbygden

146

27

148

Jämtland 5

Framtidens forum för förtroendevalda

9

94

Jönköping 1

Fungerande älgförvaltning

249 Fungerande älgförvaltning

55

250

Jönköping 2

Ändra regelverket för fällfångst av vildsvin

230 Ändra regelverket för fällfångst

48

231

91

274

92

Viltskadors hantering i
jordbruksarrendeförhållanden

Regler för nybyggnation på
landsbygden
LRFs kommunikation till medlemmar och förtroendevalda

Region

Motion

Sid Yttrande

Nr

Sid

Jönköping 3

Vildsvinens skadeverkningar

Beräkning och inventering av
212
viltskador

45

217

Jönköping 4

DNA-test av vildsvin

245 DNA-test av vildsvin

53

246

Jönköping 5

Hållbar representation

135 Hållbar representation

24

136

Jönköping 6

Rankinglista över Sveriges kommuner

133

23

134

Jönköping 7

Jämställdhet

10

97

Jönköping 8

Lantmäteriets monopolställning

158 Lantmäteriets monopolställning

30

159

LRF Ungdomen 1

Hur stora viltskador i fält kan vi acceptera?

214

45

217

LRF Ungdomen 2

Times up for round up?

140 Times up för Roundup?

26

143

LRF Ungdomen 3

Prioritera om landsbygdsprogrammets
medel för att främja nya landsbygdsföretag

119

19

121

LRF Ungdomen 4

Hur ska vi kunna ta för oss?

11

100

Mälardalen 1

Vad hände med motionen?

257

58

258

Mälardalen 2

Bankernas årsavgift

104 Bankernas årsavgift

13

105

Mälardalen 3

Vajer- och balkräcken

266 Vajer- och balkräcken

61

267

Mälardalen 4

Förbjud utfodring av klövvilt

222 Utfodring av klövvilt

46

224

Mälardalen 5

Studier av viltskador på jordbruksgrödor

215

45

217

Mälardalen 6

Betalt för nettokolinlagring

3

77

Norrbotten 1

Vägstandard

263 Vägstandard

60

264

Norrbotten 2

Statlig lånegaranti

254 Statlig lånegaranti

57

255

Skåne 1

Svensk livsmedelsproduktion och miljö

1

67

Skåne 2

Neutral företagsbeskattning och SGI

56

252

Rankinglista över Sveriges
kommuner

96 Jämställdhet

Beräkning och inventering av
viltskador

Främja nya landsbygdsföretag
i jordbrukspolitiken

98 Ungas engagemang
Kapital- och ägarskiftesfrågor
i samverkan

Beräkning och inventering av
viltskador

75 Betalt för nettokolinlagring

275

64 Klimatdebatten
251

Neutral företagsbeskattning
och SGI

Region

Motion

Skåne 3

Gå från skola till universitet

Sydost 1

Minska vildsvinsstammen

Sydost 2

Sid Yttrande

Nr

Sid

5

83

232 Minska vildsvinsstammen

49

234

Stoppa vildsvinsinvasionen

235 Stoppa vildsvinsinvasionen

50

236

Sydost 3

Vildsvin

205 Vildsvin

44

209

Sydost 4

Vildsvinsproblematiken

239 Vildsvinsproblematiken

51

240

Sydost 5

Viltet i skogs- och mellanbygder

242 Viltet i skogs- och mellanbygder

52

244

Sydost 6

Rimlig ansvarsfördelning vid skötsel
av större vattendrag

189

39

190

Sydost 7

Klimatdebatten

1

67

Sydost 8

Sätt stopp för ligorna

16

112

Sydost 9

Faktagranskning om gröna näringarna

4

80

Sydost 10

Ersättningar vid rådighetsinskränkningar
i tillåten pågående markanvändning

165

32

168

Södermanland 1

Vem ska gynnas av den nya
djurskyddslagen?

129 Den nya djurskyddslagen

22

130

Södermanland 2

Utveckla LRFs medlemskommunikation

Värmland 1

81 Gå från skola till universitet

Rimlig ansvarsfördelning vid
skötsel av större vattendrag

66 Klimatdebatten
111 Sätt stopp för ligorna
79

Faktagranskning om de gröna
näringarna
Ersättning vid rådighetsinskränkningar

93

LRFs kommunikation till medlemmar och förtroendevalda

9

94

Normer och praxis för andelstalsberäkning
av vägar vid naturreservatsbildningar
behöver förändras

202

Andelstalsberäkning av vägar
vid naturreservatsbildningar

43

203

Värmland 2

Åtgärder mot granbarkborrens utbredning

199

Åtgärder mot granbarkborrens
utbredning

42

200

Västra Götaland 1

LRF och livsmedelsstrategin

113 LRF och livsmedelsstrategin

17

114

Västra Götaland 2

Korrigering av kontrollavgift för slakt

126

21

127

Västra Götaland 3

Times up för Roundup

142 Times up för Roundup?

26

143

Västra Götaland 4

Lika villkor för HVO som för diesel

70

Fossilfria drivmedel och
konkurrenskraft

2

73

Västra Götaland 5

Tillåt och tillgängliggör fossilfria drivmedel

71

Fossilfria drivmedel och
konkurrenskraft

2

73

276

Korrigering av kontrollavgift för
slakt

Region

Motion

Sid Yttrande

Nr

Sid

Västra Götaland 6

Insekter – framtidens föda

138 Insekter – framtidens föda

25

139

Västra Götaland 7

Ändra grundlagen – ta bort ordet
miljöskydd

167

Ersättning vid rådighetsinskränkningar

32

168

Västra Götaland 8

Djurrättsextremister och straffvärde

108

Djurrättsextremister och
straffvärde

15

109

Västra Götaland 9

Intrångsersättningar vid ledningsdragning

170

Intrångsersättningar vid
ledningsdragning

33

172

Västra Götaland 10

Nedmontering av Telia Soneras kopparnät

182

Nedmontering av Telia Soneras
kopparnät

36

183

Västra Götaland 11

Avskaffa minerallagen

154 Minerallagen och medlemmarna

29

156

Västra Götaland 12

Utfodring av vildsvin

223 Utfodring av klövvilt

46

224

Västra Götaland 13

Vildsvinsjakt året om

226 Jakttider på vildsvin

47

227

Västra Götaland 14

Det svenska lantbruket i skolans
kursplaner

85

Det svenska lantbruket i
kursplaner

6

86

Örebro 1

Tillgänglighet och synliggörande av
kunskap och information

87

Tillgänglighet och synliggörande
av kunskap och information

7

88

Östergötland 1

Beräkningsverktyg för viltskador

216

45

217

Östergötland 2

LRFs kompetens i gruvfrågor

155 Minerallagen och medlemmarna

29

156

Östergötland 3

Kriskassa för omsorgsärenden

106 Kriskassa för omsorgsärenden

14

107

Östergötland 4

Lönsamhet i skogen

195 Lönsamhet i skogen

41

196

Östergötland 5

Omställning och konkurrenskraft –
minskat fossilberoende

2

73

Östergötland 6

Bondens åker – allmän egendom

175 Bondens åker – allmän egendom

34

177

Östergötland 7

Intrång – hur mycket ska man tåla?

179

35

180

72

277

Beräkning och inventering av
viltskador

Fossilfria drivmedel och
konkurrenskraft

Intrång – hur mycket ska man
tåla?

Anteckna gärna.

278

Anteckna gärna.

279

Anteckna gärna.

280

Foto: Erik Simander/TT

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

