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Ärende nr 5

Föredragningslista vid extra stämmor med
Lantbrukarnas Riksförbund, förening u p a
och ideell förening 2020-09-30--10-01
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 11 mars 2020 att föreslå
stämman att utse presidium enligt följande:
Carola Gunnarsson, Möklinta, ordförande
Johnas Rundgren, Västerås, vice ordförande

3.

Anmälan av sekreterare och protokollsekreterare
Riksförbundsstyrelsen har den 4 mars 2020 utsett Peter Lundberg till
sekreterare och Lizette Wahlberg till protokollsekreterare.

4.

Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställs sedan samtliga deltagande fullmäktige loggat in i
kongressystemet.

5.

Fastställande av föredragningslista

6.

Fastställande av arbetsordning
Valberedningen föreslår stämman anta följande arbetsordning:
a) Ordet begärs genom en knapptryckning i kongressystemet via varje persons
egen enhet.
b) Från LRF Ungdomen utses tre namngivna personer som har yttrande- och
förslagsrätt: Elisabeth Hidén, Ronja Björkqvist och Anton Öhrlund.
c) Förslag lämnas skriftligen i kongressystemet via respektive persons enhet.
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.
Stämman den 26 maj valde Per Willén, LRF Örebro och Per Lindahl,
Lantmännen till ledamöter i beredningsutskottet. Styrelsen har utsett
Åsa Odell att vara styrelsens representant. Erik Pihlo 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 presidiet eller från föredragandens enhet.
h) Huvudförslag är alltid styrelsens förslag eller av styrelseledamot tillstyrkt
ändringsförslag.
i) Tidsbegränsning av talartid om två minuter gäller. Presidiet kan vid behov
ge ledamot av riksförbundsstyrelsen utökad talartid.
7.

Val av protokolljusterare och rösträknare
Valberedningen nominerar två protokolljusterare med två ersättare samt två
rösträknare med två ersättare.
Som protokolljusterare föreslås:
Per Pettersson, LRF Mälardalen
Marie André, Landshypotek
Som ersättare föreslås:
Johan Lagerholm, LRF Södermanland
Jeanette Elander, Sveriges Grisföretagare
Som rösträknare föreslås:
Anna Lundell, LRF
Göran Almberg, LRF
Som ersättare föreslås:
Mona Holmsten, LRF
Anna Iwarsson, LRF

8.

Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
Meddelande om tid och plats för stämman skickades den 5 augusti 2020 till
regioner och organisationsmedlemmar och kallelse skickades ut den 3 september.
Annons har varit införd i Land vecka 37.
Kallelse ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.
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9.

Ärenden som medlem hänskjutit till riksförbundsstämman
Behandling av inkomna motioner
Styrelsen redovisar i 58 yttranden sina förslag med anledning av 71 inkomna
motioner.

10.

Stämmornas avslutande
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Ärende nr 9
Motion Sydost nr 5

Livsmedelsstrategin, en väg till lönsamhet i primärledet
Mellersta Kinnevald
Vi har i dag ett antal livsmedelsstrategier att förhålla oss till och där vi också arbetar i
samverkan med andra, både nationellt och regionalt. Samtliga livsmedelsstrategier har mer
eller mindre tydliggjort ökad produktion och lönsamhet som viktiga delar.
Livsmedelsstrategierna bidrar till ökad kunskap och skapar intresse och är ett långsiktigt
arbete, bland annat att kommunicera svenska mervärden både gentemot allmänhet samt
myndigheter och politiker. Lönsamhet påverkas av en mängd faktorer, tyvärr är inte alla
möjliga för den enskilde företagaren att styra eller påverka. Kompetensutveckling är en del,
bland annat i ledarskap och affärsutveckling där ledarskapet framåt kan vara en del i att säkra
tillgång till medarbetare och skapa attraktion.
Livsmedelsstrategierna bidrar och kommer så fortsatt att göra för utveckling och lönsamhet,
men en förstärkning av primärledets betydelse och potential är i LRFs arbete framåt ett måste
och bör arbetas med tydligare också i de olika regionala strategierna. Trots många pågående
projekt och arbete som pågår både nationellt och regionalt så upplever många av våra
medlemmar att primärledet inte är tillräckligt lyft och att förutsättningarna för konkurrenskraft
måste stärkas. Framtidens krav på lantbrukaren som verksamhetsutövare, innovatör och
strateg med investeringar i verksamheten som ska vara till nytta nu och för nästa generation.
Så kommer kunskapen om marginalerna och avkastningsvärdet i investeringen att vara
avgörande för framgång i ett långsiktigt och hållbart företagande. Där anser LRF Sydost att
LRF behöver titta på lantbruksföretagens och de enskilda produktionsgrenarnas lönsamhet,
tillväxt och utveckling 20-30 år framåt och därmed stärka den nya generationens lantbrukare i
ett långsiktigt, hållbart företagande och med kommande förutsättningar fortsatt ges möjlighet
att producera livsmedel med hög konkurrenskraft och hög kvalitet.
Vi vet att frågorna finns inom LRF och i vissa fall är självklara, men inte tillräckligt aktivt
och tydligt gentemot medlemmarna som också efterfrågar och vill ha konkreta råd utifrån
omvärldsanalyser. Den pandemi som nu härjar och lämnar en sargad ekonomi både i Sverige,
Europa och världen och en ej beslutad EU-budget som hade avsikt att påbörjas 2021. Här
finns skäl att påtala att framtida politik, svensk som europeisk, inte får underminera den
svenska livsmedelsproduktionens konkurrenskraft. Det kommer krävas stora insatser från
LRF för att livsmedelsstrategins mål måste stå orubbat även i den svenska och europeiska
ekonomiska läkeprocess vi i närtid kommer att behöva hantera.

LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF i den nationella livsmedelsstrategin med ytterligare kraft driver lönsamhetsfrågor
och konkurrensfördelarna för primärledet och riktat mot olika produktionsgrenar samt

att

LRF måste arbeta hårt för att den nationella livsmedelsstrategins mål om ökad
konkurrenskraft och produktion måste stå orubbat även i en ekonomisk läkeprocess i
Sverige och Europa, och inkludera detta i kommande CAP-arbete.
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Motion Västra Götaland nr 3

Resultatuppföljning av livsmedelsstrategin
Falköpings kommungrupp och Skövde kommungrupp
LRF Västra Götaland anser att det som nu främst behövs är att livsmedelsstrategiarbetet
förses med en omsorgsfull resultatuppföljning mot strategins målsättningar, inte ytterligare
handlingsplaner och rapportering av genomförda aktiviteter och beslut.
Regeringen bör skapa ett djupgående resultatuppföljningssystem av livsmedelsstrategin. Det
är viktigt att regeringen åtminstone en gång årligen redovisar vilka resultat som uppnåtts i
livsmedelsstrategins riktning såväl till riksdagen som till branschen och alla övriga
intresserade. En sådan redovisning blir sen i sin förlängning underlag för bedömningar av
vilka ytterligare insatser som behöver göras, vad som ska göras mer och mindre av etc. LRF
Västra Götaland bedömer att detta skulle vara ett avgörande komplement för att ge fart på ett
arbete som i sin inledning haft uppenbara problem att göra skillnad på gårdsnivå.

LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för att ett årligt resultatuppföljningssystem av livsmedelsstrategin införs.
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Styrelsens yttrande nr 1
Motion Sydost nr 5 och Västra Götaland nr 3

Livsmedelsstrategin
Inkomna motioner
LRF Västra Götaland yrkar att LRF ska jobba för införande av ett årligt
resultatuppföljningssystem för livsmedelsstrategin. LRF Sydost yrkar att LRF i den nationella
livsmedelsstrategin med ytterligare kraft driver lönsamhetsfrågor och konkurrensfördelarna
för primärledet och riktar arbetet mot olika produktionsgrenar. LRF Sydost vill även att LRF
arbetar hårt för att den nationella livsmedelsstrategins mål om ökad konkurrenskraft och
produktion står orubbat även i en ekonomisk läkeprocess i Sverige och Europa, och inkludera
detta i kommande CAP-arbete.
Styrelsens redovisning
Riksdagens beslut 2017 om en nationell livsmedelsstrategi är en viktig plattform för LRFs
arbete med att utveckla och öka den svenska livsmedelsproduktionen. Detta kan inte nog
understrykas. Vidare är det positivt att arbetet med regionala strategier och handlingsplaner
fått, generellt sett, god uppslutning runt om i landet. Arbetet med olika branschers
handlingsplaner är även en viktig del i livsmedelsstrategin. När det gäller svenska folkets
inställning till inhemsk livsmedelsförsörjning har 2018 års extremtorka samt 2020 års Covid
19-pandemi haft betydelse. I nuläget är livsmedelsproduktionen klassad som samhällsviktig
verksamhet och det är naturligtvis mycket angeläget att den benämningen blir varaktig.
Resultatuppföljning
Motionen från LRF Västra Götaland handlar om den för LRF fundamentala frågan att
åtgärder i livsmedelsstrategin måste göra skillnad på gårdsnivå. Strategin omfattar förstås inte
bara jordbruket och trädgårdsnäringen utan hela kedjan från jord till bord. Men utan en
tillväxt i primärledet i Sverige kommer livsmedelsstrategin att ses som ett misslyckande och
skulle allvarligt påverka förtroendet för strategin. Därför är yrkandet om resultatuppföljning
relevant.
Nedanstående graf visar hur produktionsvärdet i jordbruket och trädgårdsnäringen utvecklats
mellan 2005 och 2019. Kurvan har en positiv utveckling och värdet har i nominella tal ökat
med 24 procent under perioden. Samtidigt har inflationstakten varit 19 procent och
befolkningen i landet ökade med 14 procent under perioden. En slutsats är alltså att
värdetillväxten varit real under perioden men att marknaden (befolkningen) vuxit ännu
snabbare.
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Källa: Jordbruksverket.
I dagsläget gör Jordbruksverket en årlig uppföljning av livsmedelsstrategin och den senaste
rapporten (Rapport 2020:3)* ger en god beskrivning över utvecklingen. Rapporten berör
bland annat lönsamhetsutvecklingen som tas upp i motionen från LRF Sydost. Det är
uppenbart att lönsamhetsutvecklingen i jordbruket under senare år varit otillräcklig för att
marknadsandelarna för inhemsk produktion ska växa. Jordbruksverket menar för sin del att
betalningsviljan för svenska produkter behöver bli bättre och lyfter fram behov av ytterligare
satsningar på exempelvis produktutveckling och kompetens.
Riksförbundsstyrelsen kan instämma i Jordbruksverkets analys. Bättre betalning via
marknaden för svenska produkter är den optimala lösningen. På en EU-marknad med öppen
konkurrens och konsumenter med varierad preferens och köpkraft infinner sig dock många
utmaningar. En sådan är att hitta ökade exportmarknader med god betalningsvilja för svenska
livsmedel. I ett läge där importandelen i den svenska livsmedelskonsumtionen är fortsatt stor
finns givetvis möjligheter att ta marknadsandelar på hemmaplan för inhemsk produktion.
Likafullt är ökad export en strategiskt viktig prioritering i livsmedelsstrategin.
Lönsamhetsfokus
En annan avgörande prioritering i livsmedelsstrategin är regler och villkor. Det området är
inte lika tydligt analyserat i Jordbruksverkets årsrapport. Men då en god lönsamhet i
branschen bygger på såväl konkurrenskraftiga intäkter som kostnader är ett konsekvent arbete
med bättre regler och villkor nödvändigt inom ramen för livsmedelsstrategin samt utveckling
och innovationsfrämjande arbete med fokus på livsmedelskedjan. Här ska sägas att det finns
en hel del uppdrag kopplade till regler och villkor samt kunskap och innovation i regeringens
handlingsplaner kring strategin. En del av dessa uppdrag, exempelvis på växtskyddsområdet
(Minor Use, Växtskyddsrådet) och på växtförädlingsområdet (Grogrund), kommer
förhoppningsvis att bära frukt under kommande år.

* https://djur.jordbruksverket.se/uppdrag/livsmedelsstrategiforsverige/utvarderingochuppfoljningavlivsmedelsstrategin.
4.f931366169cf0a853794c61.html
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LRFs arbete med god myndighetsutövning och jämförelser med andra EU-länders
förutsättningar visar samtidigt att mycket återstår att göra i Sverige. Vissa myndigheter har på
senare år av regeringen erhållit skrivningar i sina regleringsbrev att de ska arbeta med att
främja den svenska livsmedelsproduktionen i enlighet med livsmedelsstrategin.
Men många myndigheter inriktar fortfarande sin verksamhet i enlighet med sitt traditionella
uppdrag, till exempel kontrollverksamhet. Detta är en viktig förklaring till att många
företagare inte ser någon ”verkstad i livsmedelsstrategin” från statens sida.
Riksförbundsstyrelsen anser att frågan om ett attitydskifte i den svenska förvaltningskulturen
är mycket viktig. Med en främjandekultur i förgrunden blir det även mer naturligt att jobba
med enklare och bättre regelverk samt digitala lösningar som effektiviserar ärendehantering
och handläggning. Enligt den svenska förvaltningslagen har en företagare rätt att begära att ett
ärende ska vara avgjort inom sex månader. En sådan handläggningsgaranti bör vara ett mål
för en effektiv och rättssäker myndighetsutövning, till exempel i fråga om
miljötillståndsansökningar, där möjligheter till förenklingar och digitalisering tas till vara.
I motionen från LRF Sydost tas frågan om framtidsbedömningar kring lönsamhet, tillväxt och
utveckling upp. Det är naturligtvis viktigt att beakta detta inför investeringar i primärledet och
LRF har en roll att ta fram underlag på området. Vad man säkert vet är att mat kommer att
vara livsnödvändigt för befolkningen globalt och i Sverige. Prognoser över
befolkningsutveckling kan även göras med hygglig säkerhet. Hur den framtida konsumtionen
ser ut är däremot mer vanskligt att förutse. Konsumtionsmönster förändras successivt och
över tid kan effekterna bli stora.
Motionen från LRF Sydost berör även att det ekonomiska återhämtningsarbetet efter Covid
19-pandemin kommer att ha betydelse för jordbrukssektorn. Det är enligt
riksförbundsstyrelsen rimligt att anta att såväl EUs budget som den svenska statsbudgeten
kommer att påverkas. Riksförbundsstyrelsen kommer att arbeta för att dessa effekter
begränsas och att livsmedelsstrategins mål om en ökad produktion infrias.
Sammanfattningsvis anser riksförbundsstyrelsen att yrkandet från LRF Västra Götaland om
resultatuppföljning av livsmedelsstrategin är viktigt. Yrkandena från LRF Sydost kring
lönsamhetsfokus i livsmedelsstrategin samt betydelsen av de allmänekonomiska villkoren för
att nå strategins mål kan riksförbundsstyrelsen också ansluta sig till. När det gäller yrkandena
föreslår dock förbundsstyrelsen att dessa omformuleras något.
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Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen från LRF Västra Götaland och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
arbeta för att ett årligt resultatuppföljningssystem för livsmedelsstrategin införs,

att

med bifall till intentionerna i det första yrkandet i motionen från LRF Sydost uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att med kraft driva lönsamhetsfrågor och konkurrensfördelarna
för primärledet riktat mot olika produktionsgrenar i den nationella livsmedelsstrategin
samt

att

med bifall till intentionerna i det andra yrkandet i motionen från LRF Sydost uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att arbeta för att den nationella livsmedelsstrategins mål om
ökad konkurrenskraft och produktion infrias givet den ekonomiska återhämtningen
efter Covid 19-pandemin.
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Motion Gotland nr 2

Lantbrukets del av värdekedjan
Regionstyrelsen
Efter den svåra torkan 2018 fick landets konsumenter upp ögonen för att den svenska
livsmedelsproduktionens självförsörjningsgrad var mycket låg. Resultatet av uteblivna eller
mycket små skördar var brist på foder till djur i animalieproduktionen, brist på grönsaker,
oljeväxter och spannmål etc. Handel och konsumenter slöt upp bakom producenterna och man
var villig att betala mer för svenska livsmedel. På Gotland bestämde exempelvis Coop att
enbart sälja svenskt och gotländskt kött för att stödja de svenska bönderna. Priser steg i
butikerna och bonden fick del av det högre priset.
Nu ser vi att de högre priserna fortfarande gäller i butik men priset till bonden är åter nere på
den nivå som gällde 2017. 2016 var det också brist på svenskt smör, då gick priset upp på
produkterna men inte på mjölkpriset. Priserna ligger fortsatt på samma nivå som efter
prisökningen men mjölkbonden har inte någon större ökning av avräkningspriset. LRF tog
2017 fram dokumentet ”Vem får vad?” där fördelningen av ”matkronan” beskrevs. Den visar
att bonden får 9 procent, livsmedelsindustrierna 11 procent, staten 11 procent i moms och
handlaren/grossisten 32 procent av konsumentens ”matkrona”.
Det är också en stor del, av konsumentens matkonsumtion som läggs på import (37 procent),
det vill säga till bönder och industrin i andra länder. Det svenska lantbruket och den svenska
livsmedelsindustrin får alltså en liten andel av kakan. En viktig skillnad mellan bondens andel
och övriga svenska aktörers är att bondens andel ska täcka samtliga kostnader för att
producera varan medan råvarukostnaden redan är betald i övriga led. Det här visar också att
sedan 1981 då dåvarande LRF-ordföranden Erik Jonsson tog fram liknande fakta utifrån en
uppskivad limpa, så har inte det svenska lantbrukets del av livsmedelskedjan förbättrats,
snarare tvärtom.
Lantbruket måste bli bättre i kommunikationen kring de svenska mervärdena. Vi har tagit
stora steg i arbetet med ”Från Sverige” som är en bra plattform, men vi behöver bli än bättre
på att kommunicera att det är framförallt grossister, handel samt import som tar den största
delen av matkronan. Insikten ute hos konsumenterna måste överleva mellan extra ordinära
situationer som exempelvis torka och Coronavirusutbrott. Den ökade självförsörjningsgrad
konsumenter och politiker betonar betydelsen av kan endast säkras om lantbruket kan ges en
bättre lönsamhet. LRFs underlag om den svenska lantbrukets del av värdekedjan är ett
värdefullt underlag i en informationsstrategi för att uppnå en varaktig insikt hos
konsumenterna och genomsyra den nationella livsmedelsstrategin. I samband med följderna
av Coronavirusets effekter på hälsa, handel och produktion så har den låga omfattningen av
den svenska livsmedelsproduktionen åter hamnat i fokus, låt oss ta det tillfället i akt att öka
informationen mot konsument och handel.
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LRF Gotland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

intensifiera informationen kring behovet av en högre självförsörjningsgrad och höja
allmänhetens medvetenhet om att detta endast kan säkras genom bättre lönsamhet i
den svenska primärproduktionen samt

att

jobba för att bondens del av matkronan ska ökas.
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Styrelsens yttrande nr 2
Motion Gotland nr 2

Lantbrukets del av värdekedjan
Inkomna motioner
LRF Gotland yrkar att riksförbundsstyrelsen intensifierar informationen kring behovet av en
högre självförsörjningsgrad och höjer allmänhetens medvetenhet om att detta endast kan
säkras genom bättre lönsamhet i den svenska primärproduktionen. Vidare yrkas att LRF
jobbar för att bondens del av matkronan ska ökas.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen kan i allt väsentligt instämma med argumentationen i motionen.
2018 års extremtorka och den pågående Covid 19-pandemin har ytterligare ökat svenska
konsumenters intresse för matens ursprung och hur den produceras. Den rådande generella
situationen kring svensk beredskap har dessutom lett till ökade insikter i det svenska
samhället om att vi måste rusta oss bättre inför framtida kriser eller avspärrningar.
Hela livsmedelskedjan är numera klassad som samhällsviktig och för LRFs del är det
självfallet viktigt att den synen på den svenska livsmedelsproduktionen blir bestående
efter Covid 19-krisen.
Begreppet självförsörjning används mer i debatten idag och det beror bland annat på att det är
ett enkelt sätt att beskriva sårbarheten i den svenska livsmedelsförsörjningen. Med ett högt
importberoende blir varuförsörjningen sårbar i en krissituation. Men det är viktigt att komma
ihåg att sårbarheten inte bara gäller livsmedelsprodukterna utan även insatsvaror för att
producera livsmedel; exempelvis drivmedel, växtskyddsmedel, handelsgödsel och utsäde.
Även på dessa områden behöver beredskapen förstärkas.
Tidigare har ordet självförsörjning omgärdats med vissa frågetecken. Det kan förknippas med
stängda marknader och regleringar och eftersom Sverige ses som en frihandelsnation har
självförsörjningsbegreppet inte vunnit fäste. LRF ser naturligtvis att en fungerande marknad
med import och export kommer att vara en verklighet för svenskt jordbruk i ett normalläge.
Men begreppet självförsörjning passar väl in i bilden kring målet att öka den svenska
produktionen i livsmedelsstrategin och det ger en bra belysning av sårbarheten i den svenska
livsmedelsförsörjningen i en krissituation.
I fråga om bondens andel av konsumentkronan har LRF under våren 2020 uppdaterat sitt
informationsmaterial och kommer under hösten fortsatt att följa utvecklingen genom
ytterligare en uppdatering när nya underlagssiffor blir tillgängliga. Värdena har endast ändrats
marginellt sedan förra upplagan och den svenska bondens andel av hela matkronan inklusive
import ligger fortsatt kvar strax under 10 procent. Ser man till andelen för svenskproducerade
livsmedel ligger den runt 30 procent, vilket belyser de ekonomiska möjligheterna i att öka den
inhemska produktionen. Riksförbundsstyrelsen anser att ”matkronan” är ett bra underlag som
kan användas mera för att motivera bra betalning för svenska jordbruksprodukter och alla dess
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mervärden. Riksförbundsstyrelsen håller även med motionären om att märkningssystemet
”Från Sverige” är en strategiskt viktig verksamhet.
Våren 2019 beslutades på EU-nivå om ett direktiv om otillbörliga handelsmetoder i
livsmedelkedjan, det så kallade UTP-direktivet. Direktivet syftar till en rimlig maktbalans i
livsmedelskedjan och konkret förbjuds ett antal handelsmetoder eller avtalsvillkor för att
skydda leverantörer i livsmedelskedjan, i första hand små primärproducenter. Effekten av
direktivet blir även att exempelvis livsmedelsindustrins förhandlingsposition visavi
detaljhandeln påverkas.
De handelsmetoder som enligt EU-direktivet ska vara otillåtna är:
 längre betalningstider än 30 kalenderdagar för jordbruks- och livsmedelsprodukter
som är färskvaror, samt längre än 60 kalenderdagar för övriga jordbruks- och
livsmedelsprodukter,
 annullering av order av färskvaror med kortare framförhållning än 30 dagar,
 köparen ändrar ensidigt villkoren i leveransavtal i fråga om intervall, metod, plats, tid,
volym, kvalitetskrav, betalningsvillkor, priser eller tillhandahållandet av vissa angivna
tjänster,
 köparen kräver betalningar som inte är kopplade till leverantörens försäljning av
jordbruks- och livsmedelsprodukter,
 köparen kräver betalning för försämring eller förlust som uppstått i köparens lokaler
eller efter äganderättsövergång och som inte berott på leverantörens försumlighet eller
fel,
 köparen vägrar att på begäran skriftligen bekräfta villkoren i ett leveransavtal,
 köparen olagligen anskaffar, använder eller röjer leverantörens företagshemligheter,
 köparen hotar att vidta eller vidtar kommersiella repressalier mot en leverantör som
utövar sina avtalsenliga eller juridiska rättigheter,
 köparen kräver ersättning för att behandla klagomål från kunder i samband med
försäljning av leverantörens produkter, även om det inte förekommer försumlighet
eller fel från leverantörens sida.
Utöver dessa villkor finns ytterligare ett antal punkter i EU-direktivet som är förbjudna om
inte parterna klart och tydligt kommit överens om dem i leveransavtalet eller i ett
efterföljande avtal mellan leverantören och köparen. Det gäller exempelvis villkor kring
osålda produkter, betalning för lagring, kostnader för rabatter och reklam.
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Det finns sedan sommaren 2019 ett utredningsförslag på regeringskansliet (Ds 2019:19)
om hur EU-direktivet ska genomföras i Sverige. LRF deltog i en arbetsgrupp på
Näringsdepartementet när förslaget togs fram. Utredaren föreslår att direktivet ska
implementeras i Sverige från november 2021 och med Konkurrensverket som
tillsynsmyndighet. Förslaget innebär att EU-direktivet genomförs som det är utformat med
två avvikelser där motivet är att dessa förenklar tillämpningen. Dels föreslås att 30 dagars
betalningstid ska gälla för alla livsmedelsprodukter, inte bara för färskvaror. Vidare föreslås
att EU-direktivets kategorisering av företag i olika omsättningsklasser inte tillämpas. Effekten
blir här att en leverantör kan rikta klagomål mot en köpare oavsett dennas omsättning.
Detta innebär en enklare administration där företags omsättning inte behöver utredas av
tillsynsmyndigheten och att reglerna helt enkelt gäller alla företag, stora som små.
LRF har i sitt remissyttrande tillstyrkt utredningsförslaget och betonat att UTP-reglerna är
strategiskt viktiga med hänsyn till målen i den nationella livsmedelsstrategin om en
konkurrenskraftig och växande inhemsk livsmedelsproduktion. Regeringen planerar att lägga
en proposition på riksdagens bord hösten 2020 och tillsammans med Livsmedelsföretagen
(LI) har LRF träffar med riksdagsledamöter för att peka på frågans vikt.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att intensifiera informationen
kring behovet av en högre självförsörjningsgrad och höja allmänhetens medvetenhet
om att detta endast kan säkras genom bättre lönsamhet i den svenska
primärproduktionen samt

att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att jobba för att bondens del av matkronan ska ökas.
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Motion Gotland nr 1

Vi i de gröna näringarna vill gå mot ett fossilfritt samhälle
Regionstyrelsen
Inom de gröna näringarna finns resurser, vilja och ett framåtdriv när det gäller
klimatomställning och hållbarhet. Det som oroar oss är att våra politiker inte förstår att de
måste fasa ut det fossila och ge oss förutsättningar för att bidra och kunna ställa om det
svenska lantbruket till fossilfritt. I dag är skatter på olja och drivmedel en betydande
inkomstkälla för den svenska staten och att fasa ut dessa till fossilfria alternativ har inte ännu
lyckats. Här krävs att regering och riksdag tänker nytt och att de under en övergångsperiod
stimulerar byte till fossilfria bränslen. Det ska inte vara dyrare att byta till miljövänligare
bränslen.
Under det gångna året har vi arbetat med att ta fram en hållbarhetsstrategi och en fossilfri
färdplan som vi tycker är mycket bra. LRF vill se en grön skatteväxling som innebär en
varuväxling där skattesystemet används för att människor ska byta ut miljö- och
klimatskadliga varor mot en likvärdig vara som har lägre belastning på miljö och klimat. Att
vi även har satt en hög ambition i att vara helt fossilfria till 2030 är bra, men som sagt vi
behöver verktygen. Att axla hela samhällets ansvar i frågan är inte rätt utan här krävs att
politikerna ger oss förutsättningarna. Om vi ska lyckas uppfylla målen bakom vår
livsmedelsstrategi kan inte det svenska lantbrukens konkurrenskraft försämras, så de politiska
verktygen och instrumenten som saknas måste tas fram för att vi ska nå dit vi vill.
På Gotland har vi kommit en bit på väg. Vi har under 2 års tid drivit projektet ”Fossilfritt
kött” och vi ser viljan till omställning i producentled. Vi har även arbetat med
resurseffektivisering i projektform och har utsetts av Energimyndigheten till pilotlän för
energiomställning. LRF Gotland har tagit fram en enkät som våra medlemmar fick fylla i på
lokalavdelningsårsmöten 2020. Totalt fick vi in 262 svar som visar att de är villiga att byta till
fossilfritt bränsle om villkoren görs likvärdiga med befintligt bränsle. Det talar för att vår
bransch är redo. Låt oss gemensamt påverka politiken att ge oss verktygen för fossilfrihet.
Lantbruket kan bistå med råvaran.

LRF Gotland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att vår regering och riksdag skapar förutsättningar för en grön skatteväxling
där den fossilfria och hållbara livsmedels- och energiproduktionen möjliggörs av
företagen i det gröna näringslivet samt

att

stärkningen av de fossilfria bränslenas konkurrenskraft absolut inte får ske genom att
göra det fossila bränslet dyrare och därmed försämra de svenska gröna näringarnas
konkurrenskraft ytterligare.
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Motion Norrbotten nr 1

Avskaffande av klimatskatter i jord- och skogsbruk
Nederluleå norra
De klimatskatter som idag ligger på dieseln inom jord- och skogsbruket är definitivt
konkurrenshämmande medan miljönyttan är försumbar. På listan över länder som släpper ut
mest koldioxid finner man Kina, USA, Indien och Ryssland i topp med Sverige på plats 65.
I Sverige binder den växande skogen in över 80 procent av landets sammanlagda utsläpp och
i Norrbotten kan vi dessutom konstatera att vi är ”klimatpositiva” genom att den årliga
skogstillväxten binder in cirka 8,4 miljoner ton koldioxid medan länets samlade utsläpp ligger
på cirka 5,9 miljoner ton.
Det kan inte vara rimligt att Sverige skall sträva efter att ta ledningen i alla sammanhang då
det skadar det egna näringslivet. Vi är just nu i ett läge där samhällets sårbarhet visats upp på
ett mycket tydligt och brutalt sätt. Den nationella livsmedelsstrategi vi nu haft under nästan tre
år har inte bidragit till något särskilt för att stärka lönsamheten på gårdsnivå och nu, dels mot
bakgrund av rådande pandemi, så krävs snabba och konkreta insatser för att förbättra
lönsamheten och framtidstron bland landets lantbrukare. Oroliga tider kräver kraftfulla och
snabba åtgärder. LRF Norrbotten menar att dieselskatten som varit en symbolfråga under lång
tid, i detta läge, borde avskaffas permanent eller åtminstone temporärt.

LRF Norrbotten yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

aktivt arbeta för ett avskaffande av dieselskatten inom jord- och skogsbruk.
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Styrelsens yttrande nr 3
Motion Gotland nr 1 och Norrbotten nr 1

Vi i de gröna näringarna vill gå mot ett fossilfritt samhälle
Inkomna motioner
LRF Gotland och LRF Norrbotten har inkommit med varsin motion som ur olika perspektiv
behandlar frågan om konkurrenskraft och omställningen till fossilfrihet.
LRF Gotland yrkar att riksförbundsstyrelsen ska skapa bättre förutsättningar för dels
omställningen till fossilfrihet där bytet till miljövänligare bränslen inte sker på bekostnad av
de svenska gröna näringarnas konkurrenskraft, dels för en grön skatteväxling där de gröna
näringarna möjliggör en hållbar och fossilfri livsmedels- och energiproduktion,
LRF Norrbotten yrkar att riksförbundsstyrelsen aktivt arbetar för ett avskaffande av
dieselskatten inom jord- och skogsbruk.
Styrelsens redovisning
Lönsamhet, konkurrenskraft och framtidstro är väldigt viktigt för svenskt lantbruk. LRF har
under lång tid valt att adressera frågan avseende dieselskatt genom att arbeta för en hög
dieselskatteåterbetalning för jord- och skogsbrukare. Dieselskatteåterbetalningen har varierat
kraftigt genom åren. 2015 återbetalades enbart 0,90 kr/l medan återbetalningen andra halvåret
2019 uppgick till 2,43 kr/l. Nuvarande riksdagsmajoritet sänkte beloppet och idag uppgår
återbetalningen till 1,93 kr/l. Punktskatterna på diesel uppgår idag till 4,71 kr/l. Svenskt
jord- och skogsbruk betalar brutto in cirka 1,85 miljarder kronor per år i dieselskatt till staten
och får tillbaka cirka 0,75 miljarder kronor i skatteåterbetalning. Netto innebär jord- och
skogsbrukets dieselbeskattning årliga skatteintäkter till staten om cirka 1,1 miljarder kronor.
Dagens dieselskatteåterbetalning är viktig och avgörande för att bevara konkurrenskraften för
svenskt jord- och skogsbruk. Utländska konkurrenter har normalt betydligt lägre skattenivåer
och skatteåterbetalningen kompenserar i viss mån för det höga skattetryck som svenska jordoch skogsbruksföretag möter. LRF kan inte acceptera försämringar av
dieselskatteåterbetalningen innan det finns en bra lösning för att fasa in biodiesel.
Tyngdpunkten för LRFs arbete ligger idag på att hantera övergången till biodiesel med stärkt
lönsamhet och konkurrenskraft för svenska jord- och skogsbrukare. Framöver kommer arbetet
även kompletteras med fokus på ökad elektrifiering samt andra fossilfria bränslen och
drivmedel. För att det ska vara möjligt att, med stärkt konkurrenskraft och lönsamhet, övergå
till biodiesel krävs flera olika saker. Bland annat måste det införas en biopremie som på sikt
kan ersätta dagens dieselskatteåterbetalning och produktionen av förnybara drivmedel måste
öka kraftigt.
Lantbruksbranschens färdplan inom initiativet Fossilfritt Sverige och LRFs hållbarhetsmål för
de gröna näringarna lanserades under våren 2020. Färdplanen är en del av hållbarhetsmålen
som innehåller både ekonomiska, sociala och miljömässiga mål som syftar till att stärka
konkurrenskraften på ett hållbart sätt. Att arbeta för ett avskaffande av dieselskatten inom
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jord- och skogsbruket riskerar att minska LRFs trovärdighet och även minska LRFs inflytande
över hur lönsamhet och konkurrenskraft inom svenskt lantbruk ska öka vid omställningen till
fossilfria drivmedel. Riksförbundsstyrelsen anser att det är bättre att LRF arbetar för att
behålla en hög dieselskatteåterbetalning under den tid som det tar att fasa in en bra lösning
baserad på biodiesel. Målen och färdplanen kommer att vara vägledande för det fortsatta
arbetet med omställningen till fossiloberoende och styrelsen har sedan tidigare beslutat att
LRF ska ta fram förslag till åtgärdspaket för omställningen till fossilfria bränslen med stärkt
konkurrenskraft för företagen i de gröna näringarna.
Utifrån dagens riksdagsmajoritet anser riksförbundsstyrelsen även att det är politiskt mer
framkomligt, och på sikt gynnsammare för Sveriges lantbrukare, att LRF arbetar för att öka
lönsamheten och konkurrenskraften inom lantbruket genom att främja produktion av
biodiesel, och andra biodrivmedel, i Sverige baserad på svenska råvaror samt att arbeta för
fortsatt skattefrihet för biodiesel och införandet av en väl tilltagen biodieselpremie till de
jord- och skogsbrukare som kör sina arbetsmaskiner på biodiesel. Med ökad produktion av
biodiesel, fortsatt skattefrihet för biodiesel och en väl tilltagen biodieselpremie är det möjligt
att stärka lönsamheten och konkurrenskraften för svenskt jord- och skogsbruk samtidigt som
vi fasar ut fossila drivmedel.
Arbetet inom Fossilfritt Sverige fortsätter under året; en strategi för hur biomassa från
jord- och skogsbruk ska räcka till ska tas fram och LRF deltar med en expert i arbetet. Det
pågår även en statlig utredning om hur svenskt jordbruk ska kunna bli fossiloberoende.
LRF deltar i utredningen och har även tillsatt en arbetsgrupp med deltagare från Södra,
Lantmännen och LRF.
Varuväxling, där miljö- och klimatskadliga varor byts ut mot likvärdiga varor med bättre
klimatprestanda, är något som samhället i stort bör sträva efter. En varuväxling genom grön
skatteväxling omgärdas dock av en del utmaningar som inte går att bortse ifrån. En
skatteväxling skulle kunna ses som ett handelshinder ur både EUs och ett tredjelands
perspektiv. Även om en skatt skulle omfatta svenska varor med låg klimatprestanda kan det
ses som ett förtäckt handelshinder då den skapar administration och kostnader. Det nuvarande
läget på världsmarknaderna är också känsligt då användningen av handelshinder ökat markant
de senaste åren.
I det fortsatta arbetet med hållbarhetsmålen lanserades under våren en hållbarhetskampanj för
att föra dialog med medlemmar, politiker och konsumenter om vad som behövs för att
konkretisera och uppnå hållbarhetsmålen, både från lantbruket självt och från samhället i
stort. Det pågående arbetet är en möjlighet att vara fortsatt drivande i hållbarhetsdebatten och
fortsätta synliggöra och tillgängliggöra information om svenska produktionsförhållanden för
att öka kunskapen om de svenska mervärden som skapas.
EU-kommissionen presenterade förra året en europeisk grön giv, en politisk strategi som
syftar till att ställa om EUs politik och bygga ett klimatneutralt, grönt, rättvist och socialt
Europa. Som en del av den gröna given väntas kommissionen presentera förslag om ett
reviderat energiskattedirektiv samt en gränsjusteringsmekanism för koldioxid.
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Denna gränsjusteringsmekanism skulle kunna utformas till ett effektivt verktyg så att den
praktiskt fungerar som en koldioxidavgift som återspeglar produkters klimatavtryck samtidigt
som den är förenlig med internationella handelsregler och avtal. Vid revideringen av
energiskattelagstiftningen har kommissionen uttryckt att den vill minska subventionerna till
fossila bränslen. Skattelagstiftningens utformning har stor betydelse för möjligheten att nå de
uppsatta klimatmålen både inom EU och i Sverige; det är därför angeläget att skatterna är
utformade på ett ändamålsenligt sätt. LRF kommer att fortsätta bevaka EUs arbete med den
gröna given och arbeta för att förändringar på EU-nivå som påverkar berörda näringar i
Sverige inte sker på bekostnad av lönsamheten eller konkurrenskraften.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till intentionerna i motionen från LRF Gotland uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att fortsatt arbeta för att påskynda omställningen till fossilfrihet
med förbättrad konkurrenskraft samt

att

avslå motionen från LRF Norrbotten att aktivt arbeta för ett avskaffande av
dieselskatten inom jord- och skogsbruk.
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Motion Skåne nr 2

Svensk växtodlings potential för ökad kolinlagring
Allerum-Kattarps och Ottarps lokalavdelningar samt Helsingborgs kommungrupp
Ändrade klimatförhållanden ger nya utmaningar och förutsättningar för att kunna verka och
leva i ett hållbart samhälle. Den globala uppvärmningen bedöms ge förödande skador på
många platser i världen. Att vädret och klimatet kommer att vara mera extremt än normalt,
vilket även kan ge sekundära störningar på olika samhällsfunktioner, globalt och i vårt eget
land är de flesta forskare ense om. Det förändrade klimatet kommer att ställa stora krav på
svensk odling; där en möjlighet är intensifierad produktion med tydligt fokus på hållbara
odlingssystem.
Ett helt avgörande problemområde utgör ökad förekomst av koldioxid och andra klimatgaser i
atmosfären vilket bidrar till en förhöjd årsmedeltemperatur. Fotosyntesen ger möjlighet att i
växter binda in mycket stora mängder koldioxid som ombildas till bland annat socker,
stärkelse, cellulosa och fett.
Det är företagarna inom lant- och skogsbruk som är ”experterna” på och som kan agera
för hållbarhetsfrågorna. LRF har antagit hållbarhetsmål som hanterar såväl de ekonomiska
som de sociala och miljömässiga områdena. Det utförs ett mycket värdefullt arbete från
LRF-organisationen, men det är inte tillräckligt offensivt.
Ett av målen är att med olika metoder öka inbindningen av koldioxid i skog och
jordbruksgrödor ovan och under mark. I en intensifierad växtodling med effektivt
omhändertagande av skörderester samt etablering av fånggrödor/eftergrödor ges möjlighet att
binda mycket stora mängder koldioxid och i nästa steg lagra in stabilt kol i våra odlingsjordar.
Åkermarken binder in kol samtidigt som vi förbättrar markbördigheten såväl fysikaliskt som
för en bättre jordhälsa.
Det handlar om att sprida kunskap om hur samhället bäst nyttjar fotosyntesen och
ekosystemen för att trygga ett hållbart samhälle. De ekonomiska resurserna och
lönsamhetsmarginalerna inom de gröna näringarna ger inte tillräckligt utrymme för de
utvecklings-, investerings- och övergångskostnader som kommer att krävas. Därför måste
lönsamheten och konkurrenskraften stärkas så att de gröna sektorernas tillskott till hållbar
utveckling kan genomföras. För att detta skall lyckas krävs bland annat att samhället stärker
forskningen för att utveckla effektiva odlingssystem för ökad kolinlagring i marken.
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LRF Skåne yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

mer offensivt och tydligt mot hela samhället men särskilt för politiker, berörda
myndigheter och opinionsbildare visa på hur svenskt lantbruk kan utgöra en viktig
resurs och aktör för ett ökat upptag av koldioxid från luften och därmed i
förlängningen åstadkomma en ökad stabil kolinlagring i marken,

att

sprida kunskap om de gröna näringarnas bidrag för att minska klimatpåverkan genom
den bindning av koldioxid som sker netto i såväl växtodlingen som i skogen samt
vilket ekonomiskt värde detta har,

att

snarast initierar ett arbete för att redovisa vilka effektiva odlingssystem, befintliga och
nya, som kan utvecklas ytterligare för att åstadkomma en ökad kolinlagring i
odlingsmarken, samt att resultatet av arbetet sprids i relevanta kanaler samt

att

fortsatt stärka våra medlemmars kunskaper och stolthet kring hur de kan bidra till en
minskad klimatpåverkan och ökad kolinlagring.
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Styrelsens yttrande nr 4
Motion Skåne nr 2

Svensk växtodlings potential för ökad kolinlagring
Inkomna motioner
LRF Skåne har i en motion yrkat att LRF bör öka ansträngningarna för att övertyga
beslutsfattare, myndigheter, forskning och allmänhet om värdet av kolinlagring i mark och
behovet att stödja forskning och genomförande för att öka inlagringen.
Styrelsens redovisning
Det största bidraget till klimatomställningen gör de gröna näringarna när det kol vi lagrat in
används i form av råvaror och produkter. I bästa fall uppnår samhället då både kolinlagring
och samhällsnytta (till exempel om byggnader byggs i klimatpositivt trä istället för i stål och
betong). När våra bioprodukter används för energiändamål sker en försumbar lagring av det
av oss bundna kolet, men vi möjliggör samtidigt att ytterligare fossilt kol inte behöver plockas
från de stabila lager som det idag ligger i. Användning av biologiskt bundet kol gör att det
fossila kolet kan fortsätta att lagras.
Vad gäller ytterligare lagring av kol i skogs- och jordbruksmark verkar det ha goda effekter på
bördigheten, men denna effekt minskar ju högre halten kol är. En ökad mullhalt är troligen
också en god anpassningsåtgärd som ökar markens och grödans motståndskraft mot den
ökade frekvensen och intensiteten i framtidens extremväder. Det är därför positivt att Sverige,
jämfört med stora delar av Europa och världen, i allmänhet redan har mycket god mullhalt
och därigenom mycket kol lagrat i våra marker. Tyvärr riskerar klimatförändringen att
försämra förutsättningarna för kolinlagring i Sverige i framtiden genom högre temperaturer
och därmed högre biologisk aktivitet under vinterhalvåret. Troligen kommer de gröna
näringarna därför behöva göra betydande ansträngningar för att kunna bibehålla de mullhalter
våra marker har idag. Kolinlagring för ett bättre klimat är inte enkelt då vissa effektiva sätt att
öka lagringen av kol i mark, till exempel höjning av markvattenståndet efter skörd för att
minska syretillgången och därmed markandningen, riskerar att kraftigt öka utsläppen av de
betydligt allvarligare klimatgaserna lustgas och metan.
Den kunskap som motionärerna önskar spridning av är än så länge otillräcklig. En hel del
arbete med att ta fram kunskaper och utbyta erfarenheter kring kolinlagring pågår, såväl
akademiskt som praktiskt. Många forskningsaktörer har projekt inom detta område, och ett
flertal är finansierade av Stiftelsen Lantbruksforskning. Många medlemmar gör stora insatser
för att vidareutveckla olika typer av odlingssystem mot bättre avkastning och ökande
mullhalt. Det är dock ännu för tidigt att dra generella slutsatser av dessa insatser då de lokala
förutsättningarna är av stor betydelse.
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Arbetet med att utveckla och kommunicera de gröna näringarnas hållbarhetsambitioner som
inleddes i fjol tar upp lantbrukets bidrag och utmaningar kring klimatfrågan där kolinlagring
ingår. Riksförbundsstyrelsen avser att fortsätta belysa de gröna näringarnas bidrag till ett
hållbart samhälle där kol bundet i mark utgör en mindre och ofta otillräckligt undersökt del.
Det är de gröna näringarnas totala bidrag till minskad klimatpåverkan som helhet som måste
fortsätta att lyftas fram så tydligt och offensivt det går. Samtidigt bör organisationen dra nytta
av samhällets nya intresse för kolinlagring i mark för att nå ut med alla de lösningar på
klimatutmaningarna som de gröna näringarna erbjuder, inte ensidigt eller på helhetens
bekostnad fokusera på kolinlagring i mark.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta
arbetet med att nå ut med hållbarhetsambitionerna som helhet till medlemmar,
beslutsfattare och allmänhet för att lyfta fram de gröna näringarnas olika bidrag till att
hantera samhällets klimatutmaningar och hur de kan stärkas ytterligare genom ökad
lönsamhet och tillgång till kunskap och kapital samt

att

motionen i övrigt anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion Jönköping nr 3

Solceller
Anebyorten
Intresset för småskalig och närproducerad el har ökat markant på senare tid, och fortsätter att
öka. LRF Jönköping har under senare år arbetat för att underlätta installation av
solcellsanläggningar på landsbygden, bland annat genom att arrangera seminarier, solsafari
och sprida goda exempel, erfarenheter och information till medlemmar och andra. Det finns
ett stort engagemang för klimatfrågorna och en stark vilja bland LRFs medlemmar att bidra
till omställningen till ett fossilfritt samhälle genom att bland annat installera solceller. Denna
vilja har dock haft svårt att till fullo realiseras, bland annat på grund av en uppfattning om
dåliga villkor, att information om regelverk, teknik och ekonomi på området inte finns
lättillgänglig samt att regelverket upplevs inte vara ändamålsenligt och anpassat för dagens
förutsättningar. Alla bidrag till ökad produktion av hållbar el genom bland annat installation
av solceller ska uppmuntras. Ett anpassat regelverk och lättillgänglig, uppdaterad och relevant
information om detta samt konkurrenskraftiga villkor är några viktiga steg för att realisera det
gröna näringslivets vilja och potential att bidra till ett fossilfritt samhälle.

LRF Jönköping yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF ska initiera ett mer proaktivt arbete med företagsutveckling och näringspolitiska
frågor kopplade till elproduktion på gårdsnivå med särskilt fokus på bättre
konkurrenskraft, hållbarhet, lönsamhet och mer flexibilitet i systemet och regelverk,
samt kompetenshöjande åtgärder och informationsspridning för att underlätta och öka
elproduktionen på gårdsnivå.
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Styrelsens yttrande nr 5
Motion Jönköping nr 3

Solceller
Inkomna motioner
LRF Jönköping lyfter i en motion vikten av att en ökning av elproduktion på gårdsnivå med
bland annat solceller kan bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle. Ett mer proaktivt
arbete med bland annat fokus på regelförenklingar, informationsspridning och hur
lönsamheten för de gröna näringarna kan öka efterfrågas.
Styrelsens redovisning
Solkraft är en energikälla som växer i Sverige och kostnaderna för solceller har sjunkit de
senaste åren då teknikutveckling går fort framåt och EU har avskaffat importtullar för
solceller producerade i Kina. Förutsättningarna för elproduktion i de gröna näringarna är
goda och det visar inte minst de investeringar som sker; solenergi ligger i topp när svenska
lantbruk ställer om i förnybar riktning. Antal jordbruksföretag med solceller och
solelsproduktion under 2018 var över 2 500 och den samlade produktionen från solenergi
uppgick till uppskattningsvist 53 GWh.
LRFs hållbarhetsmål inkluderar bland annat en ökad klimatnytta och ökad lönsamhet. Arbetet
med en övergång till ett fossiloberoende jordbruk sker löpande inom ramen för det fortsatta
arbetet med hållbarhetsmålen och Fossilfri färdplan. Inom ramen för hållbarhetsarbetet
kommer arbetet för en ökad informations- och kunskapsspridning om hållbara alternativ att
intensifieras. Det motionen tar upp ger ett bra underlag till det fortsatta arbetet med bevakning
av området solenergi för att ta tillvara de gröna näringarnas möjligheter och undanröja hinder.
LRF planerar redan för att skala upp informationsspridning inom energi. En ansökan om
medel finns hos Jordbruksverket i väntan på svar. I projektförslaget finns bland annat
aktiviteter såsom att kartlägga aktuella befintliga energierbjudanden och ta fram aktuell
information om solceller anpassade för lantbruk. LRF har under våren 2020 även tillsatt
ytterligare en expert som kommer att arbeta dedikerat med energifrågor och delta i de
energifora som berör de gröna näringarna.
Regeringen beslutade våren 2020 att en särskild utredare ska föreslå åtgärder och styrmedel
för att stödja utvecklingen mot ett fossiloberoende jordbruk. LRF finns representerat i den
expertgrupp som arbetar i anslutning till utredningen ”Ett fossiloberoende jordbruk”.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att som ett led i
arbetet med LRFs hållbarhetsmål och Fossilfri färdplan arbeta för att underlätta och
öka elproduktionen på gårdsnivå.
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Motion Jönköping nr 4

Klimatdebatten
Skärstad
Medias ensidiga och många gånger felaktiga rapportering om svenskt jordbruks påverkan på
klimatet skapar stress och ohälsa hos svenska lantbrukare. LRF Jönköping tycker att bilden i
media av lantbrukare, framför allt mjölk- och köttbönder är tråkig och missvisande, vilket kan
få vilken bonde som helst att välja att sluta. Det är inte många andra yrkeskårer som
svartmålas så i media och klimatdebatten. I dagsläget tror vi att många med oss väljer att byta
kanal när mat och vad man bör/ska äta för klimatets skull kommer på tal. Man blir både
ledsen och orolig för vart vi är på väg i denna debatt. Vi har en stor utmaning i att få
konsumenter att förstå att alla behöver en bonde oavsett vad man väljer att äta samt att alla
produktionsgrenar behövs för att föda en växande befolkning. När man varje dag då man
öppnar tidningen eller sätter på TVn får höra att man är en riktig miljöbov, och att världen
endast kan räddas genom att välja bort våra produkter är det till sist en risk att man påverkas
psykiskt.

LRF Jönköping yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF måste höras och synas mer i debatten för att konsumenterna ska få en mer rättvis
bild av vår klimatpåverkan samt

att

LRF behöver undersöka hur Sveriges lantbrukare mår av det hårda klimat som idag
råder i media. Vad gör det med den enskilde bonden och på vilket sätt kan LRF
hjälpa?
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Styrelsens yttrande nr 6
Motion Jönköping nr 4

Klimatdebatten
Inkomna motioner
LRF Jönköping yrkar i en motion att LRF måste höras och synas mer i klimatdebatten för att
konsumenterna ska få en mer rättvis bild av vår klimatpåverkan samt att LRF bör undersöka
hur Sveriges lantbrukare mår av det hårda klimat som idag råder i media, vad gör det med den
enskilda bonden och på vilket sätt kan LRF hjälpa?
Styrelsens redovisning
Under 2019 var intresset för hållbarhet och klimat rekordstort. Frågan om hur världen ska lösa
de globala klimatutmaningarna belystes och diskuterades flitigt i traditionell och social media.
En stor del av debatten handlade om maten vi äter, kons klimatpåverkan och lantbrukets roll i
klimatutsläppen. Att många lantbrukare känner sig utpekade och blir illa berörda är
förståeligt. Tongångarna var och är fortfarande hårda och ofta lanserades att sluta äta kött som
patentlösningen för alla klimatproblem. Helt utan att ta in den större bilden med
fossilberoende för övrig industri och vår totala konsumtion som är långt större och mer
klimatpåverkande än bara matkonsumtionen.
Vid förra årets riksförbundsstämma fick riksförbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram
hållbarhetsmål för LRF. Efter en gedigen process och bred förankring bland förtroendevalda,
antog riksförbundsstyrelsen ambitiösa hållbarhetsmål inom ekologisk, ekonomisk och social
hållbarhet. Med dessa mål som utgångspunkt har LRF nu en bra plattform för att utveckla
svenskt lantbruk och fortsätta behålla positionen som ett av världens klimatsmartaste lantbruk.
LRF har också en bra plattform för att höras och synas i media.
Under 2019 var LRF aktivt med att sälja in nyheter i media med koppling till hållbarhet och
klimat. Nästan hälften av alla nyhetsartiklar LRF fick in i media hade kopplingar till
hållbarhet (5 314 av totalt 12 424 artiklar). Den totala räckvidden för hållbarhetsrelaterade
artiklar från LRF var över 300 miljoner (Källa: Retriever). Det betyder inte att LRF helt
förändrade bilden av hållbarhet och att mjölken och köttets roll och påverkan på klimatet har
nått ut till alla svenska medborgare och ändrat deras inställning, men det är ett starkt bidrag
till att nyansera hållbarhetsdebatten och visa på komplexiteten i klimat- och
miljöutmaningarna. LRF är inte heller ensamt om att bredda debatten. Viktiga namn inom
forskarvärlden och tongivande klimatdebattörer som Johan Rockström och Johan
Kuylenstierna har lyft fram det svenska lantbruket som föregångare. Ett annat exempel är
Stiftelsen Lantbruksforskning som har satsat 16 miljoner kronor på ”Sustainable Diets”, där
fem projekt visar lantbrukets hållbarhet genom samverkan i värdekedjan.
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Arbetet är inte slut och LRF kommer under 2020 genomföra en stor hållbarhetskampanj som
riktar sig till konsumenter, framförallt yngre, för att visa på lantbrukets hållbarhet och att de
gröna näringarna sitter på lösningarna för en mer hållbar framtid. Det löpande pressarbetet har
som mål att öka synligheten och genomslaget för LRF och lantbruket inom
hållbarhetsområdet för att visa upp en bredare bild av hållbarhet för allmänheten. Vi tror
också vi kan fortsätta stärka upp kunskapen hos medlemmarna kring allmänhetens generella
syn på svensk livsmedelsproduktion, där 8 av 10 är positiva till den och endast 4 procent är
negativa.
LRF genomför ett antal undersökningar bland våra medlemmar och tar också del av andras
undersökningar. Löpande och som en del av LRFs målstyrningsarbete undersöks
medlemmarnas framtidstro. Vad som bidrar till framtidstro kan vara många faktorer, men en
viktig komponent i hur man ser på sin framtid är hur man upplever stödet från allmänheten
och konsumenterna. Glädjande nog kan vi se att framtidstron stadigt har ökat och att fler
medlemmar ser ljust på framtiden inom de gröna näringarna.
Ett annat exempel på en undersökning som tar temperaturen bland lantbrukare är ett projekt
som genomförs av SLU Alnarp arbetsmiljövetenskap, studien ”Kritik, kriminalitet och hot
mot svensk djurproduktion – Lantbruksföretagarnas perspektiv”. Studien kommer att ta fram
en omfattande enkät kring dessa frågor som skickas ut brett till lantbrukare. Även om inte
studien fokuserar specifikt på klimatdebatten kommer den att innehålla värdefull information
om stämningen bland lantbrukare. LRF ingår i referensgruppen och kommer att noga gå
igenom resultaten för att se hur LRF kan bidra till att bättre skydda lantbrukare och bidra till
en bättre psykisk hälsa.
Mot bakgrund av de studier som redan görs samt att klimatdebatten har tonats ner i samband
med Covid 19-krisens intåg är riksförbundsstyrelsens bedömning att det inte finns ett behov
att göra den undersökning som LRF Jönköping yrkar.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionens yrkande om klimatdebatten anses besvarat med vad riksförbundsstyrelsen
anfört samt

att

avslå motionens yrkande att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att undersöka hur
Sveriges lantbrukare mår av det hårda klimat som idag råder i media. Vad gör det med
den enskilda bonden och på vilket sätt kan LRF hjälpa?
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Motion Gävleborg nr 1

”Gröna molnet” – ge myndighet och kontrollorgan åtkomst till
samma information
Ockelbo
Lantbrukare och djurhållare är föremål för en omfattande kontroll av statliga och regionala
myndigheter samt fristående kontrollorgan. Det gäller att snabbt och korrekt kunna redovisa
uppgifter till den egna kommunen vid en inspektion eller uppkommen kontroll av andra
orsaker. De uppgifter som efterfrågas är till stor del desamma: antal djur, åkerareal, grödor,
växtföljd, spridningsareal, tillhörighet till certifieringsorgan, lagringsvolymer, inköp av vissa
handelsvaror eller produkter, förvaring av visst ämne eller egenkontrollrutiner med mera.
Detta upplevs i många fall onödigt, frustrerande och jobbigt. Administrationen hos
jordbrukare och djurhållare i kontakter med myndigheter och certifieringsorgan måste
förenklas. Det är orimligt att småföretagare skall dubbel- och trippelrapportera uppgifter som
redan är kända för en statlig myndighet eller kommun.
Digitalisering ökar hos företagen och det behövs innovativt tänkande för att förenkla och
underlätta uppgiftshantering. Det borde vara möjligt att lägga upp denna information i ett
”grönt moln” och genom det skulle aktuella intressenter kunna medges att ta del av
uppgifterna som rör den omfrågade jordbrukaren/djurhållaren. Tillgång till efterfrågad
information fås genom att man får access till den via ”gröna molnet” och lantbrukaren
behöver inte ta fram och delge samma information gång efter gång till nya kontrollanter.
Det är viktigt att informationen i ”gröna molnet” ägs och uppgraderas av den enskilde men att
den förvaltas och sköts av ”oberoende organ” och bekostas genom offentliga medel. I bästa
fall skulle LRF kunna erbjuda en sådan tjänst, vilket vi i dagsläget tyvärr inte ser vara
ekonomiskt möjligt. LRF behöver trots detta vara delaktiga i arbetet med utformningen av
”Gröna molnet”. Den så kallade förenklingsresan angående regler och villkor har pågått ett
antal år men upplevs inte av företagarna som en framgång. Vi ser att förslaget ”gröna molnet”
faller väl in även i LRFs arbete med god myndighetsutövning och upplägget skulle ge nytta
till våra medlemmar. Det innebära att arbetsbördan och stressen på den enskilda lantbrukaren
minskas inför och under ett kontrolltillfälle och att handläggningen blir effektivare och
lantbrukaren påverkas mindre av kontrollorganens arbete.

LRF Gävleborg yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF verkar för ett koncept ”Gröna molnet” som förenklar administrationen hos
lantbrukare och djurhållare vid kontakter med myndigheter och certifieringsorgan
samt gagnar våra medlemmar då stress och arbetsbörda minskar när hen inte behöver
uppge samma eller liknande uppgifter gång efter gång till myndigheter eller
kontrollorgan.
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Styrelsens yttrande nr 7
Motion Gävleborg nr 1

”Gröna molnet” – ge myndighet och kontrollorgan åtkomst till
samma information
Inkomna motioner
Motionären redogör för de utmaningar som finns kopplat till administration och rapportering
hos lantbrukare i kontakt med myndigheter och certifieringsorgan, vilket anses allt för
resurskrävande. Som lösning föreslås en plattform som på ett strukturerat sätt kan samla in
och tillgängliggöra efterfrågad information. Vidare betonar motionären vikten av att
lantbrukaren äger rättigheterna till informationen. Motionären yrkar att LRF ska verka för ett
koncept som förenklar administrationen i lantbrukarens kontakt med myndigheter och
certifieringsorgan.
Styrelsens redovisning
För att dra nytta av den digitala utvecklingen finns det goda skäl att på nationell nivå
samverka i utvecklingen av gemensamma dataplattformar, vilket innefattar gemensam
datainfrastruktur för delning av data och utveckling av mer avancerade digitala tjänster.
Sådana ambitiösa och långsiktiga initiativ har lanserats i flera europeiska länder, i flera fall
med utgångpunkt i en stark konstellation av lantbrukarägda organisationer. Med
dataplattformarna som bas förbättras möjligheterna att stärka företagarnas position i
värdekedjan, samtidigt som mer avancerade tjänster och innovationer för lönsamhet och
hållbarhet på gårdsnivå kan utvecklas.
När det gäller dataplattformar som syftar till att förenkla företagares kontakt med myndigheter
pågår ett arbete kopplat till verksamt.se som Bolagsverket ansvarar för. Tre andra
myndigheter (Tillväxtverket, Jordbruksverket och Livsmedelsverket) har även tagit fram ett
gemensamt förslag till plattform för digitala tjänster för företagare på livsmedelsområdet.
LRF följer detta arbete aktivt och har lämnat förslag om digitalisering av exempelvis
miljötillståndsprövning, märkning och registrering av djur.
Parterna Lantmännen, LRF, Växa Sverige och Hushållningssällskapen, som representerar en
betydande andel av Sveriges lantbrukare, har tillsammans enats om att formera ett nationellt
plattformsinitiativ med arbetsnamnet Lantbrukets Dataplattform. Parterna vill med
plattformen som bas öka och trygga den samhällskritiska svenska livsmedelsproduktionen.
Det finns flera tydliga syften med initiativet att på nationell nivå utveckla en gemensam
dataplattform:
•
•

Bidra till utveckling och användning av digitala lösningar för lönsamhet och hållbarhet
på gårdsnivå.
Etablera sig som en attraktiv samarbetspartner för de företag och organisationer som
vill stärka svenska lantbrukares konkurrenskraft genom digitala lösningar.
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•
•

•
•

Skapa bättre innovationsförutsättningar genom en plattform som möjliggör datadriven
svensk forskning och utveckling.
Stärka den svenska lantbrukarens insyn och kontroll avseende sitt ägarskap över den
grunddata som genererats i dennas verksamhet – samtidigt som datadelning
stimuleras.
Bidra till att lantbrukare får ta del av det värde som skapas av att dela lantbruksdata.
Öka robustheten i livsmedelsvärdekedjan.

Som motionen beskriver upplever företagare en hög arbetsrelaterad och ekonomisk belastning
kopplat till lagstiftningskrav och myndighetskontroller. Frågan har varit aktuell under mycket
lång tid och hitintills inneburit många myndighetsfokuserade särlösningar. Mycket
rapportering sker redan digitalt, men lantbrukare upplever att det finns mycket dubbelarbete.
En viktig möjlighet som finns med i Lantbrukets Dataplattform är därför ett gränssnitt för
myndigheter och certifieringsorgan att inhämta data. Detta för att skapa en mer effektiv,
precis och modern myndighetsutövning samt minska lantbrukares tidsåtgång och kostnader
för administration, och samtidigt säkerställa att lantbrukaren har god insyn och kontroll över
sin data. Här ges även möjligheter att underlätta för administrationen i samband med
kontroller och tillsyn. Riksförbundsstyrelsen anser mot denna bakgrund att motionen lyfter en
viktig fråga som tillsammans med det tagna utvecklingsinitiativet, i synergi med det
fortlöpande näringspolitiska arbetet, har möjlighet att starkt underlätta för företagarna.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att genom LRFs
näringspolitiska arbete och i utvecklingen av Lantbrukets Dataplattform arbeta för ett
koncept som förenklar administrationen hos lantbrukare och djurhållare vid kontakter
med myndigheter och certifieringsorgan.
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Motion Södermanland nr 2

Viltutfodring
Barva-Ärla och Rönö
Lokalavdelningarna lyfter problem med att viltskador och viltolyckor fortsätter att öka kraftigt
och att LRF måste arbeta för att utfodring av vilt och vildsvin inte skall ske. Regionstyrelsen
instämmer med motionärerna, utfodringsfrågan har debatterats flitigt genom åren och har
även behandlats politiskt i riksdagen. Det finns en stor förväntan på att något ska hända snart!
Det finns inte tid att vänta mer, läget är akut. Trots ökad samsyn från organisationer och
myndigheter att populationsökande utfodring inte är lämplig och särskilt inte med rotfrukter
fortsätter det tyvärr i stor skala och även med stora mängder spannmål och även livsmedel. De
nuvarande regelverk som egentligen kan stävja detta tillämpas inte tillräckligt.
Ställningstaganden från LRF, jägarorganisationer och myndigheter att begränsa utfodring av
vilt effektueras inte på fältet trots tydlig kommunikation. LRFs interna problematik att
lantbrukare säljer rotfrukter och annat foder för vilt behöver hanteras. Likaså att markägare
som önskar ha mycket vilt på sina marker tar tillräckligt grannrättsligt ansvar så att andra
jord- och skogsbrukares intressen inte påverkas negativt av orimligt höga viltpopulationer.
Detta är en fråga som blir alltmer samhällsviktig. Produktionen av livsmedel och skog måste
öka i Sverige, då måste den vara lönsam och nya generationer måste känna framtidstro. Idag
är viltet den mest begränsande faktorn för optimerad produktion i vilttäta län.
LRF Södermanland känner trycket från medlemmarna och frågan om utfodring behöver
återigen lyftas, den behöver regleras och snarare vara anmälnings- eller tillståndspliktig. Ett
totalt förbud är svårt att driva då förutsättningarna skiljer sig åt i landet och att man ur
viltvårdssynpunkt kan behöva stödfodra fåglar och vid behov annat vilt vid svåra
vinterförhållanden. Men med regionala anpassningar där länsstyrelser är ansvariga
myndigheter är det möjligt att formulera för länet anpassade förutsättningar att ge tillstånd för
utfodring vid behov. Genom att endast tillåta utfodring på föranmälda foderplatser kan även
myndigheten kontrollera att beslut efterlevs.

LRF Södermanland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

med kraft verka för reglering av viltutfodring så att länsstyrelser efter särskilda
förutsättningar kan ge tillstånd till utfodring vid föranmälda utfodringsplatser samt

att

verka för att utfodring endast får ske med foder från grovfodergröda och att utfodring
med rotfrukter blir helt förbjudet.

35

Styrelsens yttrande nr 8
Motion Södermanland nr 2

Viltutfodring
Inkomna motioner
Motionären redogör för de fortsatta problemen med stora viltstammar som orsakar svåra
skador i jord- och skogsbruk. En orsak till problemen är fortsatt överdriven utfodring av vilt,
som inte går att förena med behoven av ökad produktion i jord- och skogsbruk. Motionären
yrkar att LRF ska verka för att viltutfodring får ske efter tillstånd från länsstyrelsen och att
utfodring endast får ske med grovfodergröda.
Styrelsens redovisning
LRF har arbetat med olika förslag om temporära förbud eller annan reglering av viltutfodring
sedan 2013. Arbetet resulterade i ett förslag från den då pågående Jaktlagsutredningen och i
en proposition till riksdagen om viltutfodring 2016. En majoritet i riksdagen motsatte sig
propositionen och frågan återvisades till regeringen. Att propositionen föll berodde på
lobbyarbete från motsatta intressen och att lagförslaget utgick från någon form av förbud mot
utfodring. Det fanns inget stöd i riksdagen för förbudstanken, men väl för att reglera
utfodring. Riksdagsmajoriteten instämde i att överdriven utfodring medför problem. LRF
lämnade därför under 2017 in ett nytt förslag till regeringen om reglering, inte förbud, för
utfodring av klövvilt. LRFs förslag innebär att generella regler om hur utfodring får bedrivas
ska gälla tills vidare. Reglerna/villkoren för utfodringen ska beslutas av regeringen. Det ska
inte krävas särskilda beslut av en länsstyrelse. Efter omfattande politiskt påverkansarbete om
viltutfodring är styrelsens slutsats att det inte går att få stöd i riksdagen för en lagändring med
förbud mot utfodring av vilt. Syftet med LRFs förslag är att större delen av problemen med
utfodring av klövvilt skulle försvinna om det reglerades med vilka fodermedel, med vilka
metoder och med vilka mängder foder som utfodring av klövvilt får bedrivas. I LRFs förslag
ligger möjlighet att få bort rotfrukter som tillåtet foder, att hindra utfodring direkt på marken
och att reglera högsta tillåtna mängd foder per ytenhet. I LRFs förslag finns förslag till
definition av åtel respektive utfodring. Om denna definition inte görs är det fortsatt oklart vad
åtel och utfodring är. Denna oklarhet utnyttjas i vissa fall. Åtel är en viktig jaktmetod, som
måste vara tillåten och definierad. Regeringen har i skrivande stund (augusti 2020) inte
reagerat officiellt på LRFs förslag. Men LRF erfar att frågan om viltutfodring bereds av
regeringen.
I motionens första yrkande finns krav på särskilt tillstånd från länsstyrelsen för utfodring på
särskilt utpekad plats. En förutsättning för att ett särskilt tillstånd ska ges är dock att det råder
förbud mot utfodring vilket det idag inte gör. Som styrelsen redogjort för ovan är
utgångspunkten för LRFs agerande från och med 2017 att det inte finns politiska
förutsättningar för att införa förbud mot viltutfodring. Eftersom LRF inte arbetar för att
förbjuda utfodring av klövvilt är det inte heller möjligt att arbeta för införandet av ett särskilt
tillstånd för utfodring.
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Styrelsen vidhåller denna uppfattning och avser fortsatt att arbeta för generella regler/villkor
för tillåten utfodring av klövvilt. Reglerna ska gälla tills vidare och inte beslutas av
länsstyrelsen. Styrelsen instämmer i motionens andra yrkande. I LRFs förslag till regelverk
ligger möjligheten att inte tillåta rotfrukter men att tillåta exempelvis grovfoder.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionens första yrkande om att arbeta för att viltutfodring endast får ske efter
tillstånd från länsstyrelsen samt

att

med bifall till intentionerna i motionens andra yrkande uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att arbeta för att generella regler för tillåtna fodermedel införs, i enlighet med det
förslag som LRF har lämnat till regeringen.
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Motion Värmland nr 1

Rätt att skydda skördad gröda
Ullerud-Ransäter
LRF Värmland anser att det är angeläget att få till stånd en utvidgning av reglerna som
reglerar skyddsjakt på enskilds initiativ efter dov- och kronvilt. Reglerna som finns idag
hanterar situationer när växande gröda skadas, men lagstiftningen har helt förbisett de behov
som finns att kunna skydda redan skördad gröda.
LRF Värmland förordar att det sker genom att det nuvarande regelverket kompletteras med
en paragraf som ger motsvarande rätt som vid skada på växande gröda att på enskilds initiativ
skyddsjaga kalv av dov- och kronvilt som gör skada på sådan skördad gröda som naturligen
förvaras/lagras utomhus.

LRF Värmland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att det nuvarande regelverket kompletteras med en regel som ger rätt att
skyddsjaga kalv av dov- och kronvilt som gör skada på sådan skördad gröda som
naturligen förvaras/lagras utomhus.
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Styrelsens yttrande nr 9
Motion Värmland nr 1

Rätt att skydda skördad gröda
Inkomna motioner
Motionären redogör för skador som orsakas av dov- och kronhjort på skördad gröda som
lagras utomhus. Jämförelse görs med nu gällande regler i bilaga 4 till jaktförordningen, som
tillåter skyddsjakt på årskalv av dov- och kronhjort för att skydda fält med oskördad gröda.
Motionären yrkar på att LRF verkar för regeländring som medger skyddsjakt på årskalv av
dov- och kronhjort för att skydda gröda som lagras utomhus.
Styrelsens redovisning
I takt med att stammarna av dov- och kronhjort ökat i stora delar av landet har skadorna på
lagrad gröda, i huvudsak ensilage, ökat. Detta rapporteras från Västerbottens län och i de
flesta län söder därom. Ensilagebalar är mest sårbara eftersom sönderriven balplast innebär att
hela balens innehåll förstörs. Även plansilo besöks regelbundet av hjortar. Då tillkommer
problemet att fodret förorenas av hjortarnas tramp och spillning. Ett relativt stort antal
ansökningar om skyddsjakt för att skydda lagrad gröda har gjorts till länsstyrelserna. I de fall
tillstånd beviljats har de ofta förenats med villkor om att fodret i fortsättningen måste skyddas
med stängsling eller motsvarande fysiska hinder mot hjortarna. Sådana krav är rimliga i en
teoretisk mening, men svåra och/eller kostsamma att genomföra i praktiken. Upplag av
ensilagebalar ordnas ofta långt från gårdscentrum. Den praktiska hanteringen av foder på
gården innebär att fordon används för att fördela ut fodret inom gården. Det gäller både om
fodret lagras i bal eller i plansilo. Att stängsla in fodret för att hindra viltskador är många
gånger närmast ogörligt på grund av flera, avlägsna balupplag eller dagliga transporter inom
gården. Styrelsen delar motionärens uppfattning om att LRF bör arbeta för generella
möjligheter att skydda lagrad gröda mot hjortskador.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att
skyddsjaktbestämmelserna i bilaga 4 till jaktförordningen kompletteras så att
skyddsjakt på årskalv av dov- och kronhjort tillåts för att skydda gröda som lagras
utomhus.
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Motion Jönköping nr 6

Ta dovhjortens framfart på allvar
Landsbrobygden
Vi har många medlemmar som nyligen har uppmärksammat nya etableringar av för området
nytt hjortvilt. Det är framförallt dovhjort men även kronhjort håller på att etableras. Dovhjort
orsakar stora problem med skador i jordbruket med stora skördeförluster som följd. Den
snabba utvecklingen ser vi inte minst i statistik för viltolyckor. Viltolyckor med dovhjort i
Jönköpings län har ökat från 7 olyckor 2015 till 54 olyckor 2019. Den pågående översynen av
jakttiderna för allmän jakt, skyddsjakt på enskilds initiativ, licensjakt och vilken tid på dygnet
olika viltslag får jagas är positivt. De växande hjortviltstammarna måste begränsas för att inte
vi ska hamna i samma situation som med vildsvinsstammen. Hjortdjuren är svårjagade och
det behövs godkända hjälpmedel som mörkersikte/termiska sikten om smyg- och vakjakt ska
bli möjlig i samband med översynen av jakttider.

LRF Jönköping yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF driver påverkansarbete så att mörkersikte/termiska sikten ska få användas vid jakt
enligt bilaga 4 av dov- och kronhjort.
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Motion LRF Ungdomen nr 1

Skyddsjakt på hjort nattetid
LRF Ungdomen Södermanland
Att vildsvin är ett problem över hela landet är ingen nyhet, heller inte något som inte tagits
upp redan, men dov- och kronhjort kan lokalt skapa minst lika mycket skada som vildsvinen
gör. Viltskador på grödor är ett växande problem och kommer att fortsätta vara det om inte
någon tar tag i problemet innan det skenar iväg. Det finns flera potentiella åtgärder för att
försöka tackla växande viltstammar som inte är under kontroll.
Vildsvin hanteras genom jakt och reglerna tillåter bland annat jakt nattetid med lampa och
mörkersikte, samt att det gäller året om. Regler som inte finns på hjortdjur än, med undantag
för skyddsjakt på kalvar i växande gröda. Annars är det vanliga regler som gäller, alltså jakt
på hjort, dagtid. Hjortdjuren är nattaktiva liksom vildsvinen och för att kunna bedriva en
effektiv jakt borde möjligheterna ges att utföra jakten när djuren befinner sig i grödan.
Djuren är även skygga för människor men har inte samma rädsla för fordon, det kan därför
vara betydligt mycket lättare att närma sig djuren med ett motordrivet fordon än vad man hade
kunnat till fots och på så sätt förbättra kulfång och avstånd för en säkrare jakt.
På flera ställen i Sverige orsakar hjortdjur mer skador på grödor än vildsvinen gör och
möjligheterna att kunna bedriva skyddsjakt för att freda sina grödor behöver förbättras.
Lantbrukare ska kunna vara lantbrukare i första hand och bruka marken för att producera
livsmedel. Något som inte alltid är fallet och det blir allt tydligare att på vissa platser undviks
odling av spannmålsgrödor för att förlusterna till viltskador är så stora att det inte är
ekonomiskt möjligt att odla spannmål.

LRF Ungdomen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF arbetar med att tillåta skyddsjakt på hjortdjur nattetid likt vildsvin,

att

LRF arbetar för att lampa och mörkersikte tillåts vid skyddsjakt på hjortdjur nattetid
samt

att

LRF arbetar för att tillåta skyddsjakt på hjortdjur från motordrivet fordon.
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Motion Södermanland nr 4

Utökade jaktmöjligheter hjort
Floda
Motionären beskriver hur viltskador från stora dov- och kronhjortsstammar ökar i omfattning
och sprider sig till nya områden. Flertalet grödor blir svårare att odla och risken är att
livsmedelsproduktionen i Sverige minskar som en följd av detta, vilket inte är förenligt med
den av regeringen framtagna livsmedelsstrategin som syftar till att få svensk
livsmedelsproduktion att öka. Ett intensifierat jakttryck dagtid leder till att dov- och kronhjort
undviker att vistas i fält dagtid och istället orsakar skador i fält nattetid, då jakt ej får bedrivas
utan särskilt tillstånd. Motionären menar att användning av mörkeroptik och andra hjälpmedel
för nattetid underlättar en effektiv viltförvaltning och kan minska viltets skadeverkningar i
fält. Detta är redan tillåtet för vildsvinsjakt och vildsvin är minst lika nattaktiva som dov- och
kronhjort. Att bedriva etisk jakt nattetid kan komma att vara ett viktigt verktyg i en
fungerande viltförvaltning som möjliggör växtproduktion även i de vilttätaste delarna av
Södermanland.
Det behöver även finnas utökade möjligheter att nyttja skyddsjakt även på hind. Ibland är det
bara hind och kalv på fälten och man kan behöva skjuta hela ekipage. Skyddsjakt är just till
för att skydda gröda och då måste det kunna ske så effektivt som möjligt.

LRF Södermanland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att jakttider och jakthjälpmedel för kron- och dovhjort ska harmoniseras med
de som i dagsläget finns för vildsvin samt

att

verka för att alla dovhjortar får skjutas vid skyddsjakt, inte bara kalvar och spetshjort,
detta för att Länsstyrelsen ska kunna ge tillstånd till effektivare skyddsjakt.
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Styrelsens yttrande nr 10
Motion Jönköping nr 6, LRF Ungdomen nr 1
och Södermanland nr 4

Utökade jaktmöjligheter hjort
Inkomna motioner
Motionärerna redogör för de ökande skadorna av vildsvin samt dov- och kronhjort i
jordbruket. Motionärerna framhåller att det är otillåtet att jaga hjortar dygnet runt och att jaga
med hjälp av lampa och mörkerriktmedel, men tillåtet vid jakt på vildsvin. Skador av hjort är
mer omfattande än skadorna av vildsvin i delar av landet. Vidare yrkas att länsstyrelsens
tillstånd till skyddsjakt på dovhjort inte bara ska omfatta kalv och spetshjort utan även hind.
Slutligen yrkas att nattjakt, lampa, mörkerriktmedel och jakt från fordon bör tillåtas vid
skyddsjakt på hjortar.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens uppfattning om att de båda hjortarterna i delar av landet orsakar
större skador i jordbruket än vildsvin. Det är också så att hjortarna tenderar att bli mer natt- än
dagaktiva i områden där de jagas frekvent. LRF begärde därför 2017 att belysning och
mörkerriktmedel skulle få användas vid jakt på bland annat dessa arter samt vildsvin.
Regeringen beslutade senare enligt LRFs förslag om hjälpmedlen – men enbart för jakt på
vildsvin. LRF kommer därför att göra en förnyad framställning om att tillåta belysning och
mörkerriktmedel vid jakt på fler arter. I och med att regeringen tillät rörlig belysning och
mörkerriktmedel vid jakt på vildsvin finns nu ett större utbud av lampor och mörkerriktmedel
med högre prestanda på marknaden. Det finns därmed starka argument för att jakt kan
effektiviseras med nämnda tekniska hjälpmedel.
I en tidigare framställan till Naturvårdsverket (NV) och i LRFs svar på NVs remiss om
jakttider redogjorde LRF för det ologiska i att jakt på till exempel räv och vildsvin är tillåten
dygnet runt medan nattjakt är förbjuden för andra större, nattaktiva och skadegörande djur.
LRF krävde därför att gällande bestämmelser ska ändras så att rådjur, dovhjort, kronhjort och
mufflonfår ska få jagas dygnet runt. Frågan om när under dygnet vilt får jagas hanteras i NVs
pågående jakttidsöversyn. LRF har hittills bara fått gehör för förslaget om nattjakt på
mufflonfår, som nu är en del av NVs förslag. NV har lämnat sina förslag om jakttider till
regeringen i juni 2020. LRFs påverkansarbete fortsätter därefter. Det är regeringen som fattar
beslut om jakttider och om när under dygnet vilt får jagas.
Jakt från motordrivna fortskaffningsmedel (bilar, terrängfordon, båtar med flera) är förbjuden.
De generella undantag som finns gäller till exempel viss jakt till sjöss, viss skyddsjakt och när
rörelsehindrade jagar från fordon. Dessutom får länsstyrelsen ge tillstånd i enskilt fall för jakt
från fordon.

43

Ett par av de grundläggande ambitionerna i jaktlagen är att motverka överuttag ur
viltstammarna och att motverka och beivra jaktbrott. Att jakt från fordon är förbjuden har sin
bakgrund i ett starkt motstånd mot jakt från fordon, från staten och från jaktintressen. Orsaken
är att tjuvjakt kan underlättas av jakt från fordon. Jakt kan bli mer effektiv om jakt får ske från
fordon. Samtidigt är det så att effekten av jakt från fordon efter en tid kan avta, om jakt sker
efter flocklevande vilt som vildsvin och hjortar. Detta eftersom de djur i flocken som inte fälls
vid ett jakttillfälle kan lära sig att fordon som närmar sig innebär fara. Sådan jakt kan alltså bli
mindre effektiv, ju längre den tillämpas. En nackdel med jakt från fordon är att sådan jakt i
första hand skulle ske från väg; eftersom körning med fordon i terräng är förbjuden, med
undantag från den körning som behövs för jord- och skogsbruk. De flesta vanliga fordon för
körning på väg är låga. Skott från fordon i flack terräng innebär därför en svårighet att kunna
lossa skott med bra kulfång.
Inte desto mindre kan jakt från fordon vara både behövlig och effektiv under vissa
förutsättningar. Styrelsen instämmer i att jakt från fordon kan behövas i områden med svåra
skador av exempelvis vildsvin och dovhjort. Det finns som nämnts ovan svårigheter med jakt
från fordon. Styrelsen kommer därför att överväga hur en framställning om jakt från fordon
bör utformas i detalj.
Villkoren i länsstyrelsernas beslut om skyddsjakt på hjortar varierar över landet. Tillstånden
medger i vissa fall bara skyddsjakt på årskalv. Det finns inga bindande regler i
jaktlagstiftningen som hindrar länsstyrelserna att även besluta om skyddsjakt på hindar och
hornbärande hjortar. Det finns inte heller några sådana hinder i NVs riktlinjer till stöd för
länsstyrelsernas beslut om skyddsjakt. Det står alltså länsstyrelserna fritt att besluta om hur
många och vilka kategorier av hjortar som tillåts vid skyddsjakten. Den praxis som råder är
dock att skyddsjakt ofta medges enbart på kalv eller kalv och spetshjort. Det grundas på att
skyddsjakt medges i första hand för att förebygga eller avbryta skada, genom att skyddsjakten
skrämmer de djur som inte fälls vid skyddsjakten. Skyddsjakt meddelas inte som en åtgärd för
att reglera, minska den skadegörande stammen. Enligt styrelsens uppfattning är det dock
uppenbart att den ordinarie jakten under nu gällande allmänna jakttid inte räcker för att
reglera dovhjorten i de värst skadedrabbade delarna av landet. Därför bör den skyddsjakt som
meddelas även innefatta en möjlighet att i någon mån påverka stammen. Detta kan ske om
tillstånden ger möjlighet att fälla ett relativt stort antal hjortar, i första hand hindar och kalvar.
Styrelsen avser därför att arbeta för att NVs riktlinjer för skyddsjakt revideras vad gäller
hjortdjur.
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Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla LRF Ungdomens och LRF Södermanlands första yrkanden och uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att arbeta för att jakt under hela dygnet ska tillåtas vid jakt och
skyddsjakt på dovhjort och kronhjort,

att

bifalla LRF Ungdomens andra yrkande, LRF Jönköpings yrkande samt LRF
Södermanlands första yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att
rörlig belysning och mörkerriktmedel även ska vara tillåten vid jakt och skyddsjakt på
dovhjort och kronhjort,

att

bifalla LRF Ungdomens tredje yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta
för att jakt från motordrivet fordon bör vara tillåten vid skyddsjakt på dovhjort och
kronhjort, med tillägg att arbeta för att jakt från motordrivet fordon ska vara tillåten
vid jakt på vildsvin samt

att

bifalla LRF Södermanlands andra yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
arbeta för att länsstyrelsernas tillämpning av skyddsjaktbestämmelserna medger mer
effektiv skyddsjakt, genom att arbeta för att NVs riktlinjer för skyddsjakt revideras
vad gäller hjortdjur.
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Motion Sydost nr 6

Stoppa hjortviltet
Bäckebo-Kråksmåla
Vildsvinen och de skador som de orsakar på jordbruksmark gör det svårt att bedriva jordbruk i
skogs- och mellanbygder. Nu ser vi även att kronhjort- och dovhjortsstammarna ökar och
etablerar sig i områden där de tidigare inte funnits. Detta ökar inte bara trycket på
jordbruksmarken utan drabbar i hög grad även skogsproduktionen och adderar ett ännu högre
betestryck än det som redan finns från rådjur och älg i dessa trakter. I ett läge där betestrycket
redan är för högt är denna ökning synnerligen oroande.
Dagens regelverk framförallt kring jakt på kronhjort innebär att det måste finnas en fast stam
innan jakt kan bli möjlig i en omfattning som är nödvändig för att kunna begränsa
populationstillväxten. Möjligheten att reglera hjortstammarna under ordinarie jakt behöver
underlättas avsevärt gentemot de regler som finns idag. Den pågående översynen av
jakttiderna för allmän jakt, skyddsjakt på enskilds initiativ och licensjakt samt tid på dygnet
olika viltslag får jagas är positiv och betonar att de växande hjortviltstammarna måste
begränsas för att vi inte ska hamna i samma situation som med vildsvinsstammen.

LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF arbetar för att allmän jakt efter kron- och dovvilt blir möjlig i hela landet i en
omfattning som ger den enskilde markägaren möjlighet att reglera stammarnas storlek
i förhållande till fodertillgången samt

att

LRF förordar att mörkersikte/termiska sikten får användas vid dov- och kronhjortsjakt.
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Motion Örebro nr 1

Allmän jakt på kronhjort
Fellingsbro
Lokalavdelningen lyfter problemet med kronhjortens utbredning i länet och de ytterligare
skador på grödor som uppstår. Man anser att det behövs lättare regelverk kring kronhjortsjakt
och yrkar på att LRF verkar för allmän jakt på kronhjort. Viltets påverkan på jord- och
skogsbruk är en viktig fråga som LRF är mycket engagerad i. För att undvika skador i grödor
krävs att markägare och jägare tillsammans tar ansvar för att ta fram strategier för hur viltet
ska förvaltas utifrån lokala förutsättningar. För att underlätta förvaltningen arbetar LRF både
på riksnivå och regionalt för att påverka regelverk med så stort handlingsutrymme som
möjligt för lokala anpassningar. Just nu pågår en utredning på Naturvårdsverket med att se
över jakttider för vilt i Sverige. LRF har presenterat flera förslag till utredningen varav ett
flertal tagits med i det förslag som nu finns som remiss. När det gäller kronhjort har LRF
yrkat på förändringar om allmän jakt vilket resulterat i följande skrivning ur förslaget: “att
även hind tillåts för allmän jakt, att jakttiderna för kronhjort inom KSO harmoniserar med
tiderna utanför KSO samt med tider för älgjakt. Nuvarande uppehållsperiod på jakt på
kronkalv utanför KSO tas bort”.
Från och med den 1 januari 2018 får dessutom jakträttshavaren bedriva viss skyddsjakt på
hjortkalv utanför den ordinarie jakttiden utan tillstånd, om det behövs för att förebygga skada.
Årskalv av kronhjort som uppträder vid fält med oskördad gröda eller som orsakar stamskada
på barrträd får jagas under tiden 1 juli-15 april. Regionalt har regionstyrelsen under 2018
yttrat sig över Länsstyrelsens riktlinjer för kronhjort. I riktlinjerna står bland annat “att
kronhjortstammens storlek ska anpassas så att klövviltets samlade skador på skogs- och
jordbruk kan anses acceptabla av markägarnas företrädare”.
Regelverk inom kronskötselområden behöver bidra till att minska skador i utsatta områden
och markägare behöver engagera sig och påtala toleransnivåer eller problemområden. Mycket
har gjorts och nödvändiga förändringar i regler är på förslag. Men det är ett tydligt medskick
från regionstämman i Örebro att nuvarande förvaltningsmodell med skötselområden inte
fungerar och till och med kan bidra till sämre möjligheter att kunna påverka sin situation. Det
är svårt att få gensvar i möten och styrelser och det finns olika mål i olika markägargrupper.
Därför anser regionstyrelsen att det är nödvändigt att se över hur skötselområden verkligen
fungerar ur förvaltningssynpunkt med måluppfyllnad för att ha balans mellan odling och
viltstammar. Och även hur man kan styra avskjutning till problemområden både vid ordinarie
jakt och under skyddsjakt. Det är viktigt att produktion av livsmedel och skogsråvara ges
större möjlighet att påverka förvaltningen av kronhjort. Det bör prövas att ha allmän jakt på
kronhjort men att man tar hänsyn till viltets kvalitet genom att reglera avskjutning på
genetiskt viktiga djur.

LRF Örebro yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för allmän jakt på icke-kapital kronhjort och att systemet med skötselområden
omprövas.
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Styrelsens yttrande nr 11
Motion Sydost nr 6 och Örebro nr 1

Jakttider för hjortar och hjälpmedel vid jakt på hjortar
Inkomna motioner
Motionärerna redogör för kronhjortens utbredning samt för de skador hjortarna orsakar.
Vidare om LRFs arbete med bland annat jakttider för dov- och kronhjort samt att
kronhjortskötselområden ofta inte fungerar effektivt. Det yrkas att LRF arbetar för allmän jakt
i hela landet på kron- och dovhjort, i sådan omfattning att jakten reglerar hjortstammarna.
Vidare yrkas att mörkersikten/termiska sikten ska få användas vid jakt på hjort. Slutligen
yrkas att LRF verkar för allmän jakt på icke-kapital kronhjort och att systemet med
kronhjortskötselområden omprövas.
Styrelsens redovisning
LRF har sedan 2015 arbetat för lång, allmän jakt på hind och kalv av kronhjort. Det närmar
sig nu resultat, eftersom Naturvårdsverket (NV) i sitt remitterade förslag till ändringar i
jakttiderna presenterat ett förslag som är snarlikt LRFs förslag. LRF arbetar nu vidare med
förslag om allmän jakt på hind och kalv av kronhjort under tiden 16 augusti-28 (29) februari.
Det är regeringen som beslutar om jakttider. LRF kommer att fortsätta påverkansarbetet. NV
har lämnat sitt förslag till regeringen i juni 2020.
LRF arbetar också för utökad allmän jakt på dovhjort. Även i det fallet närmar sig resultat,
NVs jakttidsförslag innefattar till och med viss jakt i mars månad. Förslaget är till större delen
likalydande med LRFs förslag. LRF kommer att fortsätta påverkansarbetet tills regeringen tar
beslut, troligen under 2021. LRFs jakttidsförslag för dov- och kronhjort omfattar hela landet.
Styrelsen delar uppfattningen att kronhjortskötselområden (KSO) ofta fungerar dåligt i den
meningen att de inte förmår reglera kronhjorten så att skadorna minskar. KSO får dessutom
inte bildas förrän en kronhjortstam är permanent etablerad i trakten. Ett av syftena med LRFs
förslag om utökad allmän jakt på kronhjort är att en lång allmän jakttid kan sätta press på
befintliga KSO som fungerar dåligt. KSO är en frivillig form av jaktlig samverkan.
Företrädare för KSO kommer att veta att de markägare som är missnöjda med KSO kan gå
ur och börja jaga under lång, allmän jakttid. Det bör bidra till att KSO gör förvaltningen mer
effektiv, så att den inte bara gynnar jaktintresset utan också bidrar till att ingående markägares
hjortskador i jord- och skogsbruk minskar. Det innebär i sig ingen omprövning av systemet
med KSO. LRF har varit tydligt med att lång, allmän jakt på hind och kalv av kronhjort är
ett komplement till jakt inom KSO. Styrelsen anser att införande av lång allmän jakttid
kommer att få en ”självsanerande” effekt på befintliga KSO. De KSO som fungerar dåligt från
jord- och skogsbrukssynpunkt kommer antingen att effektivisera jakten inom KSO, för att
motverka att betydande del av fastigheterna tas ur området; eller, om KSO däremot inte
förbättrar sin förvaltning, kommer delar av KSO att tas ur området eller så kommer aktuellt
KSO att avskaffa sig självt genom att underlaget i form av fastigheter inte längre räcker för att
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behålla registreringen hos länsstyrelsen. Styrelsen anser att KSO har brister, men att KSO
kommer att tillämpas bättre när lång allmän jakttid finns som alternativ.
LRF Örebro yrkar i sin motion på allmän jakt på ”icke-kapital kronhjort”. Med det begreppet
torde motionären syfta på att den allmänna jakten skulle omfatta hind, årskalv och alla
handjur med undantag av äldre handjur med de största horntroféerna. LRF Örebros förslag om
allmän jakt på icke-kapital kronhjort förutsätter att det finns en juridiskt tydlig och rättssäker
definition av vad en ”kapital” kronhjort är. Någon sådan definition finns inte och går knappast
att formulera, i juridisk mening. Det går givetvis att skilja på så kallade spetshjortar (unga
handjur med horn som består av två hornstänger utan taggar, så kallade ”spetsar”) och stora
hjortar med väl utvecklade hornkronor. Men alla horntyper där emellan låter sig knappast
beskrivas i juridiskt säkra termer. Styrelsen är medveten om att även handjur orsakar skador i
jord- och skogsbruk. Att LRFs förslag endast innefattar hind och kalv är noggrant motiverat.
LRFs första förslag som lämnades in till regeringen 2014 var formulerat som allmän jakt för
alla kategorier av kronhjortar. Förslaget möttes av stark kritik från jaktintressen och från
företrädare för egendomar som under lång tid vårdat och byggt upp stammar av kronhjort som
producerar stora troféer. Handjuren av kronhjort blir fullvuxna (kapitala) först vid 10-14 års
ålder. Handjurens troféer är då inte bara intressanta för jägare utan representerar även ett stort
ekonomiskt värde, på fastigheter där jakter säljs. Styrelsen är av uppfattningen att LRFs
senare förslag från 2015, som endast omfattar hind och kalv, är förutsättningen för att lyckas
införa en lång allmän jakttid på kronhjort. Om handjuren kommer in i förslaget blir
motståndet för stort. Det är bara genom omfattande jakt på hind (och kalv, eftersom kalv bör
fällas innan förande hind fälls) som en hjortstam kan regleras i antal. Förslaget om allmän jakt
på icke-kapitala hjortar är förståeligt från skadesynpunkt men juridiskt komplicerat och
politiskt närmast omöjligt att genomföra.
Vad gäller andra yrkandet i motionen från LRF Sydost om mörkersikten/termiska sikten vid
jakt på hjort hänvisas till styrelsens yttrande nr 10, på sidan 42, över motionerna Jönköping 6,
LRF Ungdomen nr 1 och Södermanland nr 4.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla det första yrkandet från LRF Sydost och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
fortsatt arbeta för utökad allmän jakt på dovhjort och lång allmän jakt på hind och kalv
av kronhjort,

att

med bifall till intentionerna i yrkandet från LRF Örebro om omprövning av
kronhjortskötselområden uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för förbättrad
förvaltning av kronhjort inom KSO genom den påverkan på KSO som lång allmän
jakttid för hind och kalv av kronhjort kommer att ge samt

att

avslå del av yrkandet från LRF Örebro vad gäller allmän jakt på icke-kapitala handjur
av kronhjort.
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Motion Jönköping nr 2

Klövviltets påverkan på jord- och skogsbruk
Regionstyrelsen
På regionstämman fick regionstyrelsen i uppdrag att skriva en motion till
riksförbundsstämman med uppmaning till förbundsstyrelsen att med kraft öka
påverkansarbetet på regering och riksdag när det gäller de kraftigt ökande populationerna
av klövvilt, som orsakar stora skador och skördeförluster på jord och skogsbruket. Under
rådande situation med Covid 19 ser man verkligen behovet av att ha en stabil
livsmedelsförsörjning och hållbar skogsproduktion som kan bistå med för samhället viktiga
varor också när det sker kriser och oro i världen.
Viltet har under senare år fått en allt större påverkan på vårt brukande av jord och skog. I
Sverige har vi aldrig haft så stora klövviltstammar som nu. Vi ser för bygden fler sorters vilt
som vi inte hade för tjugo år sedan. Viltslagen kräver en ökad jaktutövning för att hålla
klövviltet på en skadenivå som jord- och skogsbruket kan acceptera. Det blir också allt
vanligare att fastighetsägare sätter sitt användande av sin fastighet för kvalitativ jakt snarare
än att ha en aktivt brukande av jord och skog. Jakten börja framträda som en näringsgren som
med tydlighet dominerar över brukandet, detta sker ofta på grannfastigheternas bekostnad.
LRF som företräder fastighetsägare och brukare av jord och skog måste ta ett större mandat
emot myndigheter och politiker i debatten.
Vi ser allt oftare att jägarorganisationer har företräde i viltfrågor hos myndigheter, vilka sätter
de jaktliga intressena i först hand och har en inriktning på viltets bevarande och ökad tillväxt
och tar inte in de ekonomiska konsekvenserna. Skador och förluster i jord- och skogsbruket
uppgår till mångmiljonbelopp. Jord- och skogsbruket klarar inte under rådande situation att
producera förnödenheter medan kraven på att begränsa de växande viltstammarna innefattar
jägarnas vilja att jaga.

LRF Jönköping yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

bedriva ett mer tongivande påverkansarbete mot regering och riksdag angående
viltskador på brukande av jord och skog då livsmedelproduktion klassas som ett
samhällsintresse samt

att

LRF ska ta ett tydligare mandat som markägarorganisation i viltfrågorna.

50

Styrelsens yttrande nr 12
Motion Jönköping nr 2

Klövviltets påverkan på jord- och skogsbruk
Inkomna motioner
Motionären redogör för de ökande populationerna av klövvilt och de därmed ökande
viltskadorna i jord- och skogsbruk. Det blir i och med krisen under Covid 19 tydligt att det
bör finnas höga krav på stabil, inhemsk livsmedelsproduktion och långsiktigt hållbar
skogsproduktion. Livsmedelsproduktion är ett samhällsintresse. LRF bör öka
påverkansarbetet mot regering och riksdag med anledning av viltskadorna. Det yrkas att LRF
ska bli mer tongivande och tydligare som markägarorganisation i viltfrågorna.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens uppfattning om att viltskadorna utgör ett allvarligt problem och
att det krävs uthålligt påverkansarbete för att åstadkomma önskade förändringar. Det är
styrelsens uppfattning att LRF lokalt, regionalt och nationellt nu bedriver ett målmedvetet och
genomtänkt påverkansarbete. Nationellt har vissa framgångar nåtts under 2018, 2019 och
2020. Skyddsjakt på enskilds initiativ (utan tillstånd från länsstyrelsen) på årskalv av dov- och
kronhjort. Tillåtelse att använda rörlig belysning samt digitala och termiska nattsikten vid jakt
på vildsvin. Jakttidsförslag från Naturvårdsverket som i väsentliga delar överensstämmer med
LRFs krav. Regeringen tog nyligen beslut om ett antal uppdrag till myndigheter som på sikt
kommer att ge möjlighet att sälja vildsvinskött direkt till konsument. Det ligger också i
uppdragen att förbereda system för subvention av tester för trikiner och för radioaktivt cesium
i vildsvin. Naturvårdsverkets nationella förvaltningsplan för vildsvin med krav på halvering
av skadorna. Dessa är exempel på framgångar. LRF erfar också att regeringen förbereder
någon form av reglering av viltutfodring. Regionalt har LRFs regioner exempelvis kunnat
påverka länsstyrelserna till beslut om mer generösa tillstånd för skyddsjakt på klövvilt. Allt
detta traditionella påverkansarbete fortsätter och LRF skärper tonen.
Svårigheten i viltfrågorna är dock att det inte räcker med mer generösa regelverk och andra
bestämmelser som underlättar och stimulerar jakt. Det räcker inte att riksdag, regering och
myndigheter arbetar i enlighet med LRFs förslag; viltet ska också fällas av någon. LRF måste
därför bli ännu bättre på ”horisontellt” påverkansarbete. LRF arbetar oftast med ”vertikalt”
påverkansarbete; det vill säga uppåt mot riksdag, regering och myndigheter. Det horisontella
påverkansarbetet riktas till människor och samverkansformer på gårds- och bygdenivå, det
vill säga påverkan i närområdet.
Det är därför som LRF i fjol startade informationsarbete med nytt informationsmaterial under
namnet ”Fakta på bordet”. Allt material finns på lrf.se. Fakta på bordet utgår ifrån att även
med de mest ändamålsenliga regelverk och stimulanser till jakt på nationell nivå, så beslutas
och genomförs avskjutningen lokalt. Beslut om jakt tas och verkställs lokalt, i bygdegårdarna
och ute på jaktpassen. Våra medlemmar måste påverka lokalt. Om man inte jagar själv måste
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den enskilda försöka påverka besluten innan jakt. Det är i lokal, jaktlig samverkan som
besluten tas. Där måste markägare och brukare göra sina röster hörda, efter den modell som
presenteras i Fakta på bordet. Modellen bygger på lokal insamling av fakta från den egna
gården eller arrendemarkerna. Att övertyga med bevis i stället för en uppfattning. En annan
del av direkt påverkan som det finns mycket stor förbättringspotential i är avtal om
jaktupplåtelser. Det har under senare tid blivit tydligt att en stor del av de medlemmar som
inte jagar själva, upplåter jakt till utomstående med muntliga eller mycket bristfälliga
skriftliga avtal. LRF arbetar också med att informera om vikten av att upprätta skriftliga, strikt
villkorade jaktavtal med jägare.
Riksdag, regering och länsstyrelser kommer inte och får inte ta över markägares och brukares
rätt att råda över sin egen markanvändning. Inga andra än våra medlemmar kan göra jobbet.
Styrelsen är väl medveten om att det är svårt att påverka jaktutövning och viltskador i
närområdet. Dels krävs det samarbete över stora arealer för att påverka viltstammarna. Dels är
det sociala trycket och traditionerna om jakt och vilt starka. Att ”bråka om jakt” som det
brukar kallas, är tålamodskrävande och riskerar att skapa konflikter. Men styrelsen vill ända
betona att de flesta viltskador inte kan förhindras annat än genom horisontellt
påverkansarbete. Med eller mot grannar, det lokala jaktlaget, licensområdet för älgjakt,
älgskötselområdet eller viltvårdsområdet.
Med detta sagt vill styrelsen poängtera att det traditionella, vertikala påverkansarbetet mot
riksdag, regering och myndigheter fortsätter med oförminskad styrka. De framgångar LRF
haft måste följas av flera.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt arbeta konsekvent
och uthålligt i politiskt påverkansarbete, i alla de sammanhang LRF är aktivt, för
ytterligare framgångar i viltfrågorna.
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Motion Sydost nr 2

I viltvården kommer skogen sekundärt
Västra Torsås
I älgförvaltningen används flera olika faktaunderlag som grund till beslut inom förvaltningen.
Jägarna bidrar bland annat med spillningsinventering, älgobs, kalvvikter och
avskjutningsstatistik. Skogsägarsidan bidrar med foderprognoser och älgbetesinventering
(ÄBIN) som genomförs av olika entreprenörer på uppdrag av Skogsstyrelsen De skogliga
målen är att årliga betesskador på tall får uppgå till maximalt 5 % enligt ÄBIN och minst 7 av
10 tallstammar ska vid 5 meters medelhöjd vara oskadade av klövvilt. Dessa parametrar är
viktiga att nå inte bara för att trygga framtidens skogsproduktion utan även för att viltet i
framtiden ska kunna finnas i livskraftiga stammar av hög kvalitet.
Relationen mellan markägar- och jaktintresset är i dagsläget tyvärr långt ifrån bra inom många
älgförvaltnings- och älgskötselområden och många markägare upplever att de inte får gehör
för sina synpunkter när det gäller viltbete på sin skog. Även om ÄBIN visar på ett för högt
betestryck som helhet så tenderar diskussionerna på lokal nivå ofta mynna ut i att det inte är
för högt betestryck just där utan någon annanstans, eftersom ÄBIN inte säger någonting om
situationen på den enskilda fastigheten utan inom ett större geografiskt område.
Extra olyckligt är det i sammanhanget att det i många fall är de markägare som brukar sina
fastigheter på ett för viltet positivt sätt i det längre perspektivet som blir hårdast drabbade av
betesskador initialt. Det hade därför varit önskvärt om det fanns en arbetsmetod för att
bedöma viltbetet i skogen på fastighetsnivå som markägare kan göra själva men som är
standardiserad och vetenskapligt förankrad som ett komplement till ÄBIN.
Detta skulle kunna öka dialogen på samrådsmöten, öka medvetandet hos markägare, höja
motivation och engagemang samt stärka markägaren i dess kommunikation i dessa frågor.
Faktabaserade inventeringar på fastighetsnivå kan bli en ögonöppnare för många markägare
och jägare och därmed ge ett bredare engagemang för viltbete, foder, bättre förvaltning och i
förlängningen en vinst för både skogsproduktionen och viltet.

LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF initierar en inventeringsmetod för viltbete på fastighetsnivå som ett komplement
till ÄBIN samt

att

LRF samverkar med övriga skogsnäringen i framtagandet av inventeringsmetoden.
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Styrelsens yttrande nr 13
Motion Sydost nr 2

Faktaunderlag i älgförvaltningen
Inkomna motioner
Motionären redogör för de faktaunderlag för viltskador i skog som används i älgförvaltningen,
i första hand Älgbetesinventering (ÄBIN). Samtidigt som skadebilden enligt ÄBIN i
merparten av älgförvaltningsområdena överstiger det som är acceptabelt för markägarna, är
det svårt att få gehör och förståelse för att viltskadorna i skog måste motverkas effektivt. En
delorsak till detta är att skogsbrukets beslutsunderlag redovisas över relativt stora geografiska
områden, älgförvaltningsområden. Jaktintressen kan då invända att ÄBIN-resultat är ett
medelvärde för ett större område, men att de lokala förhållandena på vissa fastigheter är
annorlunda. Det yrkas därför att LRF initierar en standardiserad inventeringsmetod för
viltbete på fastighetsnivå, i samarbete med övrig skogsnäring.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens uppfattning om att familjeskogsbruket har svårt att få gehör för
det allvarliga viltskadeläget i skogsbruket. Det nya älgförvaltningssystemet har nu varit i bruk
sedan 2012 och viltskadorna i skog är i vissa områden till och med större än när systemet
trädde i kraft. ÄBIN bekostas och upphandlas gemensamt av merparten av skogsbruket i
landet. Det kvalitetssäkras, analyseras och publiceras av Skogsstyrelsen. ÄBIN bygger på att
älgförvaltningen planläggs över stora områden. Det är dessutom lättare att få statistiskt säkra
och väl underbyggda inventeringar om data samlas in över stora områden, så att variationen
inom området kan fångas in i de data som publiceras. ÄBIN är det viktigaste
kunskapsunderlaget för skogsbruket i älgförvaltningen. Resultaten från ÄBIN är en viktig
orsak till att Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket numer agerar beslutsamt för att få
viltskadorna i skog att minska. Det är därför viktigt att betona betydelsen av att ÄBIN
genomförs och att resultaten får genomslag i älgförvaltningen. Samtidigt finns svårigheter
för den enskilda att med framgång få gehör för problemen på egen fastighet, enbart utifrån
ÄBIN-resultaten. Styrelsen delar uppfattningen att de lokala förhållandena kan beskrivas
bättre om inventering kan göras på fastighetsnivå. Samtidigt är det svårt att få en inventering
på fastighetsnivå genomförd på ett enhetligt och objektivt sätt, eftersom en sådan inventering
skulle utföras av en stort antal personer med varierande erfarenhet av skogsinventeringar.
Resultatet av en inventering ska inte vara beroende av vem som utför inventeringen.
Styrelsen delar motionärens syn att faktaunderlag och kunskap om viltbetesskador på
fastighetsnivå ökar motivation, engagemang och möjlighet att påverka i älgförvaltningen för
den enskilda markägaren. Standardiserade inventeringsmetoder är nödvändiga för acceptans
och förståelse och är en förutsättning för utveckling av verktyg för datainsamling och
rapporter för presentation av resultaten. Lokala inventeringar på älgskötselområdes- och
fastighetsnivå ersätter inte men kan, rätt utformade och utförda, utgöra värdefullt komplement
till fakta om viltstammar, skogstillstånd och viltbetesskador på älgförvaltningsområdesnivå.
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Styrelsen ska arbeta för att initiera framtagande av metoder för att kunna bedöma viltbete i
skog på fastighetsnivå. Arbetet bör ske i samarbete med andra aktörer i skogsbruket.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att initiera en inventeringsmetod
för viltbete på fastighetsnivå som ett komplement till ÄBIN och att samverka med
övriga skogsnäringen i framtagandet av inventeringsmetoden.
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Motion Gävleborg nr 3

Möjlighet att överklaga ersättningsbeslut för rovdjursrivna hundar
Ockelbo
I de delar av Sverige där staten beslutat att livskraftiga populationer av rovdjur ska finnas
uppstår problem med rovdjursangrepp på både hundar och tamdjur. De ekonomiska skador
som orsakas av rovdjursangrepp, både för hobbyverksamhet och företag, ersätts med en statlig
rovdjursersättning.
När rovdjur angriper och skadar/dödar hundar, beslutar Länsstyrelsen om den
rovdjursersättning som ska utgå. Beslutanderätten om rovdjursersättning har delegerats till
länsstyrelserna av Naturvårdsverket och beslutet går inte att överklaga.

LRF Gävleborg yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

ersättningsbeslut av länsstyrelserna för rovdjursrivna hundar blir möjliga att överklaga.
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Styrelsens yttrande nr 14
Motion Gävleborg nr 3

Möjlighet att överklaga ersättningsbeslut för rovdjursskador
Inkomna motioner
Motionären redogör för situationen i rovdjurstäta områden när hundar och andra tamdjur
skadas eller dödas av rovdjur. Länsstyrelsens beslut om ersättning för rovdjursskador får inte
överklagas. Det yrkas att LRF ska arbeta för att ersättningsbesluten får överklagas.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens uppfattning om att det inte är rimligt att länsstyrelsernas beslut
om ersättning för rovdjursskadade eller rovdjursdödade tamdjur inte får överklagas. LRF
arbetar sedan länge för att ändra detta. LRFs krav om att aktuella beslut ska kunna överklagas
är sedan 2013 en del av LRFs rovdjurspolicy:
”Rovdjursangreppen omfattar i vissa fall många tamdjur och merarbetet efter angrepp blir
betydande. Ersättningsbeloppen kan då bli relativt höga. Därmed är det orimligt att
länsstyrelsens beslut inte får överklagas. Bestämmelsen måste ändras så att besluten får
överklagas.”
LRF har haft en del framgångar vad gäller ersättningar för rovdjursskador och bidrag till
skadeförebyggande åtgärder. Det är nu fler kategorier av ersättningar och bidrag som medges
och fler av dem ersätts till 100 %, efter ändringar i Naturvårdsverkets föreskrifter om
viltskador 2018 (NFS 2018:5). Bestämmelsen om att länsstyrelsens beslut inte får överklagas
finns i 14 § Viltskadeförordningen (2001:724). LRF har hittills inte fått gehör för kravet om
rätt att överklaga länsstyrelsernas beslut. Styrelsen kommer fortsätta att agera i enlighet med
LRFs rovdjurspolicy.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt arbeta för att
länsstyrelsernas beslut om ersättning vid rovdjursskada får överklagas.
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Motion Södermanland nr 3

Kadaverhantering av vilt
Helgesta-Hyltinge-Årdala
Lokalavdelningen påtalar behov av system för hantering av kadaver och slaktavfall av vilt.
Man lyfter risker med utbredning av afrikansk svinpest som ett viktigt skäl. Samhället
behöver ta ansvar för att organisera ett kostnadsfritt system för insamling av kadaver och
slaktrester för att motverka smittspridning. Det skulle även underlätta för ett ökat jakttryck för
att minska vildsvinsstammen då man kan behöva kassera djur som inte är lämpliga för
humankonsumtion.
Regionstyrelsen instämmer med motionären. Risken med Afrikansk svinpest är allvarlig och
oroande. Risk för smittspridning behöver förebyggas och motiverar väl det som anförs i
motionen. Vilt som inte är lämpligt för humankonsumtion såsom trafikdödat vilt, vilt som
skadeskjutits eller liknande samt slaktavfall kräver god hygien och lämplig hantering för hälsa
och miljö. Det finns även ytterligare skäl till förslaget, med en ökande vargstam då det är
extra viktigt att skjutna djur avlägsnas från markerna för att inte locka till sig varg till
närliggande beteshagar med tamdjur. Naturvårdsverket tar just nu fram en nationell
förvaltningsplan för vildsvin där skador i jordbruk ska halveras och viltolyckor kraftigt
minskas. Det kräver många åtgärder dels att underlätta jakt men även att få ett bättre flöde på
det vilt som skjuts. Avsättningen behöver öka så att det inte blir en flaskhals som begränsar
avskjutning. Många vildsvin och även hjortar skjuts under arbetsintensiva perioder i
lantbruket och då behöver det vara enkelt att få avsättning för vilt som ska styckas men även
vilt som av någon anledning inte duger till humankonsumtion.
En begränsning för vilthanteringsanläggningars vilja att ta emot vilt för närvarande kan vara
bristande efterfrågan och avsättning men även risker med undermålig kvalitet på det skjutna
viltet som medför dyr hantering av oanvändbara djur och slaktrester. Ett organiserat system
med låga kostnader skulle kunna underlätta även för dessa och öka viljan att förmedla viltkött.
De stora viltstammar vi har genererar stora mängder kött, det finns behov att se över hela
kedjan från skott till tallrik och det är viktigt att avfallsfrågan hanteras klokt.

LRF Södermanland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att ett resurseffektivt system för kadaverhantering av vilt tas fram för att
minska begränsningar för jakt, skyddsjakt och i vilthanteringsanläggningar.
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Styrelsens yttrande nr 15
Motion Södermanland nr 3

Kadaverhantering av vilt
Inkomna motioner
Motionären redogör för de ökande svårigheterna att hantera och bekosta hantering av kadaver
av vilt. Behovet av enkel kadaverhantering uppstår i samband med vilttrafikolyckor, avfall
från slakt av vilt samt även för vilthanteringsanläggningar. Problem med kadaverhantering
och hantering av slaktavfall tenderar att begränsa nödvändig avskjutning av vildsvin. Om det
finns varg i närområdet är det särskilt viktigt att kadaver eller slaktavfall inte hanteras så att
varg lockas fram till beten med tamdjur. Om afrikansk svinpest skulle bryta ut ökar behovet
av effektiv kadaverhantering. Det yrkas att LRF ska arbeta för ett resurseffektivt system för
kadaverhantering, för att därigenom minska begränsningar för jakt och skyddsjakt.
Styrelsens redovisning
Om afrikansk svinpest (ASF) bryter ut i Sverige är insamling och destruktion av vildsvin som
har dött av ASF en av de viktigaste metoderna för att bekämpa sjukdomen i det smittade
området. Myndigheterna är då skyldiga att organisera och bekosta insamling och destruktion
av dessa kadaver. Den aspekten av motionen är alltså tillgodosedd. Kadaverhantering med
anledning av utbrott av ASF kommer att organiseras och bekostas av staten.
Trafikdödat vilt som inte kan konsumeras orsakar i normalfallet inte kostnader för den
enskilda, men kan göra det beroende på omständigheterna.
Regeringen gav nyligen Livsmedelsverket i uppdrag att bland annat utreda och lämna förslag
på hantering av och subventioner för ”riskavfall”, det vill säga kadaver, som uppkommer när
vildsvin efter test visar sig ha trikiner eller har för hög halt av radioaktivt cesium för att få
konsumeras. I det regeringsuppdraget kommer kostnader för hantering av kadaver att utredas.
Uppdraget ska genomföras i samarbete med Jordbruksverket och redovisas senast den 1
december 2020. LRF kommer att följa det arbetet. Uppdraget ger en bra möjlighet att belysa
statens möjligheter och kostnader för delar av ett ”resurseffektivt system för
kadaverhantering”. Med utgångspunkt från redovisningen av det regeringsuppdraget avser
styrelsen att följa frågan om möjligheter till ett mer omfattande system för hantering av
viltkadaver. På grund av att kadaverhantering är förenad med höga krav på hygien och krav
på eliminering av risk för smittspridning är det dock svårt att förena kadaverhantering med
låga kostnader.
Styrelsen delar uppfattningen att hanteringen av kadaver av vilda djur lokalt kan bli ett
problem. Problemet kan enligt styrelsens uppfattning inte lösas enkelt med låga kostnader.
Styrelsen avser ändå att arbeta med frågan enligt ovanstående redovisning. Det finns skäl att
tro att behovet av hantering av viltkadaver kommer att öka.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion Sydost nr 8

Vildsvinsproblematiken
Mellersta Kinnevald
Vid förra årets riksförbundsstämma debatterades vildsvinsproblemen flitigt och många
motioner kom från LRF Sydost. Högnivåmöten, Naturvårdsverkets förvaltningsplan för
vildsvin och Livsmedelverkets plan för försäljning av kött är bra men problemen ökar och vi
ser ingen ljusning utan skadorna fortsätter tyvärr att öka. Fällor är en förhållandevis ny
jaktmetod beträffande vildsvin som har potential att kunna användas betydligt mer.
För ett lyckat resultat krävs kunskap och erfarenhet av fångstmetoden och ett
utbildningsmaterial i fällfångst att använda både för enskilda och organiserat över större
områden vore önskvärt. En ökad kunskap om fällfångst är dessutom ett proaktivt sätt att
minska effekterna om afrikansk svinpest skulle drabba landet. Vår bedömning är att det
behövs fler och större godkända vildsvinsfällor likande de som använts vid bekämpningen av
utbrottet av afrikansk svinpest i Nederländerna och Belgien. Vi ser idag att det är viktigt att
vara förberedd vid epidemier på såväl djur som människor och det gäller särskilt vid höga
tätheter av individer.
Något som är av stor vikt i sammanhanget är även att avsättningen av skjutna vildsvin måste
fungera. I dagsläget begränsar många vilthanteringsanläggningar möjligheten att ta emot
vildsvin eller stänger helt under vår och sommarmånaderna när övrigt vilt som de hanterar är
fredade. Det får till följd att många jägare avstår från jakt under denna tid då det sitter djupt
rotat hos de flesta att man tar tillvara på bytet. Att skjuta djur och inte ta tillvara på det anses
djupt oetiskt. Vilthanteringsanläggningar verkar på en öppen och konkurrensutsatt marknad
och anledningen till att de drar ned sin verksamhet under vår och sommar är rent
affärsmässigt betingat då volymerna blir för små för att få kostnadstäckning helt enkelt.
Samhällsekonomiskt finns dock stora vinster att göra om vildsvinsstammen kan hållas på en
betydligt lägre nivå än dagens samtidigt som marknadskrafterna verkar otillräckliga för att
lösa situationen. Detta dilemma behöver adresseras gentemot våra riksdagspolitiker för att
skyndsamt hitta en lösning på situationen.

LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF fortsatt prioriterar vildsvinsfrågorna inom sin verksamhet och framför allt driver
på arbetet rörande fällor och fällfångst samt

att

LRF inom ramen för sitt politiska påverkansarbete understryker vikten av politiskt
ansvarstagande rörande regler och villkor som underlättar och stimulerar till ökad
vildsvinsjakt.
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Styrelsens yttrande nr 16
Motion Sydost nr 8

Vildsvinsproblematiken
Inkomna motioner
Motionären tar upp behovet av att utöka jakten på vildsvin med hjälp av fällor och åtgärder
som krävs för att det ska bli möjligt. Utbildningsmaterial i fällfångst efterfrågas samt
möjlighet att använda större fällor än vad som är godkänt idag. Motionären tar också upp
problemet med att vilthanteringsanläggningarna stänger ner under vår och sommar när övrigt
vilt som de hanterar är fredade, vilket minskar incitamentet för att jaga vildsvin. Här är det
marknadskrafterna som styr, men samhällsekonomiskt finns det stora vinster att göra om
vildsvinsstammen kan hållas på en betydligt lägre nivå. Motionären vill att vildsvinsfrågan
fortsatt prioriteras, framför allt arbetet gällande fällor och fällfångst, och att LRF i det
politiska påverkansarbetet understryker vikten av ett politiskt ansvarstagande för att underlätta
och stimulera ökad vildsvinsjakt.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens uppfattning om att de begränsningar som gäller för användning
av nu tillåtna vildsvinsfällor försvårar effektiv fångst. Fällor är en effektiv jaktmetod som bör
användas som komplement till övrig jakt på vildsvin. Regelverket för hur fällorna får
användas är dock för strikt och LRF har arbetat länge för att få till en ändring av regelverket,
bland annat så att även vuxna vildsvin ska få fångas. I vissa trakter uppfattas det inte som
legitimt att fånga vildsvin, trots att redskapen är godkända av staten. Flera LRF-regioner har
arrangerat utbildningar om fångst av vildsvin, vilket är ett mycket viktigt arbete för att sprida
kunskap och öka acceptansen, som bör fortsätta.
LRF anser också att fällor som är avsedda att fånga flera vildsvin per fångsttillfälle är att
rekommendera. Den största godkända fällan idag är 30 m². Användningen av stora fällor för
att bekämpa ASF har varit effektiv i bland annat Belgien. LRF ingår i en samverkansgrupp
som arbetar med ASF och hur smittan ska hanteras om den kommer in i Sverige. Där har vi
fört fram behovet av att se över regelverket för fällor så att det går att använda större fällor än
vad som är godkända idag.
Regeringen har gjort en förändring i jaktförordningen som innebär att det blivit enklare att
få använda fångstredskap som har godkänts i andra EU-länder samt vissa andra länder.
Förändringen innebär att fångstredskap som är godkända i andra EU-länder inte behöver
kontrolleras och godkännas ytterligare en gång i Sverige. Fångstredskap som prövats i ett
annat EU-land och till exempel Norge får användas i Sverige om det uppnår den svenska
djurskydds- och säkerhetsnivån. LRF avser att undersöka möjligheten att med hjälp av dessa
bestämmelser kunna använda större fällor i Sverige.
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Inom ramen för det så kallade vildsvinspaketet har regeringen beslutat om en rad uppdrag till
flera myndigheter i syfte att bidra till uppfyllelse av livsmedelsstrategins övergripande mål
om en ökad livsmedelsproduktion. Gemensamt för dessa uppdrag är att de främst ligger inom
det strategiska området Konsument och marknad och ska förbereda marknaden för en större
omsättning av vildsvinskött.
Med anledning av att Naturvårdsverket (NV) beslutat om en ny nationell förvaltningsplan för
vildsvin har LRF nyligen skickat ett brev till landsbygdsministern med en rad krav på åtgärder
som regeringen och myndigheterna måste vidta omgående för att målen i NVs plan ska kunna
uppnås. En kopia på brevet gick också till riksdagens miljö- och jordbruksutskott. LRF arbetar
nu med att följa upp brevet och fortsätter påverka för att de efterfrågade åtgärderna ska bli
verklighet.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionens första yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta
prioritera vildsvinsfrågorna och driva på arbetet rörande fällor och fällfångst samt

att

med bifall till intentionerna i motionens andra yrkande uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att fortsätta arbeta för att stimulera vildsvinsjakt.
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Motion Västernorrland nr 1

Rovdjursförvaltningen
Västra Medelpad
Lokalavdelningen lyfter en ständigt återkommande fråga; hur Sveriges rovdjursförvaltning
fungerar och handläggs?
Stora delar av landet har stora rovdjursproblem vilket försvårar för landsbygdens företagare
att bedriva sin verksamhet. Även de som valt landsbygden av andra skäl, såsom jakt, fiske och
allmänt friluftsliv, ska kunna göra det på ett tryggt sätt. LRF Västernorrland anser att dagens
förvaltning av rovdjuren inte tar tillräcklig hänsyn till de regionala åsikter som finns inom
rovdjursförvaltningen. Viltdelegationernas åsikter har liten inverkan på till exempel
miniminivåer av rovdjur eller andra frågor rörande rovdjursförvaltningen. Naturvårdsverkets
nivåer styr hela resultatet. Av delegationernas resonemang och åsikter syns inte mycket i de
senare fastställda nivåerna.
LRF Västernorrland upplever att regeringen och Naturvårdsverket saknar förståelse för
rovdjursproblemen. Därför är det nödvändigt att ansvar och beslut tillskrivs Länsstyrelsen
med stöd av viltdelegationerna. LRF behöver även få klarhet i vad skrivningen i Förordning
(2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn riktigt innebär: ”Att djur av
dessa arter ska finnas i så stort antal att arterna långsiktigt finns kvar i den svenska faunan
och att djuren kan sprida sig till sina naturliga utbredningsområden. Detta syfte ska uppnås i
en sådan takt som främjar samexistensen mellan människor och dessa arter samtidigt som
skador och olägenheter förebyggs och begränsas”.
Vem tillskrivs tolkningsföreträdet att avgöra när samexistensen är som bäst eller när
förebyggande åtgärder skall ansvaras för och bekostas av drabbade?

LRF Västernorrland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att stärka det lokala inflytandet i rovdjursförvaltningen samt

att

verka för att viltdelegationerna tilldelas beslutsrätten i rovdjursfrågorna.
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Styrelsens yttrande nr 17
Motion Västernorrland nr 1

Rovdjursförvaltningen
Inkomna motioner
Motionären lyfter frågan om hur Sveriges rovdjursförvaltning fungerar och handläggs.
Förekomsten av rovdjur försvårar lantbruksverksamhet i flera områden i Sverige. Samtidigt
tar dagens förvaltning inte tillräcklig hänsyn till de regionala åsikter som finns inom
rovdjursförvaltningen. Till exempel har viltdelegationerna liten påverkan på miniminivåerna
för rovdjur som beslutas av Naturvårdsverket (NV). Motionären anser att regeringen och NV
saknar förståelse för rovdjursproblemet. Därför är det nödvändigt att ansvar och beslut
tillskrivs länsstyrelsen med stöd av viltdelegationerna. Frågan är vem som ska avgöra när
samexistens med stora rovdjur fungerar och vem som ska avgöra när och hur
förvaltningsbesluten ska tas.
Styrelsens redovisning
År 2013 antog riksdagen propositionen 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik där det anges
att Sverige ska uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus för rovdjursstammarna
samtidigt som tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och socioekonomisk hänsyn tas. I
propositionen föreslås att referensvärdet för gynnsam bevarandestatus hos den svenska
populationen ska vara 170-270 individer. Sverige rapporterade sedan till EU att referensvärdet
för gynnsam bevarandestatus för vargpopulationen i Sverige ska vara minst 270 vargar. På
grund av en hög inavelsgrad fick NV år 2015 i uppdrag att uppdatera analysen av vad som
krävs för en gynnsam bevarandestatus och kom fram till att det behövs minst 300 vargar.
Ansvaret för de nationella målen för respektive art har NV.
Rovdjurspolitiken påverkas av Sveriges internationella åtaganden som utgör ramarna för de
åtgärder som genomförs inom rovdjursförvaltningen. Till exempel måste förvaltningen
förhålla sig till art- och habitatdirektivet. I direktivet är vargen listad i bilaga 4 vilket kräver
ett strikt skydd. Direktivet ger möjlighet till undantag från kravet på strikt skydd under vissa
förutsättningar. Bestämmelser om det har genomförts i jaktlagen (1987:259) och
jaktförordningen (1987:905). Ett av kraven är att undantag från det strikta skyddet får göras
om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus. Det innebär ett
grundläggande problem när samexistensen mellan människor och rovdjur inte fungerar. Enligt
NVs senaste rapportering av antalet vargar i Sverige till EU har gynnsam bevarandestatus
uppnåtts. LRF anser att vargen inte längre kräver strikt skydd och ska flyttas till en bilaga som
tillåter förvaltningsåtgärder.
Vidare anser LRF att eftersom de stora rovdjurens ökning och spridning över större områden
är ett resultat av ett politiskt beslut ska de kostnader som skador och förebyggande av skador
medför fullt ut bekostas av staten.
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Vad gäller frågan om viltförvaltningsdelegationernas roll och beslutanderätt anförde
regeringen i proposition 2008/09:210 En ny rovdjursförvaltning som skäl till införandet av
delegationerna att det regionala och lokala ansvaret för förvaltningen av rovdjur och annat vilt
behöver stärkas. Delegationerna borde enligt regeringen ha till uppgift att besluta om hur
viltförvaltningen inom länet ska genomföras. Enligt regeringen var det emellertid inte rimligt
att delegationen till exempel fattar beslut i varje enskilt skyddsjaktsärende. Enligt regeringen
borde Naturvårdsverket även fortsättningsvis ha rollen att fastställa regionala miniminivåer
för rovdjursstammarna. Styrelsen anser dock att viltförvaltningsdelegationernas mandat ska
stärkas i rovdjursfrågorna så att de får mer inflytande i den regionala rovdjursförvaltningen
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att
viltförvaltningsdelegationernas mandat i rovdjursförvaltningen förtydligas och utökas.
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Motion Örebro nr 2

Krafttag kring rovdjursfrågan
Regionstyrelsen
Vargens påverkan på vår djurhållning är ett besvärligt kapitel. Örebro län hyser en hög andel
av Sveriges vargar, dessutom det högst skyddade Tivedsreviret med extra genetiskt viktiga
vargar. För en djurhållare finns inte utrymme för dessa störningar som vargförekomsten
innebär, det är tillräckligt komplext att hålla djur ändå – både arbetsmässigt och ur
lönsamhetssynpunkt. När ett angrepp sker så får djurhållaren släppa alla sina planerade
sysslor för att ta hand om effekterna av detsamma. Är det skördetider kan det ställa till väldiga
konsekvenser. Är den drabbade entreprenör så kan tredje part bli lidande samt att man förlorar
intäkt och kanske kunder. Är det rimligt att vardagen i företaget ska riskera att påverkas på
dessa sätt? En verklighet som vi fått uppleva är när nötdjur blir utskrämda. Det är inte enkelt
att hitta dem, inte att alls enkelt att få hem dem, det kan ta väldigt lång tid och kräva många
arbetstimmar för att lyckas. Är detta rimligt? När sedan den ekonomiska ersättningen för
störningen ska utredas, då uppkommer många frågetecken. Vad är en arbetstimme för en
lantbruksföretagare värd? Hur kan ersättning för skada ses som ett statsstöd och falla under de
minimis-reglerna? Om ett nytt angrepp sker året efter man ”gått i taket” för dessa regler, så är
ersättning utesluten. Vem kan hålla betesdjur med dessa förutsättningar? Ska djurägaren
hamna i kläm i regelverk som tolkas olika och som inte är anpassade till de konsekvenser som
rovdjuren medför.
Många gånger tar det lång tid att få ersättningar och djurägaren måste lägga många timmar på
att bevisa och förklara kostnader som uppstår. Vid ett förmodat angrepp är det dessutom
oerhört viktigt att kvalitetssäkra detta med certifierade hundar. Om inte hund finns att tillgå så
riskerar djurägaren att bli helt utan hjälp och ersättning, vilket är helt oacceptabelt. Fler
certifierade hundar måste utbildas och vara i tjänst. Regionstyrelsen vill dessutom se en
utökad §28. Vid ett konstaterat angrepp, oavsett djurslag, anser vi att skyddsjakt ska inträda
per automatik. Denna jakt ska skyndsamt bedrivas av professionella jägare och hundar, som
kan spåra i närområdet och på ett säkert sätt skjuta det eller de djur som sannolikt utfört
angreppet.
Regionstyrelsen anser att LRF måste ta krafttag kring rovdjursfrågan. Om staten menar allvar
med livsmedelsstrategin, så måste man ta störningarna och riskerna med rovdjuren på allvar.
För närvarande duckar politiken för att tillämpningen hos berörda myndigheter inte följer
intentionerna i den politik som beslutats. Riksdag och regering måste ta tillbaka makten i
rovdjursfrågan och få den att harmonisera med övrig politik, som exempelvis
livsmedelsstrategin, försvarsförmågan, levande landsbygd etc. LRF Örebro kräver en
ansvarsfull rovdjurspolitik som fungerar och anser att riksförbundet måste prioritera och agera
kraftfullt för detta.
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LRF Örebro yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

kräva att djurhållare ska ersättas till 100 procent för alla uppkomna skador,
extraarbeten och förlorad arbetsinkomst,

att

kräva att ersättningarna ska komma från viltskadeanslag och inte från EUprogrammen,

att

kräva att ersättningar inte får begränsas av EUs regelverk för statsstöd,

att

kräva att rovdjurspolitiken ska bära alla sina egna kostnader och att dessa ska
redovisas,

att

kräva att rovdjursavvisande stängsel bekostas av staten till 100 procent av faktisk
kostnad och att detta gäller alla sorters betesdjur,

att

kräva att staten betalar uppsättningen av rovdjursavvisande stängsel skyndsamt. Det är
inte lantbrukarnas som ska vara bank åt staten,

att

kräva en utökad § 28, som ger en automatisk skyddsjakt på det eller de djur som
sannolikt utfört angreppet,

att

kräva att beviskraven vid angrepp och kostnader måste vara rimliga för djurägare,

att

kräva en ersättningarna per arbetad timme likställs med andra yrkeskategorier och inte
ses som ”enkla jobb” som vem som helst kan utföra,

att

kräva att den av riksdagen beslutade rovdjurspolitiken följs upp,

att

kräva att regelverk och myndighetsutövning ska anpassas så att det blir anpassat,
förutsägbart och rättssäkert för djurägare samt

att

genom Copa-Cogeca tillsammans med övriga berörda kooperationer i Europa verka
kraftfullt gentemot Kommissionen för en radikal minskning av vargpopulationerna
inom Europas naturliga betesmarksområden.
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Styrelsens yttrande nr 18
Motion Örebro nr 2

Krafttag kring rovdjursfrågan
Inkomna motioner
Motionären tar upp de problem som uppstår och de konsekvenser som följer av att det finns
varg i ett område där det finns lantbrukare som håller tamdjur. Regelverket försvårar
möjligheten att få ersättning för skador som orsakas av rovdjursangrepp på flera sätt och det
tar ofta lång tid att få ut ersättning. Motionären vill att möjligheten till skyddsjakt enligt 28 §
jaktförordningen ska utökas så att jakt medges även när den inte sker i direkt anslutning till
angrepp eller befarat angrepp på tamdjur, så att rovdjur i närområdet som sannolikt utfört ett
angrepp får skjutas.
Styrelsens redovisning
De stora rovdjuren hör historiskt till Sveriges fauna, men deras ökning och spridning över
större områden är ett resultat av politiska beslut. Sedan 2013 har LRF arbetat utifrån sin
rovdjurspolicy för att få till flera av de ändringar som motionären föreslår. LRFs ståndpunkt
är att rovdjurstrycket inte i någon del av landet får vara så högt att tamdjurshållning
påtagligt försvåras eller omöjliggörs. Rovdjursförekomst som leder till skada och skaderisk
kan inte anses som normal affärsrisk. De kostnader som skador och förebyggande av skador
medför, skall fullt ut bekostas av staten.
LRF är helt emot att andra medel än viltskadeanslaget används för bidrag till
rovdjursavvisande stängsel. Kostnaden för alla skador och alla skadeförebyggande åtgärder
skall således tas från viltskadeanslaget. Rovdjursförvaltningen måste vara långsiktig,
förutsägbar och rimlig för den enskilda.
Medel för ersättning till rovdjursavvisande stängsel finns både från Landsbygdsprogrammet
(LBP) och från viltskadeanslaget via länsstyrelserna. Stöd från LBP kan lämnas på blocklagd
mark för anläggning av stängslet medan kostnader för underhåll inte är ersättningsberättigade.
Stödet är en fast ersättning som bygger på en beräkning av vad det kostar att sätta upp de två
extra trådarna som syftar till att skydda mot rovdjur. LRF arbetar i enlighet med
rovdjurspolicyn för att Landsbygdsprogrammet inte ska användas i rovdjursförvaltningen.
LRF har ännu inte fått gehör för detta.
Stöd ur viltskadeanslaget beslutas av länsstyrelserna. Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter får
stöd ur viltskadeanslaget bland annat lämnas för genomförande och utveckling av åtgärder för
att förebygga viltskador som kan orsakas av fredat vilt, till exempel rovdjursavvisande
stängsel. Stödet får lämnas med högst 80 procent av de stödberättigande kostnaderna.
Begränsningen framgår av EUs riktlinjer för den här typen av stöd. Vidare får stöd lämnas
för underhåll av rovdjursavvisande stängsel samt för kostnader, inbegripet arbetstid, för
vissa förebyggande åtgärder i samband med rovdjursangrepp. Stödet får lämnas med upp
till 100 procent av kostnaderna men begränsas av de så kallade de minimis-reglerna.
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När det gäller bidrag till åtgärder för att förebygga skada av vilt ur viltskadeanslaget skiljer
regelverket på ren och övriga betesdjur. För ren finns specifika bestämmelser. I övrigt gäller
bestämmelserna för samtliga betesdjur. Stöd från LBP beslutas utifrån de regionala
handlingsplanerna för LBP som ofta prioriterar vissa djurslag. Även för bidrag ur
viltskadefonden görs prioriteringar utifrån risk för skada i förhållande till kostnaden för
åtgärden. LRFs inställning är att alla kostnader fullt ut ska ersättas av staten ur
viltskadeanslaget, vilket vi arbetar för i enlighet med LRFs rovdjurspolicy. Vidare ska
anslaget vara så stort att stöd kan beviljas för alla betesdjur och stödet ska betalas ut
skyndsamt.
Frågan om de totala kostnaderna för rovdjursförvaltningen har behandlats på tidigare
riksförbundsstämmor. Kostnaderna har officiellt beräknats flera gånger under 2000-talet, av
statliga utredningar och av riksdagens utredningstjänst. Den senast beräknade summan var
cirka 160 miljoner kr per år. Styrelsen anser att kostnaderna har ökat ytterligare, bland annat
på grund av de kostnader som åtgärder för genetisk förstärkning av vargstammen medfört.
Styrelsen kommer därför att arbeta för att initiera en ny beräkning av kostnaderna för
rovdjursförvaltningen.
Beviskraven vid angrepp är särskilt svåra när det gäller ersättning för det som benämns
indirekta skador. Viltskadecenter har haft en arbetsgrupp som har undersökt problematiken
och lämnat ett förslag på hur man kan definiera indirekta skador, vem som ansvarar för vad
vid olika slags händelser samt hur indirekta skador bör värderas och ersättas. Indirekta skador
kan uppstå efter tre olika slags händelser; störningar av tamdjur, angrepp på tamdjur och
saknade tamdjur. Till indirekta skador räknas flyktskador, stressade djur, försvunna djur,
merarbete, minskad produktion och andra ekonomiska förluster. Vägledningen för att utreda
denna typ av skada är omfattande och det är uppenbart att det i många fall kan bli svårt för
drabbade att bevisa att ett rovdjur har varit på platsen. Styrelsen är medveten om att det finns
skador och kostnader som är svåra att bevisa och LRF kommer att fortsätta arbeta för en
bättre tillämpning av bestämmelserna om ersättning.
På begäran från Naturvårdsverket har Viltskadecenter lämnat rekommendationer beträffande
bidrag och ersättning i samband med rovdjursskador på tamdjur och hundar. Av
rekommendationerna framgår att för eget arbete som kan ersättas upp till 100 procent, till
exempel stängselreparationer, lämnas ersättning med 345 kr/timme. Styrelsen instämmer i att
mycket av det arbete som görs efter ett rovdjursangrepp eller för att förebygga
rovdjursangrepp är kvalificerat arbete och ska följaktligen ersättas därefter. LRF ska arbeta
för att ersättningen för eget arbete höjs.
LRF anser att beslutet om rovdjurspolitiken som fattades av riksdagen år 2013 i huvudsak är
bra. Det är den efterföljande implementeringen och tillämpningen av beslutet som vi har
starka invändningar emot. LRF arbetar därför för att riksdagsbeslutet ska verkställas så som
det var tänkt när det fattades.
EUs statsstödsregler sätter ramarna för medlemsstaternas möjligheter att med offentliga medel
stödja en viss verksamhet. Statsstödsreglerna är omfattande eftersom syftet med reglerna är att
se till att konkurrensen på EUs inre marknad inte snedvrids och hindra att enskilda
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medlemsländer ger inhemska företag otillbörliga fördelar. Statsstöd föreligger när det
offentliga stöttar en ekonomisk verksamhet med offentliga medel. Det gäller oavsett
anledningen till att stöd lämnas. Reglerna om statsstöd finns i EU-fördraget som anger att
statsstöd är förbjudet om det inte har anmälts till och godkänts av EU-kommissionen eller om
det inte uppfyller vissa på förhand bestämda undantag.
Stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn (de minimis-stöd) är ett sådant undantag som
innebär att stöd får beviljas utan godkännande av kommissionen om stödet inte överstiger
20 000 euro per företag under en period av tre beskattningsår. Taket för de minimis-stöd
höjdes i mars 2019 från 15 000 euro till 20 000 euro. Kommissionen har nyligen fattat beslut
om en tillfällig höjning av taket för de minimi-stöd så att det numera är 100 000 euro.
Höjningen görs med anledning av att många företag har behov av stöd på grund av Covid 19.
Det är i skrivande stund oklart om eller hur denna höjning kommer att påverka stöd ur
viltskadeanslaget.
Senaste gången kommissionen såg över statsstödsreglerna var 2012-2014. Kommissionen
inledde en ny översyn under våren 2019 vilket är en omfattande process. Enligt EUs regler för
att uppnå bättre lagstiftning genomförs den i två steg. Det första steget är att identifiera vilka
delar av regelverket som behöver reformeras. Därefter fastställs relevanta ändringar innan det
reformerade regelverket träder i kraft den 1 januari 2023. Det kommer sedan att gälla ett antal
år. Styrelsen anser därför att det inte är en framkomlig väg att försöka ändra statsstödsreglerna
när det gäller stöd ur viltskadeanslaget.
Vad gäller skyddsjakt enligt 28 § jaktförordningen ändrades paragrafens lydelse år 2009. I sin
äldre lydelse var bestämmelsen mycket svårtolkad och restriktiv, vilket skapade rättsosäkerhet
och olyckliga rättsfall med polisanmälningar om påstådda jaktbrott. Den nu gällande lydelsen
fungerar i allt väsentligt för sitt syfte och är lättare att tolka och efterleva. Så vitt det är känt
har ingen fällts för oavsiktligt jaktbrott efter att nu gällande lydelse trädde i kraft. Det finns
ändå önskemål om att utvidga 28 §, så att så att rovdjur i närområdet som sannolikt utfört ett
angrepp får skjutas. Enligt styrelsens uppfattning har även gällande lydelse i 28 § vissa
brister. Det är dock styrelsens uppfattning att nu gällande lydelse fyller den funktion som LRF
arbetade för innan ändringen. En sådan utvidgning som motionären föreslår skulle kunna ses
som att allmän jakt på varg är tillåten i alla områden där tamdjur angripits av varg, inte minst
därför att enskilda individer av varg sällan kan särskiljas i fält. Möjligheten att nå framgång
med en ändring av 28 § i enlighet med motionens yrkande bedömer styrelsen som mycket
liten. Det är därför styrelsens uppfattning att det är viktigare att 28 § består med nu gällande
lydelse än att riskera att bestämmelsen ifrågasätts och ändras i annan riktning, om LRF kräver
att den ändras.
På EU-nivå bedriver Copa-Cogeca lobbyarbete i frågan om de stora rovdjuren. I detta arbete
utgår Copa-Cogeca främst från sin position i frågan som framgår av Position paper on Large
Carnivores från 2018. Copa-Cogecas inställning är att det inte är möjligt att ha en konfliktfri
samexistens mellan stora rovdjur och jordbruksproduktion i ett tättbefolkat
jordbrukslandskap. Det krävs därför en aktiv förvaltning av rovsdjurspopulationerna.
Ökningen i rovdjursstammarna gör att vissa arter inte längre behöver strikt skydd i art- och
habitatdirektivet utan kan flyttas till den bilaga som tillåter förvaltningsåtgärder.
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Påverkansarbete har bedrivits i EU-parlamentet, kommissionen och rådet samt på
medlemsstatsnivå. Arbetet i kommissionen har under 2019 främst bestått av lobbyarbete i
olika sammanhang för att påverka utformningen av vägledningen för tillämpning av art- och
habitatdirektivet. Målet var bland annat att skjuta upp antagandet av dokumentet, vilket
lyckades och fortsatt arbete pågår.
Under 2016 offentliggjorde kommissionen utvärderingen av "Fitness Check" av EUs art- och
habitatdirektivet som, beträffande de stora rovdjuren, framhävde behovet av att ta itu med den
ständiga utmaningen som vissa skyddade arter utgör i konflikt med vissa mänskliga aktiviteter
som jordbruk. Plattformar för intressentdialog och information har skapats för att främja god
praxis och praktiska lösningar enligt art- och habitatdirektivet för samexistens mellan
människor och dessa arter. Kommissionen har också tagit fram en handlingsplan som syftar
till att hantera de brister som identifierades under utvärderingen, bland annat en uppdatering
av vägledningen för tillämpningen av art- och habitatdirektivet.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till intentionerna i motionens första, andra, fjärde, femte, sjätte, åttonde,
nionde, tionde, elfte och tolfte yrkande uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta
arbeta i enlighet med LRFs rovdjurspolicy samt fortsätta följa och agera i
Copa-Cogecas arbete med rovdjursfrågan,

att

avslå motionens tredje yrkande om att LRF ska kräva att ersättningar inte får
begränsas av EUs regelverk för statsstöd samt

att

avslå motionens sjunde yrkande om en utvidgning av 28 § jaktförordningen.
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Motion Jämtland nr 4

Sköt rovdjursförvaltningen enligt beslut
Regionstyrelsen
Rennäringen i Jämtland dokumenterar stora förluster på grund av rovdjur, många samebyar
förlorar uppåt 30 procent av hela renhjorden årligen till rovdjur, vilket betyder att cirka 50
procent av årsproduktionen av kalvar som skulle gå till slakt dödas av något rovdjur. I
Jämtland och Härjedalen finns cirka 20 procent av landets renhjord. I samma område finns
enligt inventeringar de senaste åren cirka 15 procent av lodjuren inom renskötselområdet,
drygt 40 procent av hela Sveriges järvstam och cirka 30 procent av alla björnar.
En bred majoritet i riksdagen röstade för propositionen En hållbar rovdjurspolitik 2013
(Prop 2012/13:191) i vilken målet om maximalt 10 procent förluster av renar till rovdjur var
den toleransnivå som samebyarna förväntades bära.
Ingen sameby i Jämtland har mindre totalförlust än 10 procent och har inte haft det sedan
2013.
När Länsstyrelsen ska fatta beslut om skyddsjakter så överklagas besluten, och dessa
överklagningar vinner ofta gehör i domstolarna på grund av att rovdjuren är skyddade i lag
men rennäringen bara genom ett politiskt mål. Det här gör att skyddsjakt som ett verktyg för
att förebygga och hindra att skador på renar och tamboskap inte fungerar. Situationen
påverkar även viljan och möjligheterna att etablera nya djurhållande näringar i områden med
för högt rovdjurstryck; något som ej överensstämmer med livsmedelsstrategin och regionala
utvecklingsplaner.
I riksdagsbeslutet 2013 anges förvaltningsintervallet för varg 170-270 stycken.
Naturvårdsverket gjorde den övre gränsen till lägsta lämpliga nivå, så kallad miniminivå. I
myndighetens förordningar och instruktioner till länsstyrelserna framgår att det minst måste
finnas miniminivån plus lite till för att arten ska ha nått Gynnsam BevarandeStatus, GYBS,
innan förvaltningsåtgärder som licensjakt eller förebyggande skyddsjakt är möjlig att besluta
om. Naturvårdsverket ändrade miniminivån för varg i Sverige genom beslut i mars 2019 från
270 vargar i Sverige till 300. Det innebar att ytterligare tre föryngringar skulle in i
miniminivåarbetet ute i samverkansområdena.
Viltförvaltningsdelegationen (VFD) i Jämtland beslutade nästan helt enigt om att ha
miniminivå 0, det vill säga att inte ha varg i länet. VFD är bara rådgivande organ och därför
kunde Naturvårdsverket senare besluta att Jämtland ska ha en föryngring. En föryngring
motsvarar 10 vargar.
Vi börjar nu se effekterna av beslutet, då förvaltningsrätten i dagarna stoppat länsstyrelsens
beslut om skyddsjakt med hänvisning till miniminivån inte är uppfyllt.
Varg i länet kommer att påverka flera gröna näringar negativt. Rennäringen påverkas direkt,
men även lantbruket, fäbodbruket, jakt och friluftsliv och det krävs ett helhetsansvar för hela
rovdjurssituationen och de näringar som påverkas av detta.
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LRF Jämtland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF verkar för att regionala och lokala förvaltningsbeslut ska respekteras,

att

LRF verkar för att maximal 10 procent förlust av renar till rovdjur införs i
rovdjursförordningen och jaktförordningen,

att

LRF verkar för en översyn över Naturvårdsverkets utförande av uppdrag i relation till
regionala myndigheter och förvaltningar samt

att

LRF verkar för att förvaltningsintervallet för varg efterföljs.
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Styrelsens yttrande nr 19
Motion Jämtland nr 4

Sköt rovdjursförvaltningen enligt beslut
Inkomna motioner
Motionen redogör för hur förekomsten av varg påverkar djurhållning i Jämtland, med fokus på
rennäringen. I den av riksdagen beslutade propositionen En hållbar rovdjurspolitik finns ett
mål om maximalt 10 procent förlust av renar till rovdjur och motionären vill att det målet ska
lagstadgas om. Motionären anser att beslut som fattas på regional och lokal nivå ska
respekteras och att Naturvårdsverkets (NV) roll i förvaltningen i enlighet med förordning
(2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn ska ses över. Vidare vill
motionären att förvaltningsintervallet för varg ska efterföljas.

Styrelsens redovisning
Motionären beskriver de effekter som bestämmelserna i 4 och 5 §§ förordning (2009:1263)
får i de fall en länsstyrelse föreslår en viss lägre miniminivå för länet men att NV, med stöd av
förordningen, tar ett beslut som går emot vad länsstyrelsen föreslår. I kort sammanfattning
kan man säga att tillämpningen av rovdjursförordningen fungerar på ett rimligt sätt, när
aktuell rovdjursart finns i så stort antal att stammen med viss marginal har gynnsam
bevarandestatus, alltså att den nationella miniminivån överstigs. Då är det troligt att
länsstyrelsernas sammanlagda förslag till länsvisa miniminivåer kommer upp i nivå med den
av NV tidigare fastställda nationella miniminivån.
När det gäller varg har det varit tvärtom. Antalet vargar har varit under eller kring den
nationella miniminivån. Länsstyrelsernas sammanlagda förslag om länsvisa mininivåer har
ibland inte nått upp till de 300 vargar som är den nationella miniminivån. NV har inte mandat
att fastställa länsvisa miniminivåer som sammanlagt understiger den nationella miniminivån.
Länsstyrelserna blir därför ”överkörda”, i enlighet med rovdjursförordningens bestämmelser.
Det är å ena sidan logiskt, om Sverige ska kunna följa sina åtaganden i enlighet med EUs
art- och habitatdirektiv. Å andra sidan är det djupt problematiskt att de som lever nära
rovdjuren har så litet inflytande och att länsstyrelsen, som ska tillämpa och ta de beslut
som följer av rovdjurspolitiken, har ett så svagt mandat. LRF avser därför att arbeta för att
viltförvaltningsdelegationernas mandat i rovdjursförvaltningen förtydligas och utökas. Vad
gäller LRF Jämtlands första yrkande om att LRF ska arbeta för att regionala och lokala
förvaltningsbeslut ska respekteras hänvisas till styrelsens yttrande nr 17, på sidan 63,
över motionen Västernorrland nr 1.
I motionen yrkas att LRF ska arbeta för en översyn av NVs utförande av uppdrag i relation
till regionala myndigheter och förvaltningar. Så som yrkandet får förstås rör även det
rovdjursförordningen, eftersom NVs mandat i sammanhanget stadgas i den förordningen
samt delvis i jaktförordningen (1987:905). Enligt styrelsens uppfattning är det inte lätt att
åstadkomma avgörande förändringar för lantbruket i rovdjursförordningen, eftersom den
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ovan redovisade kopplingen mellan länsvisa och nationella miniminivåer är komplicerad.
Styrelsen ska dock arbeta för ökat regionalt inflytande i rovdjursförvaltningen.
Rennäringens förluster på grund av rovdjur är betydande. Rennäring är dock inte en
verksamhet inom LRFs ansvarsområde. LRF arbetar därför inte specifikt för rennäringens
behov kopplat till rovdjursförekomst, utan arbetar med rovdjursfrågorna i enlighet med LRFs
rovdjurspolicy från 2013.
År 2013 antog riksdagen propositionen 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik, där det anges
att Sverige ska uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus för rovdjursstammarna
samtidigt som tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och socioekonomiska hänsyn ska tas.
I propositionen föreslås att referensvärdet för gynnsam bevarandestatus hos den svenska
populationen av varg ska vara 170-270 individer. Beslutet har ofta felaktigt kommit att
uppfattas som ett beslut om att Sverige ska ha minst 170 och högst 270 vargar. Beslutet avser
lägsta antal vargar. Därför är det förvirrande att lägsta nivån anges som ett intervall mellan två
tal. Efter riksdagsbeslutet var det NVs uppdrag att fastställa ett referensvärde. NV valde
referensvärdet minst 270 vargar. 2015 fick NV ett nytt uppdrag av regeringen att uppdatera
analysen av vad som krävs för en gynnsam bevarandestatus. Efter beräkningar som gjordes av
två oberoende forskargrupper kom NV fram till att det behövs minst 300 vargar. Det
referensvärdet rapporterades till EU-kommissionen som det lägsta antal vargar som krävs för
att vargen ska ha gynnsam bevarandestatus i Sverige. I motionen yrkas att LRF ska arbeta för
att förvaltningsintervallet för varg efterföljs. Det är alltså ett yrkande som grundas på en
missuppfattning, i den meningen att riksdagen inte tog beslut om ett förvaltningsintervall.
Styrelsens uppfattning är dock att det är orimligt att regeringen, genom att ge NV ett uppdrag,
har gått emot riksdagens beslut. Eftersom riksdagens beslut måste tolkas så att vargens
referenspopulation ska vara minst 270 djur, inte minst 300. LRF ska arbeta för att alla delar av
riksdagens beslut genomförs.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionens andra yrkande anses besvarat med vad riksförbundsstyrelsen anfört,

att

bifalla motionens tredje yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för en
översyn av Naturvårdsverkets utförande av uppdrag i rovdjursförvaltningen, i relation
till regionala myndigheter och förvaltningar samt

att

med bifall till intentionerna i motionens fjärde yrkande uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att arbeta för att den av riksdagen beslutade nivån för minsta antal vargar efterföljs.
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Motion Östergötland nr 2

Måttet är rågat, lantbruket tål inte mer
Björsäter-Yxnerum och Kolmården
Till regionstämman i Östergötland inkom två motioner om problembilden och situationen som
skapas på grund av för stora stammar av hjort och vildsvin. Sedan riksförbundsstämman i
våras har LRF intensifierat det näringspolitiska påverkansarbetet genom att dra ihop till
högnivåmöten med representanter från politiken och organisationer för att utforma en
handlingsplan för att kraftigt minska skadorna från dessa vilt. Eftersom denna utveckling inte
vänds i en handvändning och framförallt inte från skrivbordet, återstår mycket arbete.
Regionstyrelsen vill därför understryka budskapet om vikten att LRF måste komma fram till
resultat i arbetet med att snarast möjligt bidra till att kraftigt minska skadorna från vildsvin
och hjort. Det är av strategisk vikt och en hygienfaktor för att livsmedelsstrategins och LRFs
hållbarhetsmål ska kunna uppnås, att inte stora viltstammar sätter ribban för detta.
Regionstyrelsen anser att de nyligen framräknade sifforna på jaktens totala värde kontra
kostnader för de höga viltstammarna måste kommuniceras än mer. LRF har tagit fram en
sammanställning över jaktintäkter kontra kostnader. LRF Östergötland önskar att LRF skapar
en webbutbildning om viltets påverkan på jord- och skogsbruk samt de kostnader som de
orsakar och där konkreta åtgärder och ansvarstaganden lyfts fram. Idag finns
informationsmaterial på LRFs hemsida kopplat till kampanjen Fakta på bordet som tar upp
stora delar av det som efterfrågas. Regionstyrelsen anser att det materialet kan vidareutvecklas
till digital utbildning som kan användas av jaktlag, lokalavdelningar och
viltförvaltningsgrupper. Även informationen kring det beräkningsverktyg som LRF håller på
att ta fram måste kommuniceras brett. Viltmotionerna som återkommer år efter år till LRFs
stämmor är en signal att kommunikation och insikter behöver förstärkas.
I en av motionerna till regionstämman efterfrågas även möjligheter för enskilda att bygga
godkända fångstredskap för vildsvin. För andra djurarter finns mallar och ritningar över
fällanordningar som är godkända för att användas, men kan tillverkas av enskilda med
typgodkända ritningar som underlag. Det finns i dagsläget ett flertal fällor för vildsvin som är
godkända av Naturvårdsverket. Dock är det så att dessa är dyra vilket kan begränsa
användandet. Regionstyrelsen anser det rimligt att samma ordning som tillämpas för annat vilt
även kan tillämpas för vildsvinsfällor.
De allvarliga konsekvenser vildsvin orsakar samt spridningen av afrikansk svinpest gör nu att
jakten behöver ta nästa steg för att effektivt kunna minska stammen. Det behöver utvecklas
nya fällor som är billigare och enklare än nuvarande och det kan även behöva utvecklas större
fångsthägn för att effektivisera populationsbegränsning. Anvisningar kring sådana fällor och
avlivning behöver tas fram för att ta hänsyn till etik och djurskydd. Regionstyrelsen ser det
som nödvändigt att LRF påverkar Naturvårdsverket att se över regelverk och tillstånd för
effektiv populationsbegränsning med hjälp av fällor.
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LRF Östergötland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

påverka Naturvårdsverket så att de gör en översyn av regelverk och utvidgar
möjligheter till fällfångst så att enskilda själva kan bygga fällor eller fångsthägn enligt
godkända mallar och instruktioner,

att

intensifiera arbetet med att skapa förutsättningar att minska de ökande viltstammarna
och att utfodring regleras. Måttet är rågat, lantbruket tål inte mer, samt

att

ta fram en webbutbildning med råd om hur skador av hjort och vildsvin i jord- och
skogsbruk kan minskas och där kostnader och begränsningar som uppstår beskrivs.
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Styrelsens yttrande nr 20
Motion Östergötland nr 2

Måttet är rågat, lantbruket tål inte mer
Inkomna motioner
Motionären tar upp problemen på grund av stora stammar av hjort och vildsvin och behovet
av fortsatt arbete med frågan. För att komma framåt önskar motionären att LRF skapar en
webbutbildning om viltets påverkan på jord- och skogsbruk samt de kostnader som de orsakar
och där konkreta åtgärder och ansvarstagande lyfts fram. Det material som finns idag inom
Fakta på bordet kan vidareutvecklas till en digital utbildning som kan användas av olika
aktörer. Vidare efterfrågas möjligheten för enskilda att bygga godkända fångstredskap för
vildsvin, på samma sätt som för andra viltarter. Det behöver utvecklas nya fällor som är
billigare och enklare att använda. Arbetet med en reglering av utfodring måste intensifieras.
Styrelsens redovisning
Styrelsen instämmer i att arbetet med att minska skador av hjort och vildsvin ska vara en
fortsatt prioriterad fråga. Fällfångst är en viktig jaktmetod eftersom den är effektiv och bör
användas som komplement till övrig jakt på vildsvin. Regelverket för hur fällorna får
användas är dock för strikt och LRF har arbetat länge för att få till en ändring av regelverket,
bland annat så att även vuxna vildsvin ska få fångas.
Fångst av djur i fälla är en uråldrig företeelse och flera av de fällor som finns för olika
djurarter har använts långt tillbaka i tiden. I de fallen är konstruktionen av fällan en allmän
kunskap och upphovsmannen okänd. Idag finns det tio godkända fällor för vildsvin på
marknaden i Sverige. Samtliga är antingen mönsterskyddade eller enbart godkända för
fabrikstillverkning. För att det ska bli möjligt för enskilda att bygga fångstredskap krävs att
någon utvecklar ett redskap som uppfyller kraven för godkännande, samtidigt som den är
konstruerad så att den inte kräver fabrikstillverkning och inte är mönsterskyddad. Styrelsen
anser att vidareutveckling av vildsvinsfällor sköts av företag och att det är marknaden som
styr denna utveckling efter kundernas behov.
Naturvårdsverkets (NV) regler för typgodkännande av fångstredskap stadgar att den som
ansöker om ett godkännande ska bekosta föreskrivna tester. Omfattningen av testerna gör att
de är relativt kostsamma, vilket kan vara en bidragande orsak till att det inte finns fler fällor
på marknaden och därmed en begränsad konkurrens. Regeringen har gjort en förändring i
jaktförordningen som innebär att det blivit enklare att få använda fångstredskap som har
godkänts i andra EU-länder samt vissa andra länder, se vidare yttrande 16, på sidan 60,
över motionen Sydost nr 8. LRF avser att undersöka hur dessa bestämmelser kan bidra till
fler fällor på den svenska marknaden.

78

Styrelsen instämmer i att det behövs en ökad kunskap om viltskador; de kostnader de orsakar,
ansvarstagande och effektiva åtgärder samt att det finns behov av utbildning på området. Att
ta fram en sådan utbildning som efterfrågas kräver mycket tid och resurser, något som i
dagsläget inte ryms inom ramen för LRFs arbete i jakt- och viltfrågan. Styrelsen anser dock
att den föreslagna webbutbildningen är en god idé som kommer att övervägas vid planering
av framtida utbildningsinsatser.
LRF har arbetat med olika förslag om temporära förbud eller annan reglering av viltutfodring
sedan 2013. Efter att riksdagen röstade ner ett förslag om förbud för utfodring lämnade LRF
in ett nytt förslag till regeringen år 2017 om reglering för utfodring av klövvilt. LRFs förslag
innebär att generella regler om hur utfodring får bedrivas ska gälla tills vidare.
Reglerna/villkoren för utfodringen ska beslutas av regeringen. Det ska inte krävas särskilda
beslut av en länsstyrelse. Syftet med LRFs förslag är att större delen av problemen med
utfodring av klövvilt skulle försvinna om det reglerades med vilka fodermedel, med vilka
metoder och med vilka mängder foder som utfodring av klövvilt får bedrivas. I LRFs förslag
ligger möjligheten att få bort rotfrukter som tillåtet foder, att hindra utfodring direkt på
marken och att reglera högsta tillåtna mängd foder per ytenhet. I LRFs förslag finns förslag
till definition av åtel respektive utfodring. Om denna definition inte görs är det fortsatt oklart
vad åtel och utfodring är. Denna oklarhet utnyttjas i vissa fall. Åtel är en viktig jaktmetod,
som måste vara tillåten och definierad. Regeringen har i skrivande stund (augusti 2020) inte
reagerat officiellt på LRFs förslag, men LRF erfar att frågan om viltutfodring bereds av
regeringen.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

till del bifalla motionens första yrkande och uppdra år riksförbundsstyrelsen att
fortsätta arbeta för att reglerna för fällfångst förenklas och i övrigt anse yrkandet
besvarat med vad riksförbundsstyrelsen anfört,

att

bifalla motionens andra yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta
arbeta för en reglering av utfodring av klövvilt i enlighet med det förslag som lämnats
till regeringen samt

att

motionens tredje yrkande anses besvarat med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion Östergötland nr 3

Konsekvenser av vargens utbredning i områden med betesdrift
Hällestad
Till årets regionstämma i Östergötland inkom två motioner från Hällestad lokalavdelning
angående konsekvenserna av vargens utbredning till Södra förvaltningsområdet samt att
finansieringen av rovdjursavvisande stängsel, RAS, inte bör belasta landsbygdsprogrammet.
Tamdjurshållningen i Sverige är allra mest koncentrerad till landets mellersta och södra delar.
Här finns stora arealer i så kallad mellanbygd, där marker är mest lämpade för vallodling och
betesdrift; grundförutsättningen för svensk mjölk-, nöt- och lammproduktion.
Att dessa marker brukas med aktiv djurhållning är det enda rimliga sättet att tillvarata
markresursen för livsmedelsproduktion. Det bidrar också till bevarande av öppna landskap
och främjande av biologisk mångfald. 2017 fattade riksdagen beslutet om nationell
livsmedelsstrategi med det uttalade målet att aktivt verka för en ökad och stärkt
produktionskapacitet i det svenska lantbruket. Den nationella livsmedelsstrategin är den första
att omfatta hela livsmedelskedjan och ska ses som en plattform för hur politiken ska utformas
fram till 2030. Strategin ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut
och innebära en ökad och hållbar produktion av mat som leder till fler jobb och tillväxt i hela
landet.
Naturvårdverkets tolkning och beslut i tillämpningen av förordningen om förvaltning av varg
syftar till att stärka vargstammen och att sprida den från Mellersta förvaltningsområdet till
Södra förvaltningsområdet. Med ett numera etablerat vargrevir i Östergötland och en första
bekräftad föryngring under 2019 är konsekvenserna av vargens utbredning uppenbara. Flera
angrepp på tamdjur har skett och produktionsjordbruket tvingas till kostsamma anpassningar.
Resultatet blir en lägre produktionsnivå eftersom områden där mjölk-, nöt- och
lammproduktion är mest lämpliga produktionsgrenar inte längre kan bedrivas rationellt.
Exempel på ökade kostnader är stängsling utöver vad som krävs för att hålla djuren inne,
tätare tillsyn, tid för flyttning och ihopsamlande av skrämda djur, påverkan på avelsarbete och
försvårad betesplanering.
Skadade, dödade och skrämda djur innebär inte enbart uppenbara kostnader i
produktionsbortfall, utan även en psykisk påfrestning för djurhållaren. Självklart påverkas
möjligheterna och viljan att investera och satsa i aktivt lantbruk och betesdrift i områden med
varg. Rovdjursförvaltningens uttalade mål om en starkare och mer utbredd vargpopulation är
inte förenlig med målsättningen i livsmedelsstrategin. Det behövs en ordentlig
konsekvensanalys av hur etablerat vargrevir i Östergötland och generell spridning av vargen
söderut, påverkar andra nationella mål än rovdjursförvaltningens. Påverkan på målen i
livsmedelsstrategin behöver lyftas fram och tydliga och enhetliga riktlinjer som ger
länsstyrelserna tydligt underlag att fatta beslut i rovdjursförvaltningen till exempel om
effektiv/snabbhanterad skyddsjakt eller licensjakt. Analysen behöver göras med ett nationellt
perspektiv för hela landets djurproduktion. Regionstyrelsen inser problemen även i Mellersta
förvaltningsområdet men ser att konsekvenserna för livsmedelsproduktionen ökar ytterligare
med en geografisk ökad spridning av varg söderut med ännu fler djurbesättningar.
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LRF Östergötland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att det görs en relevant och realistisk konsekvensanalys av hur en ytterligare
spridning och ökning av vargstammen i Södra förvaltningsområdet påverkar svensk
mjölk-, nöt- och lammproduktion och därmed möjligheterna att uppnå
livsmedelsstrategins mål,

att

verka för att värdering av målkonflikter ges en tydligare status som grund för beslut i
länsstyrelsernas arbete med förvaltning av varg när det gäller både beslut om licensjakt
och skyddsjakt samt

att

verka för att i nya CAP ska medel ur landsbygdsprogrammet inte användas för
förebyggande åtgärder för rovdjur och att det nationella viltskadeanslaget får täcka alla
kostnader för skydd av tamdjur mot varg.
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Styrelsens yttrande nr 21
Motion Östergötland nr 3

Konsekvenser av vargens utbredning i områden med betesdrift
Inkomna motioner
Motionären redogör för konsekvenser av vargens utbredning i Sveriges mellersta och södra
delar i områden som är mest lämpade för vallodling och betesdrift. Aktiv djurhållning är det
enda rimliga sättet att tillvarata marken för livsmedelsproduktion. Det finns numera ett
etablerat vargrevir i Östergötland och en första bekräftad föryngring under 2019. Flera
angrepp på tamdjur har skett och produktionsjordbruket tvingas till kostsamma anpassningar.
Resultatet blir en lägre produktionsnivå eftersom områden där mjölk-, nöt- och
lammproduktion är mest lämpliga produktionsgrenar inte längre kan bedrivas rationellt.
Skadade, dödade och skrämda djur innebär inte enbart uppenbara kostnader i
produktionsbortfall, utan även en psykisk påfrestning för djurhållaren. Möjligheterna och
viljan att investera i och satsa aktivt på lantbruk och betesdrift påverkas.
Rovdjursförvaltningens uttalade mål om en starkare och mer utbredd vargpopulation är inte
förenlig med målsättningen i livsmedelsstrategin. Målen i livsmedelsstrategin behöver lyftas
fram och ingå när länsstyrelsen fattar beslut om skyddsjakt eller licensjakt.
Styrelsens redovisning
Styrelsen instämmer i motionärens beskrivning av hur vargens utbredning får konsekvenser i
områden med betesdrift. Enligt Sveriges beslutade rovdjurspolitik ska gynnsam
bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet uppnås och bibehållas, samtidigt som
tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och socioekonomisk hänsyn tas. Enligt
Naturvårdsverkets (NV) nationella förvaltningsplan för varg markerar det en viktig inriktning
i förvaltningen av rovdjuren och bör vara en viktig utgångspunkt även i den regionala
förvaltningen. Problemet är att det här ställningstagandet inte går ihop med kraven i art- och
habitatdirektivet där vargen är strikt skyddad. I förvaltningen tas störst hänsyn till vargens
bevarandestatus vid beslutsfattandet.
Senaste undersökningen av rovdjurens påverkan på jordbruket gjordes av SLU år 2015 som
resulterade i rapporten ”Påverkan från rovdjursangrepp på landsbygdsföretagens ekonomi”.
I rapporten undersöks delar av de skador och efterföljande kostnader som kan uppstå, men ur
ett LRF-perspektiv är den bristfällig.
År 2015 fick också NV ett regeringsuppdrag att analysera och redovisa hur socioekonomin
påverkas av en vargpopulation som har en gynnsam bevarandestatus i Sverige som en del av
uppdraget att utreda gynnsam bevarandestatus för varg. I detta hänvisar NV till SLUs rapport.
NV konstaterar att på sikt kan vargens framtida utbredningsområde i Sverige vara en sådan
faktor som påverkar tamdjursskötseln i större utsträckning än vad som var fallet när rapporten
skrevs. I rapporten utreds endast de ekonomiska effekterna för fårhållare eftersom det är det
djurslag som angrips allra mest av rovdjur.
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Båda dessa undersökningar har några år på nacken och de gjordes innan livsmedelsstrategin
beslutades. De är inte heller heltäckande. Den konsekvensanalys som motionären efterfrågar
innehåller en rad osäkra faktorer. Det handlar om en tänkt framtida utbredning av vargen och
hur den skulle komma att påverka lantbrukare i ett ännu okänt område. Analysen skulle därför
behöva bygga på en rad antaganden, till exempel vad gäller vargens möjliga utbredning och
antal, samt vilka lantbruksföretag som omfattas. Trots det anser styrelsen att det finns
anledning att arbeta för att en sådan utredning genomförs.
Eftersom vargen fortfarande har ett strikt skydd i art- och habitatdirektivet innebär det att jakt
endast är tillåtet om vissa kriterier är uppfyllda. Syftet med licensjakten kan bland annat vara
att minska koncentrationen av varg i de delar av landet där den är som störst för att begränsa
de socioekonomiska konsekvenserna och förbättra möjligheterna för tamdjurshållning. Syftet
med skyddsjakt kan bland annat vara att undvika allvarlig skada på boskap. Styrelsen
instämmer i att lantbruksproduktionens behov av licensjakt och skyddsjakt ofta får stå tillbaka
till förmån för andra målsättningar, trots att det är tydligt uttalat att tamdjurshållningen inte får
försvåras och att socioekonomiska hänsyn ska tas.
Styrelsen delar uppfattningen att vargens väl och ve kommer i första hand när länsstyrelserna
tar beslut om skyddsjakt och andra förvaltningsåtgärder. Detta trots att det även ska tas
hänsyn till socioekonomiska förhållanden vid besluten. Det är i första hand LRFs regioner
som kan och ska bedriva påverkansarbete mot länsstyrelserna. LRF kan centralt försöka
påverka NVs riktlinjer för skyddsjakt, som bör revideras. Livsmedelsstrategin bör vara en
utgångspunkt i samband med beslut.
Vad gäller LRF Östergötlands tredje yrkande om att kostnaderna för skador och
skadeförebyggande åtgärder inte ska tas ur Landsbygdsprogrammet hänvisas till styrelsens
yttrande nr 18, på sidan 67, över motionen Örebro nr 2.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionens första yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att
det görs en konsekvensanalys av hur en ytterligare spridning och ökning av
vargstammen i södra förvaltningsområdet påverkar svensk mjölk-, nöt- och
lammproduktion samt

att

bifalla motionens andra yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att
Naturvårdsverkets riktlinjer för skyddsjakt revideras.
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Motion Västernorrland nr 4

Datum för att putsa grödkod 49
Gideå-Grundsunda
I vissa delar av Sverige har vi överskott av mark för befintlig livsmedelsproduktion. Marker
med låga priser bidrar till att arealer som lämpar sig för produktion, hanteras som putsarealer
genom grödkod 49. Om markerna putsas vid midsommartid, som ofta också sker, och det
senare in på sommaren skulle uppstå en missväxt på grund av torka, så är redan grödan väck.
Men skulle det då finnas ett fastslaget första datum att putsa ner grödan så finns det
åtminstone en chans till en foderskörd. Mycket troligt en skörd av låg kvalitet men tillräckligt
för att hålla djur vid liv, vilket vi bryskt fick erfara 2018.
Vi ser därför fördelar med att fastställa ett datum för tidigaste putsning, förslagsvis 15 juli. På
så vis säkrar vi reservfoder om vädret kraftigt skulle påverka foderproduktionen i landet.
Detta gynnar även de delar av landet som inte har detta extensiva brukande då foder går att
frakta.

LRF Västernorrland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

utreda frågan om tidigast puts av arealer med grödkod 49 samt

att

verka för att ett datum fastställs för tidigast putsning i enlighet med motionens
intentioner.
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Styrelsens yttrande nr 22
Motion Västernorrland nr 4

Datum för att putsa mark anmäld med grödkod 49 – vallgröda
ej godkänd för miljöersättning
Inkomna motioner
LRF Västernorrland har kommit in med en motion där man yrkar att riksförbundsstyrelsen ska
utreda frågan om tidigaste putsningsdatum av arealer med grödkod 49 och verka för att ett
datum fastställs för tidigast putsning, förslagsvis den 15 juli. I motionen pekar man på att det i
vissa delar av landet finns överskott av mark för befintlig livsmedelsproduktion och att
marker som angetts med grödkod 49 ofta enbart putsas. Under sommaren 2018 kunde dessa
marker inte leverera foder eftersom de putsats för tidigt.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar LRF Västernorrlands syn att det är olyckligt att marker inte
används aktivt för jordbruksproduktion. Vissa regler inom jordbrukspolitiken verkar inte för
att stimulera aktivitet. Politiken tillämpas dock inte på exakt samma sätt i hela landet eller ens
inom en region, vilket gör att detaljerade regler som skulle lösa ett problem utifrån vissa
aspekter kan ge problem på annat håll. LRF vill också arbeta för att undvika regelkrångel.
Jordbruksverket har i listan över grödkoder infört två olika koder för vall, grödkod 50 för
slåtter- och betesvall på åkermark samt grödkod 49 som ska användas för vall som inte
uppfyller kraven för grödkod 50. På sin webbplats anger Jordbruksverket att detta till exempel
kan vara vallar som inte såtts in under en längre tid och där vallgrödan har ersatts med arter
som inte är godkända som vallgröda. Mark med grödkod 49 kan ge gårdsstöd,
förgröningsstöd, kompensationsstöd och vårbearbetning (i minskat kväveläckage), däremot
inte miljöersättning för vallodling eller ge underlag för ersättning för djurhållning i ekologisk
produktion.
För att uppfylla villkoren för gårdsstöd måste det tydligt synas att lantbrukaren senast den 31
oktober antingen har odlat, låtit beta, putsat, slagit av eller jordbearbetat marken. Marker som
enbart putsas verkar i stor utsträckning anmälas antingen som grödkod 49 eller som träda med
grödkod 60. Men mark med grödkod 49 används också för produktion i form av betes- och
slåttervall enligt flera länsstyrelser. I kompensationsstödet krävs dessutom att
grovfodergrödor antingen slås av och skörden förs bort eller genom att låta djur beta
motsvarande en vallskörd. Att införa ett datum för tidigast putsning skulle kunna verka
hämmande för dessa lantbrukare som använder marken för aktiv foderproduktion.
Av totalt drygt 1 miljon hektar vall i Sverige 2019 uppger Jordbruksverket att knappt 160 000
hektar (15 procent) var anmäld med grödkod 49 och resten med grödkod 50. Det skiljer sig
mellan produktionsområden där Götalands södra slättbygder har 19 procent med grödkod 49,
Övre Norrland 22 procent och resterande produktionsområden mellan 13 och 17 procent.
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Sammanfattningsvis anser riksförbundsstyrelsen att det skulle innebära regelkrångel att införa
ett datum för tidigast putsning av arealer med grödkod 49 och ett sådant villkor skulle också
verka hämmande för de lantbrukare som använder marken för aktiv foderproduktion.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört i fråga om utredning
samt

att

avslå yrkandet att verka för tidigast putsningsdatum av arealer med grödkod 49.
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Motion Västra Götaland nr 6

Förändring av kravet på bete och utevistelse
Vartoftabygden
Sedan livsmedelsstrategin antogs i juni 2017 så har 1 000 mjölkföretag lagt ner. Vi har fortsatt
en sjunkande självförsörjningsgrad både på mjölk och kött. Livsmedelsstrategin ger inte
önskat resultat.
En av orsakerna är beteslagstiftningen i sin nuvarande form. Den utgör ett hinder för ökad
tillväxt. För många mjölkproducenter innebär den högre kostnader bland annat genom sänkt
mjölkproduktion, lägre tillväxt och högre inkalvningsålder för kvigorna.
Kravet på utevistelse för övriga nötkreatur innebär också en belastning genom att djuren antingen måste ut på bete eller hållas på hårdgjorda ytor i anslutning till stallet. Vid betesdrift så
tappar man tillväxt och får längre uppfödningstider. Väljer man att istället bara låta djuren ha
utevistelse så kräver det investeringar i anslutning till befintliga stallar i form av hårdgjorda
ytor.
Att kravet på bete och utevistelse belastar branschen och kostar pengar konstaterades i
Jordbruksverkets konkurrensutredning redan 2014. Det bidrar till att Sverige släpar efter i
konkurrensen jämfört med övriga EU-länder.
Djur i moderna lösdriftsstallar har det bra. Dessa stallar erbjuder frisk luft, ständig tillgång på
högkvalitativt foder, en mjuk liggplats, svalka och skugga sommartid. Djurvälfärden kommer
inte att påverkas negativt om djur i lösdriftsstallar undantas från kravet på bete och
utevistelse.
Genom att ta bort kravet för djur i lösdriftsstallar så öppnas möjligheten att ta betalt för
betesdriften, både genom riktade nationella stöd och genom merbetalning på marknaden.

LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att lagstiftningen ändras så att nötkreatur i lösdriftsstallar undantas från
kravet på bete och utevistelse samt

att

verka för ökad ersättning till betesdrift.
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Styrelsens yttrande nr 23
Motion Västra Götaland nr 6

Förändring av kravet på bete och utevistelse
Inkomna motioner
LRF Västra Götaland anser att Sveriges livsmedelsstrategi inte gett önskat resultat med
motiveringen att självförsörjningsgraden sjunkit och gårdar lagts ner. Beteslagstiftningen och
krav på utevistelse anses sänka konkurrenskraften och utgöra ett hinder för tillväxt. LRF
Västra Götaland yrkar att LRF ska verka för att lagstiftningen ändras så att nötkreatur i
lösdriftsstallar undantas från kravet på bete och utevistelse samt verka för ökad ersättning till
betesdrift.
Styrelsens redovisning
En viktig utgångspunkt i LRFs arbete är att svenska bönder ska ha konkurrenskraftiga och
lönsamma företag och då måste den svenska animalieproduktionen ges förutsättningar att
utvecklas. LRF har en hög ambition vad gäller djuromsorg. LRFs mål är därför en hög
konkurrenskraft och lönsamhet med bibehållen god djuromsorg.
I juni 2018 antog riksförbundsstyrelsen en övergripande policy för djuromsorg efter en
omfattande arbetsprocess i hela LRF samt efter behandling på riksförbundsstämman. Av
policyn framgår bland annat att ”Det är genom bondens dagliga skötsel och omsorg om sina
djur som god djuromsorg säkras. Det är viktigt att det finns tillit till att svenska
lantbruksföretagare vill och kan leverera god djuromsorg av egen och marknadsstyrd vilja.
LRF har en hög ambition vad gäller djuromsorg, som är ett av de mervärden svensk
djurhållning har och som det finns ett stort engagemang och intresse för hos LRFs
medlemmar. LRF står bakom den nationella livsmedelsstrategins mål att det ska ske en
tillväxt i den svenska livsmedelsproduktionen och att fortsatt höga ambitioner inom
djuromsorg ska förenas med stärkt konkurrenskraft och lönsamhet. LRFs mål är en
funktionell, förenklad, mer flexibel och målstyrd lagstiftning med korrekt, rättssäker och
rimlig tillämpning anpassad till lagstiftningens struktur.”
LRF har också följande position kring bete: “Bete bidrar till bra djurvälfärd och den goda
bilden av svensk mjölk- och köttproduktion. Regler och tillämpningar för bete ska ha djuren i
fokus och möjliggöra ett modernt och flexibelt företagande i en växande svensk mjölk- och
köttproduktion”. Dessa policyer ligger till grund för riksförbundsstyrelsens resonemang
nedan.
Betydande förenklingar av beteskravet har åstadkommits, senast 2016, men motionen till årets
riksförbundsstämma är ett tydligt tecken på att det finns förväntningar bland
mjölkproducenter om ytterligare förändringar.
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Arbete med betesregler har under en lång tid varit en högt prioriterad fråga för LRF Mjölk. Ett
antal undersökningar och analyser har genomförts; bland annat mjölkföretagarnas syn på bete,
hinder för företagande, basmätningar hos konsumenter, marknadsanalys, politisk analys och
en kommunikationsstrategi.
Beteskravet regleras sedan 1988 i djurskyddsförordningen (2019:66) som regeringen beslutar
om. Mer detaljerade regler finns i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2019:18). Beteskravet
är idag väl förankrat i det svenska samhället och hos konsumenten. Det är viktigt att ha en
realistisk bild av möjligheter såväl som svårigheter med att driva frågan.
Flera undersökningar om hur mjölkproducenter bedriver betesdrift på den egna gården visar
att djuren hålls ute på bete betydligt längre tid än vad regelverket kräver och man kan
ifrågasätta om, och i så fall på vilken detaljnivå, som regelverket är nödvändigt. I enlighet
med LRFs policyer är det viktigt att regelverken är flexibla och har framtidens företag i fokus.
Av den politiska analysen som LRF genomfört framgår att det idag saknas politisk majoritet
för lättnader i beteskravet. Vidare bedöms att det är osannolikt att det skulle gå att
åstadkomma de förändringar i beteskravet som motionären yrkar. Det är dock inte samma sak
som att frågan inte kan drivas, eller att det i framtiden är omöjligt att driva frågan. Men det
skulle rimligen kräva ett omfattande arbete.
Av kommunikationsanalysen framgår bland annat att om beteslagstiftningen förändras,
kommer den av många i samhället vinklas till att det leder till en försämring för korna, oavsett
om det stämmer eller inte. Därför är bedömningen att det krävs ett omfattande
opinionsbildningsarbete för att få till förändringar i beteslagstiftningen.
Som LRF Västra Götaland pekar på är den allmänna utvecklingen inom den svenska
mjölkproduktionen det främsta skälet för en förändring. Svensk mjölkproduktion har under en
följd av år tappat mark jämfört med andra EU-länder. Mellan 2010 och 2018 ökade
invägningen inom EU-28 med 14 procent medan den minskade med 4 procent i Sverige.
Utöver Sverige redovisar endast Kroatien och Grekland en negativ produktionsutveckling.
1988 var den så kallade självförsörjningsgraden för mjölk 110 procent medan den ligger på 72
procent idag. Utvecklingen går således på tvärs mot målsättningen i den svenska
livsmedelsstrategin.
När beteskravet tillkom 1988 utgjorde lösdriftsbesättningar en mycket begränsad del av den
svenska mjölkproduktionen. Uppskattningsvis 5-10 procent av mjölkkorna fanns i sådana
stallar, medan motsvarande siffra idag är cirka 75 procent. Kraven på god djurmiljö och
naturligt beteende kan alltså via lösdriftssystem tillgodoses på ett annat sätt än för 30 år sedan.
En annan omständighet är att Sverige för 30 år sedan hade en egen jordbrukspolitik samt
tullar och gränsskydd mot andra länder. Detta möjliggjorde en prissättning på
jordbruksprodukter i landet som också avspeglade nationella krav på produktionen.
Motsvarande möjligheter saknas idag och svenska mjölkbönder måste förlita sig på att
konsumenterna är beredda att betala mer för mjölken vilket är svårt att få till stånd på en
öppen EU-marknad där dessutom mejeriindustrin har verksamhet och produktion i flera
medlemsländer. EUs jordbrukspolitiska regelverk förhindrar därtill att EU-ersättningar eller
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nationella ersättningar används för att betala för nationella lagkrav som går längre än
EU-lagstiftningen. Enligt EUs regelverk tillåts inte ersättningar för åtgärder som ingår i
nationell lagstiftning eller åtgärder som är praxis, det vill säga åtgärder som merparten av
djurhållarna gör ändå.
LRF driver sedan flera år tillbaka frågan om att möjliggöra EU-ersättningar för åtgärder som
går utöver EUs miniminivå; detta för att öppna upp för en djurvälfärdsersättning som ersätter
bete.
Riksförbundsstyrelsen konstaterar att viktiga skäl talar för en förändring av den svenska
beteslagstiftningen. I den andra vågskålen ligger konsumenternas och allmänhetens syn på
svensk djurhållning. I nuläget är förtroendet för den svenska bonden högt bland konsumenter
och det är givetvis viktigt att inte vidta åtgärder som underminerar detta förtroende. I grund
och botten bör det vara möjligt att skapa förståelse för att den negativa utvecklingen inom
mjölkproduktionen måste vändas. Vidare är det uppenbart att valet av svenska
mejeriprodukter har många andra fördelar jämfört med importerade.
Yrkandena i motionen gäller i praktiken såväl nötköttsproduktionen som mjölkproduktionen.
Beträffande nötköttsproduktionen bedömer riksförbundsstyrelsen att befintligt regelverk, som
ger valfrihet mellan utevistelse och bete, fungerar i huvudsak väl. Motionären menar att vi har
en sjunkande självförsörjningsgrad, något styrelsen ställer sig frågande till när det gäller
nötkött. Man kan dock diskutera om självförsörjningsgraden är ett relevant mått på produktion
och tillväxt. Den svenska marknadsandelen för nötkött har enligt Jordbruksverket och
Statistiska centralbyrån ökat från 52 procent 2016 till 56 procent 2019. Samtidigt har antalet
kor sjunkit betydligt efter torkan 2018. I december uppmättes det lägsta antalet kor i Sverige
någonsin enligt Statistiska Centralbyrån. Sverige har dock goda förutsättningar för en ökad
nötköttsproduktion, bland annat genom stort konsumentförtroende och ett ökat intresse hos
allmänheten för miljö och klimat.
I fråga om regelverket för mjölkbesättningar ger inte lagstiftningen motsvarande flexibilitet
och bör därför ses över. LRF Mjölk har ett pågående uppdrag från Svensk Mjölk att lägga
fram förslag kring åtgärder där djurvälfärden kan säkerställas på annat sätt än med bete för
besättningar med lösdriftssystem under 2020.
Avslutningsvis konstaterar riksförbundsstyrelsen att god djurhållning och god djuromsorg i
första hand säkerställs genom den dagliga skötseln i alla djurbesättningar.
Riksförbundsstyrelsens uppfattning är att oavsett fråga får förändringar av
djurskyddslagstiftningen inte ske på bekostnad av djurvälfärd och djurhälsa. Vi måste hitta
vägar att förena konkurrenskraft och djuromsorg. Det är viktigt att det finns tillit till att
svenska lantbruksföretagare vill och kan leverera god djuromsorg av egen och marknadsstyrd
vilja.
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Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för en
mer flexibel svensk lagstiftning kring betesdrift för nötkreatur för mjölkproduktion i
lösdriftsstallar,

att

bifalla motionens andra yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för
ökad ersättning till betesdrift samt

att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för ett ökat genomslag i den allmänna
opinionen att god djuromsorg i första hand säkerställs via det dagliga arbetet hela året
på gården.
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Motion Gävleborg nr 4

Utedrift för får utan ligghall
LRF Ungdomen
Efterfrågan på svenskt lammkött har under de senaste åren ökat markant, då alltfler
konsumenter har fått upp ögonen för lammkött. Självförsörjningsgraden är dock låg och för
att klara efterfrågan ökar importen.
Vi behöver öka vår svenska lammproduktion för att möta den ökade efterfrågan, men vi ser
att möjligheterna för detta delvis uteblir med anledning av höga kostnader för byggnader vid
nysatsningar och utökningar i branschen.
Idag finns det, genom att vara ansluten till ett kontrollprogram via Gård och Djurhälsan,
möjlighet att hålla utegångsdjur utan ligghall när det gäller nötkreatur. Att implementera detta
system även inom lammproduktionen skulle kunna skapa möjlighet för en lönsam produktion
samt minska behovet av startkapital för de som vill starta upp ett företag.

LRF Gävleborg yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för att utöka möjligheterna i kontrollprogrammet så att det även omfattar
lammproduktion i ranchdriftsystem utan ligghall.
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Styrelsens yttrande nr 24
Motion Gävleborg nr 4

Utedrift för får utan ligghall
Inkomna motioner
LRF Gävleborg lyfter i motionen behovet av att öka den svenska lammproduktionen för att
möta en ökad efterfrågan. Höga kostnader för byggnader vid nysatsning och utökningar anses
dock begränsande. Motionären anför att ett kontrollprogram för utegångsdjur utan ligghall
motsvarande det som finns för nötkreatur inom köttproduktionen skulle kunna möjliggöra en
lönsam produktion samt minska behovet av startkapital för de som vill nystarta eller utöka sin
lammproduktion. LRF Gävleborg yrkar därför att LRF ska arbeta för en justering av det
kontrollprogram som finns för nötkreatur i köttproduktionen så att även lammproduktionen
omfattas och ges samma möjlighet att hålla djuren ute vintertid utan ligghall.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen håller med om att det finns stora möjligheter att öka lammproduktionen
i Sverige. Styrelsen delar också LRF Gävleborgs analys att byggnadskostnader i samband
med nysatsningar och utökningar i branschen är kostsamma och begränsar utvecklingen. För
att en ökning av lammproduktionen i Sverige ska vara möjlig behöver lönsamheten i
primärproduktionen liksom förutsättningarna för nysatsning och utökning förbättras. Det är
också nödvändigt för att nå målen i livsmedelsstrategin.
Liksom motionären har riksförbundsstyrelsen sett, och fått tydliga signaler om, behovet
av mer flexibla regler som möjliggör utevistelse utan ligghall vintertid där rätt förutsättningar
finns. Det skulle också möjliggöra förlängd betesdrift och flexibilitet för olika djurgrupper,
vilket är något som efterfrågas. Fler betande djur och längre betessäsong ger möjlighet
till ökad biologisk mångfald, bättre utnyttjande av betet och därmed minskade foderkostnader
samt mindre slitage på stallar. Utevistelse bidrar till god djuromsorg bland annat genom
rörelse, frisk luft och ökade möjligheter till naturligt beteende.
LRF driver därför redan frågan om att ändra djurskyddsföreskrifterna (SJVFS 2019:21,
SJVFS 2019:17, SJVFS 2019:18) mot en målstyrd lagstiftning så det blir möjligt att hålla djur
ute vintertid utan ligghall för djurslagen får, häst och nöt. Arbetet bedrivs i nära samarbete
med LRF Kött och LRF Häst. Frågan har också varit med i Handlingsplan Lamm som antogs
2016 och arbetades fram gemensamt av hela fårnäringen inklusive slakt,
handel, Jordbruksverket och Näringsdepartementet.
I Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om djurhållning inom lantbruket m.m.
(SJVFS 2019:18) anges att besättningar eller stallar hos djurhållare som är anslutna till ett
kontrollprogram får hållas eller beläggas enligt kontrollprogrammets regler istället för
ordinarie bestämmelser. Kontrollprogram tas idag fram, drivs och finansieras till huvudsaklig
del av näringen men måste godkännas av Jordbruksverket.
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Dåvarande Landsbygdsdepartementet ansåg att det inte fanns lagstöd för kontrollprogrammen
och därför föreslogs i en remiss 2013 åtgärder för att komma tillrätta med detta. LRF
besvarade remissen om ändringar i djurskyddsförordningen (år 2014) gemensamt
med andra organisationer i näringen och var starkt kritiskt till förslaget. Remissförslaget fick
även betydande kritik från andra remissinstanser och vidareutvecklades inte. LRFs bedömning
är att det inte är någon ny ändring att vänta från departementet inom rimlig tid. Då nya ramar
för kontrollprogram inte är beslutade anser myndigheterna att det idag inte går att vare sig
skapa nya kontrollprogram eller ändra i befintliga program. På grund av ovanstående
är därför ett vare sig nytt eller justerat kontrollprogram möjligt inom rimlig
tid. Kontrollprogram medför dessutom en ökad regelbörda, administration och kostnader
för djurhållaren vilket gör att andra lösningar är att föredra.
Riksförbundsstyrelsen antog efter en arbetsprocess i hela LRF och inhämtande av synpunkter
från stämman, en övergripande policy för djuromsorg 2018. Av policyn framgår bland annat
att “LRF står bakom den nationella livsmedelsstrategins mål att det ska ske en tillväxt i den
svenska livsmedelsproduktionen och att fortsatt höga ambitioner inom djuromsorg ska
förenas med stärkt konkurrenskraft och lönsamhet.
LRFs mål är en funktionell, förenklad, mer flexibel och målstyrd lagstiftning med korrekt,
rättssäker och rimlig tillämpning anpassad till lagstiftningens struktur. Kontroll ska ske med
ett helhetsperspektiv, gott bemötande och hög kompetens. Detta gagnar såväl djuromsorgen
som företagens utveckling, konkurrenskraft och lönsamhet. I lagstiftning och tillämpning ska
även avvägning göras med andra frågor som till exempel miljö- och arbetsmiljöfrågor.”
LRF har också sedan 2005 en position för utegångsdjur. Den justerades 2019 av
riksförbundsstyrelsen. Av positionen framgår att utedrift har många positiva aspekter när det
gäller djuromsorg. Djurhälsan är som regel mycket bra. Dessutom har djuren möjlighet att
röra sig fritt. LRFs position anger: “Att utegångsdjur ska ha skydd mot väder och vind är ett
befogat krav. Hur detta åstadkoms måste dock tillåtas variera med gårdens förutsättningar. I
vissa fall krävs någon form av byggnad för att åstadkomma detta (exempelvis ligghall med tre
väggar och tak, en ligghall med bara tak eller annat väderskydd) men det behöver finnas
utrymme för andra lösningar. LRF arbetar för en målstyrd lagstiftning där olika lösningar
medges för att uppnå målet och anser att frågan om utegångsdjur ska regleras genom
målstyrd lagstiftning.”
Sammanfattningsvis driver LRF redan frågan som lyfts av LRF Gävleborg att skapa utökade
möjligheter för utevistelse vintertid utan ligghall. Av de skäl som anförs ovan arbetar
LRF dock för en målstyrd lagstiftning på området istället för kontrollprogram, helt i enlighet
med antagna policyer och positioner.
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Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att även
fortsättningsvis arbeta för möjlighet till utevistelse vintertid utan ligghall samt

att

avslå yrkandet att arbeta för att utöka möjligheterna i kontrollprogrammet så att det
även omfattar lammproduktion i ranchdriftsystem utan ligghall.
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Motion Gävleborg nr 2

Djurtransporter
Dellenbygden
Djurtransporter regleras idag av regelverk som vart och ett syftar till att säkerställa djurvälfärd
eller människors arbetsmiljö. I praktiken innebär det tyvärr att regelverken tillsammans kan
göra det svårt, kanske framför allt i den norra halvan av landet, att klara djurtransporterna på
ett lagligt sätt där avstånden till slakterierna är långa. Utifrån den verkligheten finns behov av
att gällande regelverk synkroniseras för både djurvälfärd och människors arbetsmiljö.
Exempel på gällande regelverk är kör- och vilotidslagen som säger att en förare får köra i 4,5
timmar och sedan skall det vara en rast på 45 minuter innan man därefter får köra ytterligare
4,5 timmar. Rasten kan delas upp i två perioder först 15 minuter och sedan 30 minuter. Gör
föraren något annat, till exempel lastar eller lossar djur så räknas det inte som rast utan då
skall tiden registreras som annat arbete. Sedan kommer vägarbetstidslagen, där får förare
jobba max 6 timmar i sträck, inräknat både körtid och annat arbete. Själva transporten av djur
regleras av L5, Jordbruksverkets föreskrift, transporttiden sträcker sig från det att första djuret
klivit på tills det sista har klivit av bilen och får inte överskrida 8 timmar.
Exempel på behovet av synkronisering av gällande regelverk: Djurtransportören som startar
sin resa i Järvsö och med slutdestination slakteriet i Ickholmen. Vägen går via Hudiksvall och
Söderhamn, vilket gör att chauffören måste ta rast cirka 15-20 minuter innan transporten är
framme vid slakteriet. Tar hen inte rast och kör fram för att lossa så kan hen bli bötfälld för
det vid en revision eller om hen blir stoppad efter vägen. Stannar hen och tar rast så bryter hen
mot L5 där det står att föraren är skyldig att göra transporten så kort som möjligt för djuren.
I teorin kan inte en förare av en djurtransport som är lastad ta rast då bilen inte får lämnas
obevakad och så länge föraren har ansvar för sin last så har hen lön och då är det annan
arbetstid. Det finns fall där lastningen blir mer stressande för djuren än vad den skulle behöva
vara på grund av att man skall försöka anpassa sig till alla dessa regelverk.

LRF Gävleborg yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

påtala behovet för regeringen av att skyndsamt utreda hur gällande regelverk för
djurtransporter kan synkroniseras för både djurvälfärd och människors arbetsmiljö.
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Styrelsens yttrande nr 25
Motion Gävleborg nr 2

Djurtransporter
Inkomna motioner
LRF Gävleborg lyfter i sin motion om djurtransporter ett problem med motverkande
regelverk. Kör- och vilootidslagen (Transportstyrelsen) säger att en förare får köra i 4,5
timmar och måste sedan ta rast i 45 minuter. Tiden för lastning och lossning räknas inte som
rast. Detta hamnar ofta i konflikt med Jordbruksverkets föreskrift som reglerar transport av
djur. LRF Gävleborg yrkar att riksförbundsstyrelsen ska påtala behovet för regeringen att
skyndsamt utreda hur gällande regelverk för djurtransporter kan synkroniseras för både
djurvälfärd och människors arbetsmiljö.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens syn på problemet och att dessa regelverk borde synkroniseras för
att inte motverka varandra. Dessutom orsakar tidspressen i sig en onödig stress för både
djurtransportföraren och djurleverantören. Alla som hanterat djur vet att djuren känner av en
stressad djurskötare eller transportör och lastningsmomentet tar både längre tid och innebär
större risker i stressade situationer.
Syftet med kör- och vilotidslagen är naturligtvis ökad trafiksäkerhet, men det kan få motsatt
effekt om föraren stressas av att hinna fram till slakteriet i tid för att uppfylla båda
regelverken.
Regelverket för kör- och vilotider finns i SFS 2004:865 (Transportstyrelsen) med hänvisning
till Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 561/2006 som fastställer nivåerna för
maximal daglig körtid, körtid per vecka, tvåveckorskörtid och minsta period för dygns- och
veckovila, med förbehåll för vissa specifika undantag. Reglerna omfattar bland annat
följande: - Den dagliga körtiden får vara högst 9 timmar. Du får förlänga den till 10 timmar
två gånger per kalendervecka. - Efter en sammanlagd körperiod på 4 timmar och 30 minuter
ska du ta en rast på minst 45 minuter, eller en delad rast på 15 och 30 minuter. När du börjar
köra igen efter en godkänd rast eller vila startar en ny körperiod.
Regelverket för djurtransporter (Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 2019:7) säger i 5 kap 13 §
Transporttiden för slaktdjur får inte överstiga åtta timmar inom landet. Om transporttiden till
närmaste slakteri överstiger åtta timmar, får transporttiden i enstaka fall förlängas med högst
tre timmar om fordonen uppfyller kraven för långa transporter i 9 §. EU-förordningen finns i
(EG) 1/2005.
Båda regelverken har vällovliga syften utifrån respektive perspektiv men i kombination
tillsammans blir det kontraproduktivt. Sammanfattat kan man konstatera att problemet berör
alla djurtransporter som är längre än 4,5 timmar.
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I flera länder i Europa tillämpas undantag från kör- och vilotidsreglerna för djurtransporter till
och från ”marknadsplats”; den tillämpningen gjorde Transportstyrelsen i Sverige också fram
till 2008 då man ändrade synsätt och ansåg att slakteriet inte var en ”marknadsplats”. En
annan skillnad i Sverige, särskilt i norra Sverige, är det långa avståndet mellan slakterierna,
vilket innebär att tiden för transport behöver utnyttjas så väl som möjligt för att inte bli
onödigt lång ur djurskyddsperspektiv.
LRF har arbetat med frågan i samarbete med branschen och åkerinäringen, men inte nått
tillfredsställande resultat. Riksförbundsstyrelsen anser det angeläget att ta ett omtag i frågan.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att
gällande lagstiftning för djurtransporter samt om kör- och vilotider kan synkroniseras.
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Motion Sydost nr 7

Säkerställ hållbar tillgång till veterinär service för lantbrukets djur
Mortorp-Karlsunda
Vi upplever som ett växande problem att tillgången till veterinär service på landsbygden
försämras. Detta utgör en risk för såväl animalieproducerande företag som hästföretag och
risken för onödigt djurlidande ökar. Risken för otillräcklig service är särskilt uttalad under
jourtid, det vill säga kvällar, nätter och helger. Vår bild är att intresset bland
veterinärstuderande och praktiserande veterinärer för att arbeta med lantbrukets djur har
minskat under ett antal år. LRF arbetar aktivt på flera fronter för att få fler intresserade av att
jobba inom den gröna näringen, genom bland annat Bonde på stan och i kampanjen Jobba
grönt. LRF för även en regelbunden och aktiv dialog med veterinärfakulteten på SLU
tillsammans med veterinära branschorganisationer. LRF har framfört möjligheten att vid
intaget till veterinärprogrammet skapa en egen betygskvot för personer som har erfarenhet av
att arbeta med lantbrukets djur.
Det finns inga lagtekniska hinder för detta, men SLU har hittills inte velat ta detta steg. SLU
har en 120 p tilläggsutbildning för veterinärer från tredje land för behörighet att verka som
veterinärer i Sverige. Väntetiden för veterinärer med utländsk examen är lång till en plats på
denna utbildning. Det finns anledning att lyfta frågan med universitetet om det behövs fler
utbildningsplatser och om intagningskraven ligger på en lämplig nivå. Farhågorna om
växande problem med tillgång till veterinärer dygnet runt på landsbygden, har framförts av
LRF till näringsdepartementet men problemet kvarstår och riskerar att bli allt större, särskilt i
glesbygd. Vi känner en växande oro att Jordbruksverket på ett tillfredsställande inte kommer
kunna fylla sitt uppdrag att tillgodose lantbruksnäringens behov av djursjukvård oavsett
tidpunkten på dygnet. Detta utgör en påtaglig risk för såväl djurhälsa som
animalieproducerande företag och vi uppmanar att LRF därför ska intensifiera sitt
påverkansarbete.

LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF verkar för att SLU långsiktigt säkerställer att tillräckligt antal veterinärer med
tillfredsställande produktionsdjurskompetens utexamineras samt för utökat antal
platser på tilläggsutbildningen för veterinärer från länder utanför EU,

att

LRF intensifierar sitt påverkansarbete gentemot Näringsdepartementet och
Jordbruksverket i syfte att säkerställa långsiktigt hållbar tillgång till veterinär service
för lantbrukets djur och häst under jourtid samt

att

en dialog förs med Veterinärförbundet i ovanstående frågor.
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Styrelsens yttrande nr 26
Motion Sydost nr 7

Säkerställ hållbar tillgång till veterinär service för lantbrukets djur
Inkomna motioner
LRF Sydost lyfter problemet med att tillgängligheten av veterinär service på landsbygden
minskar, vilket är ett växande problem för såväl för hästföretag som för övriga
animalieproducerande företag. Det finns en oro för att Jordbruksverket inte ska kunna
tillgodose lantbruksnäringens behov av djursjukvård och därmed en uppenbar risk för ett ökat
djurlidande. LRF Sydost vill att LRF intensifierar sitt påverkansarbete gentemot
Näringsdepartementet och Jordbruksverket för att säkerställa en tillgång till veterinär service
för lantbrukets djur och häst dygnet runt.
Styrelsens redovisning
En bristande tillgänglighet av veterinärer är ett växande problem i allt fler regioner i Sverige.
Vad detta beror på är inte klarlagt. Det legitimeras klart fler veterinärer i Sverige i dag än förr,
drygt 200 veterinärer årligen, varav en majoritet med utländsk examen.
Som LRF Sydost påpekar, har LRF sedan länge haft en aktiv dialog med såväl
veterinärfakulteten på SLU som Distriktsveterinärerna och de veterinära
branschorganisationerna. Det finns en samsyn om behovet av långsiktiga lösningar för att öka
den veterinära närvaron på landsbygden men däremot inte om hur detta kan uppnås.
Att ett antal hästkliniker lagts ned har gett en stor påverkan på hästföretagarna då den mer
avancerade hästsjukvården har koncentrerats till färre platser i landet med längre transporter
som följd. Det är mer oklart varför det brister i tillgänglighet i den ambulerande veterinära
servicen till lantbrukets djur och häst. Att det trots ett ökande antal veterinärer ändå råder en
bristande veterinär tillgänglighet och då särskilt på jourtid, är en fråga som rör såväl
veterinärkåren som lantbrukare och hästföretagare.
Styrelsen är av uppfattningen att det behövs en mer ingående genomlysning, en statlig
utredning, för att gå till botten med vad som kan och borde göras för att på sikt säkerställa en
hållbar framtida veterinär service för hästföretagare och övriga animalieproducenter.
Resultatet av en sådan utredning kan bli ett avstamp för att se över intagningen till
veterinärlinjen, den statliga organisationen av Distriktsveterinärerna och annat som kan stärka
den veterinära närvaron på landsbygden.
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Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att bjuda in
Veterinärförbundet att tillsammans med LRF uppvakta Näringsdepartementet om
behovet av att tillsätta en statlig utredning för att säkerställa tillgången på veterinär
service på landsbygden för lantbrukets djur och häst samt

att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att förstärka
dialogen med Veterinärförbundet, SLU och Jordbruksverket för att det i Sverige ska
finnas veterinärer med en tillfredsställande häst- och produktionsdjurskompetens
tillgängliga under dygnets samtliga timmar.
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Motion Värmland nr 5

Ägande- och brukanderätt
Regionstyrelsen och Nyed
Att säkra bönders rätt till mark är centralt i FNs medlemsländers hållbarhetsarbete i Agenda
2030. Bönder benämns planetskötare och upprätthållare av kulturarv och historia. Bönder ska
hjälpa till att utrota fattigdom och hunger. Bönder ska bidra med hållbar energi. Bönder ska
bekämpa klimatförändringarna. Bönder ska bidra till stärkta ekosystem och biologisk
mångfald. Det är bönders råvaror som ska ge förutsättningar för hållbar industri och en
fossilfri ekonomi. Det är bönder och bönders mark som exploateras för brytning av mineraler
och metaller. Enligt FAO är 132 av Agenda 2030s 169 delmål beroende av
landsbygdsutveckling, vilken i sin tur förutsätter att bönders rätt till mark är säkrad.
Samtidigt ser vi en utveckling på många håll där bönder tvingas att bli aktivister för att hävda
rådigheten över sin resurs och dess avkastning. Politik och kapital och andra krafter vill styra
över och lägga beslag på bondens och bondefamiljens produktionsresurs, trygghet och
försörjning och släkters historia och framtid.
Skogens och jordens ekonomiska värden, försörjningen för de som bor i skogen och lever av
jorden hotas i alla delar av världen. I följderna av exploateringen av Amazonas. Som
landgrabbing i Afrika. Vid byggen av dammar för dricksvatten och elproduktion i Sydostasien
och gruvor i Mellanamerika. I Europa i krav på vad som ska odlas och produceras och hur.
I Holland och Tyskland revolterar bönder med att i tusental blockera vägar med traktorer runt
Haag och Hamburg. I andra länder kallas bönder för terrorister och mördas i hundratal. En ny
rapport från We Effect, Bonde med livet som insats, lyfter fram allvaret i denna fråga bland
bondeorganisationer i Colombia, Honduras, Guatemala och Filippinerna.
Dimensionerna och uttrycken är olika men i grunden likartade.
Vi ser det även i Sverige. Här har definitionen av skogens och naturens sociala värden tvärt
om kommit att handla om alla andras tillgång till densamma, i en betydelsevridning 180
grader. Världens kanske mest radikala prospekteringslag riskerar att göra vårt land till en
schweizerost och frånta många bönder rätten till sin mark om någon hittar något värdefullt
under 30 cm djup.
EU-kommissionen menar att Europa halkar efter när det gäller brytning av utvecklingskritiska
ämnen och tillverkning av exempelvis batterier och solceller. Sveriges Geologiska
Undersökningar, Tillväxtanalys och Näringsdepartementet menar att det finns stor potential
för sådan utvinning i Sverige. Utvinningen av dessa är idag en av de vidrigaste aktiviteter som
bedrivs ur människorätts- och miljöhänseende i länder som Kongo och Mongoliet.
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Utan rådighet över resurser gör ingen några förbättringar då de kan tas ifrån en. Ur hand
i mun utvecklar inget samhälle och gör inte världen bättre. Landrättigheter, eller om man
vill, ägande- och brukanderätt är också människorätt. Det är fastslaget av FN. En stärkt
ägande- och brukanderätt för världens, Europas och Sveriges bönder och skogsbrukare är
en grundförutsättning för att nå ambitionerna i Agenda 2030, The European Green Deal
och Sveriges generationsmål.

LRF Värmland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

intensifiera sitt arbete kring hållbar utveckling genom att hantera frågor om
ägande- och brukanderätt som bland de viktigaste förutsättningarna för ett
framgångsrikt hållbarhetsarbete globalt,

att

arbeta för att svensk diplomati och utrikespolitik och svenskt bistånd har
landrättigheter/ägande- och brukanderätt som prioritet och betraktar detta som
människorätt,

att

arbeta för att EUs arbete med regler för finansmarknaden i den så kallad taxonomin
skall kräva respekten för bönders ägande- och brukanderätt som kriterier för hållbara
investeringar,

att

arbeta för att The European Green Deal präglas av bönders rådighet över sin resurs
och dess avkastning och att EU ska prioritera detta i sin utrikes- och biståndspolitik,

att

arbeta för mineral- och naturresurslagstiftning nationellt och internationellt som
respekterar ägande- och brukanderätten och att den ska gälla även under matjorden,

att

arbeta för att Sverige och EU förbättrar lagar och regelverk för att hindra illegal handel
med och utvinning av mineraler, men stötta laglig och ansvarfull produktion även i
andra länder samt

att

genom Copa-Cogeca och organisationer som World Farmers Organisation, men också
i egen kraft gentemot svensk riksdag, regering och myndigheter samt gentemot EUs
parlament och kommission verka i linje med ovan.

.
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Styrelsens yttrande nr 27
Motion Värmland nr 5

Ägande- och brukanderätt
Inkomna motioner
LRF Värmlands motion uttrycker en stark oro kring kraven på jord- och skogsbrukets
stigande ansvarstagande för miljö och klimat, samtidigt som möjligheten att få förtroendet att
förvalta uppdraget på bästa sätt minskar. Motionen belyser att den frihet under ansvar som
svenska markägare i huvudsak levt med krymper och att de gröna näringarna ständigt måste
konkurrera med andra av samhällets många intressen utan empati från den omvärld som
förväntar sig både livsmedel, biologisk mångfald och lösningen på klimatförändringarna. LRF
Värmland vill se att LRF arbetar för att stärka ägande- och brukanderätten markant på alla
plan eftersom den ligger till grund för både hållbart brukande och konkurrenskraft.
Styrelsens redovisning
Syftet med LRFs arbete är att skapa ”bästa möjliga villkor för LRFs medlemmar och deras
företag”. Utifrån detta arbetar LRF med olika sakfrågor på den nivå som är lämplig utifrån
frågans karaktär. Ibland arbetar och agerar vi lokalt, regionalt eller nationellt, andra gånger på
Europanivå eller internationellt.
Riksförbundsstyrelsen delar LRF Värmlands oro och kravet på en stärkt ägande- och
brukanderätt. Ägande- och brukanderätten är fundamental för LRF och riksförbundsstyrelsen
vill framhålla att arbetet för att lyfta och värna den genomsyrar allt näringspolitiskt arbete i
LRF. Eftersom det gröna näringslivet sitter på en nyckelposition i omställningen till ett
hållbart samhälle, där det förnybara naturkapitalet utgör grunden, är ägande- och
brukanderätten en avgörande faktor för våra framgångar. LRFs hållbarhetsstrategi har
föregåtts av ett omfattande arbete som engagerat hela organisationen och som
riksförbundsstyrelsen varit angelägen om att förankra väl. Hållbarhetsstrategin innehåller tre
miljömål, två ekonomiska mål och ett socialt mål. För att vi bland annat ska kunna uppnå
miljömålen ställer LRF ett krav på samhället att öka vår frihet att bruka jord och skog med
respekt för det goda ägandet.
Alldeles oavsett på vilken nivå arbetet sker handlar det om omvärldsspaning och analys med
det svenska gröna näringslivet som utgångspunkt. Det handlar om att påverka beslut i olika
sakfrågor i en för det gröna näringslivet fördelaktig riktning. Det internationella arbetet
handlar också om att LRF tar tillvara medlemmarnas engagemang för global utveckling. Detta
genom arbete i styrelsen, finansiellt bidrag till samt nära samarbete i olika policyfrågor med
We Effect och genom medlemskap och engagemang i internationella bondeorganisationer
såsom World Farmers´ Organisation och Copa-Cogeca. Därutöver är LRF även aktiva
deltagare i den svenska policydialogen i olika internationella frågor.
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Det finns flera viktiga aktuella frågor och processer som engagerar LRF för närvarande. En
sådan är The European Green Deal, på svenska Den gröna given. Avsikterna med detta
mycket omfattande omställningspaket presenterades strax före jul av den nytillträdda EUkommissionens ordförande Ursula von der Leyen. EUs bönder lyftes fram som
nyckelpersoner för att paketets yttersta syfte – att göra EU klimatneutralt till 2050 – ska
uppnås. Ambitionen om nettonollutsläpp i sig ställer sig LRF bakom, men de allra första
idéerna från EU-kommissionen om hur detta ska ske innehåller åtskilliga tveksamheter om
hur jorden och skogen bäst bidrar till omställningen. LRF arbetar därför intensivt gentemot
beslutsfattare i både Sverige och Bryssel för att säkerställa att de slutgiltiga strategierna inom
Green Deal gynnar det gröna näringslivet i Sverige.
Den så kallade taxonomin är i sig inte en del av Green Deal, men eftersom dess syfte är att
styra över en större andel av de investeringar som görs inom EU till miljömässigt hållbara
alternativ betraktas den som central för omställningspaketet. Att förhindra så kallad
”greenwashing” i finansiella sammanhang är angeläget, men LRF befarar att snävt utformade
kriterier för vad som ska anses vara ”grönt” ska missgynna jord- och skogsbrukare i Sverige.
Inte minst riskerar ett ökat administrativt krångel att sätta käppar i hjulet för de
landsbygdsföretagare som önskar investera, och därmed ytterligare vara med och bidra till
omställning. En taxonomi som utformas enligt den så kallade TEG-gruppens förslag riskerar
därför att bli kontraproduktiv och LRFs arbete för att EU-kommissionen ska ta en bättre väg
fortsätter.
Här, liksom när det gäller Green Deal som helhet och dess enskilda delar, är det välriktade
påverkansarbete som sker genom den europeiska bondeorganisationen Copa-Cogeca av stor
betydelse för LRF. Att böndernas ägande- och brukanderätt ska respekteras är den självklara
basen i allt lobbyarbete, liksom att alla tre aspekter av hållbarhet beaktas.
En grundläggande aspekt när det gäller äganderätten är förstås vad det är som fastighetsägaren
anses äga och förfoga över. I mineralsammanhang är det av tradition inte självklart att det är
markägaren som äger och kan förfoga över resursen. Sådan är situationen i många länder.
LRFs ståndpunkt är att all resursutvinning ska förutsätta markägarens medgivande och bygga
på en frivillig överenskommelse med marknadsmässiga villkor och en miljöprövning inom
vilken miljöaspekter och andra enskilda intressen beaktas i den grad det anses motiverat och
rimligt. Inom Sverige och EU finns lagstiftning kring illegal handel med metaller och när det
gäller förhållanden vid gruvbrytning i andra länder finansierar Sverige till exempel ett större
utbildningsprojekt där tillsynspersonal från olika länder utbildas för att kunna bedriva tillsyn
över gruvverksamhet.
Reglerna för ägande och brukande av mark och andra naturresurser är ett nationellt
ansvarsområde. Det är därför naturligt och det mest effektiva att LRF fokuserar sitt arbete till
den svenska arenan.
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LRF Värmland påminner om vikten av att LRFs pågående arbete med att motverka
försämringar av det relativt trygga ägande och brukande vi vant oss vid, liksom att LRF
fortsätter arbetet med att fånga upp händelseutvecklingen kring dessa frågor globalt samt att
LRF bidrar till att frågan finns med i det globala arbetet mot en mer hållbar utveckling.
Riksförbundsstyrelsen delar uppfattningen att dessa är prioriterade frågor.
Internationellt finns egendomsskyddet stadfäst i till exempel Europakonventionen för
mänskliga rättigheter. Stora delar av världens länder tillsammans med civilsamhället, den
privata sektorn och akademin har tagit fram riktlinjer för en ansvarsfull styrning av dessa
rättigheter samt för ansvarsfulla investeringar i jordbruket.
I maj 2012 antog FNs Committee on World Food Security, CFS, frivilliga riktlinjer för en
ansvarsfull styrning och förvaltning av mark-, fiske- och skogsrättigheter. 2014 antog CFS
sedan principer för ansvarsfulla investeringar i jordbruket, (Responsible Agricultural
Investments, RAI) som byggde på de frivilliga riktlinjerna för mark-, fiske- och
skogsrättigheter. Den svenska regeringen har bidragit till arbetet både finansiellt och genom
arbetet i CFS. LRF har varit med i dialogen kring dessa båda arbeten och haft flera tillfällen
att föra fram synpunkter, bland annat genom den svenska FAO-kommittén där LRF finns
representerat.
Trygghet kring brukande och ägande är en viktig del av den svenska utvecklingspolitiken. I
det så kallade biståndspolitiska ramverket, som antogs 2016, står bland annat följande:
”Jämlik tillgång till, kontroll över och ägande-, nyttjande- och arvsrätt till resurser såsom
mark, fiskevatten, kapital, naturresurser, teknik, information och nätverk har stor betydelse
för en inkluderande ekonomisk utveckling.”
Den svenska myndigheten för utvecklingssamarbete Sida har också länge stött The Tenure
Facility, en viktig global civilsamhällesorganisation i dessa frågor, som LRF fångat upp som
hyresgäst på Franzéngatan.
Riksförbundsstyrelsen ska givetvis fortsätta sitt arbete för LRFs medlemmar i de frågor som
motionen behandlar och med fortsatt stort fokus på att stärka ägande- och brukanderätten.
LRF Värmlands motion beskriver riksförbundsstyrelsens och hela LRFs arbete och uppdrag
mycket kärnfullt. Riksförbundsstyrelsens uppdrag är att företräda LRFs medlemmar på alla
nivåer och i alla led, för bästa medlemsnytta. För att bidra till global utveckling genom att ge
stöttning till kollegor i mer utsatta situationer sker arbetet ibland tillsammans med Europas
och världens bönder.
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Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta med
det arbete som pågår med syfte att stärka LRF-medlemmarnas ägande- och
brukanderätt samt

att

motionen i övrigt anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen har anfört.

107

Motion Jämtland nr 3

Hugg inte i sten!
Myssjö-Oviken
Mineralfrågorna har varit aktuella under en längre tid i regionen, och vår upplevelse är att
medlemmar har svårt att inhämta och få stöd i de kunskaper som behövs för att kunna bemöta
olika ärenden på ett relevant sätt. Att protestera och säga nej hjälper föga om det görs med fel
argument vid fel tidpunkt. Det gäller hela vägen från det första undersökningstillståndet till
samråd inför miljöprövning av provbrytningstillstånd, vilket är det längsta ett enskilt ärende
nått till, än så länge, i vår region.
Varje ärende är unikt, och de lokala kunskaperna om vilka miljöer och verksamheter som
påverkas har självfallet medlemmen och lokalavdelningen, men det är inte rimligt att enskilda
medlemmar, lokalavdelningar eller ens regioner ska behöva läsa in sig på först
minerallagstiftningen, sedan miljöbalken när det blir skarpt läge. Det stödet och kunskapen
kring de formella processerna och hur de ska hanteras behöver finnas på riksnivå, och med
tanke på att det beviljas nya undersökningstillstånd över i stort sett hela landet tror vi inte att
behovet kommer att minska med tiden. När det dyker upp som ett problem i en ny region ska
åtminstone inte de behöva börja om från noll.
En tänkbar lösning vore om minerallagstiftningen ändrades så att en miljöbedömning gjordes
mycket tidigare i processen. Då skulle prospekteringar för miljömässigt tveksamma projekt
aldrig komma till stånd och därmed bespara de medlemmar som är utsatta för detta mycket
oro och frustration. LRF är den samlande kraften för markägare i så många andra frågor,
varför inte i denna?

LRF Jämtland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

säkerställa att det finns tillräcklig kapacitet att stötta medlemmar, som på olika sätt
drabbas av mineralprospektering, med relevant information och kunskap samt

att

LRF på riksnivå intensifierar sitt påverkansarbete i frågorna, och där särskilt trycker
på att det så tidigt som möjligt i prospekteringsprocessen skall göras någon form av
miljö-/lämplighetsprövning av en tänkt utvinning.
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Motion Jönköping nr 5

Prioritera mineralfrågan högre inom LRF
Regionstyrelsen
Under åren 2018 och 2019 har mineralfrågorna varit intensiva runt om i landet. Inte bara i vår
region, Jönköping, utan i princip alla våra LRF-regioner runt om i Sverige har fått brottas med
dessa frågor. I Jönköping har vi sedan länge ett pågående arbete gällande Norra Kärr,
samtidigt som vi fick nya områden som uppdagades för undersökningstillstånd utanför
Vetlanda 2019. Det sistnämnda blev som tur var till slut tillbakadraget, men vi tror att detta
bara är starten på en allt mer intensiv jakt på mineraler vilket kommer drabba vår region och
andra, fler gånger framöver. Under de senaste åren så är det mycket som har hänt inom
mineralfrågan i Sverige. Bland annat har inställningen till svensk mineralpolitik blivit allt mer
liberal vilket också påverkar myndigheten Bergsstaten i deras beslut. Vilket i sin tur påverkar
processen vid undersökningstillstånd.
Arbetet med minerallagstiftningen under det senaste året har gett oss nya erfarenheter och
insikter om hur arbetet nationellt fungerar, och inte fungerar. LRF har sett att vi behöver
påverka politiker och Bergsstaten allt mer intensivt för att lyckas nå dit LRF vill. LRF
behöver också intensifiera arbetet med att synliggöra hur berörda markägare påverkas. Under
2019 års arbete har det även blivit ännu tydligare hur komplext och svårarbetat arbetet från ett
undersökningstillstånd till gruva är. Idag kan det ta över tio år innan man som markägare vet
vad som ska hända med ens mark. Tio år av ovisshet. Men denna problematik känner många
politiker inte till, och därför behöver LRF synliggöra detta alltmer. Det har också klargjorts
hur utanför markägarna är i processen. Samtidigt som myndigheten Bergsstatens frånvaro i
dialog, bristande möjlighet att hantera inkomna yttranden samt okunskapen i sitt eget
expertkompetensområde har varit tydlig. Myndigheten Bergsstatens agerande har verkligen
inte imponerat och det känns som en farlig del för våra medlemmar när inte ansvarig
myndighet kan ta ansvar inom sina specifika frågor. LRF behöver en tätare dialog med
myndigheten Bergsstaten för att säkerställa våra medlemmars påverkan i processen.

LRF Jönköping yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF intensifierar sitt arbete med minerallagstiftningen och prioriterar frågan högt samt

att

LRF för en närmare dialog med både ansvariga politiker och myndigheten Bergsstaten
för att ge dem en bättre insikt i hur markägare drabbas.
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Motion Östergötland nr 5

LRF måste upp på banan i mineralfrågan
Regionstyrelsen
Vi har på olika håll runtom i Sverige tydligt sett hur mineralfrågorna blossar upp. Oftast utgör
mineralbrytning en utmaning eller rentav hot mot LRFs medlemmars kärnverksamhet inom
jord- och skogsbruk. I den lokala debatten måste LRF ta ställning för sina medlemmars
intresse. Ofta uppkommer en rad olika frågor som kopplas till mineralbrytning av mera
principiell karaktär där LRF inte har någon ståndpunkt. Miljöorganisationerna kan dock både i
lokal och nationell samhällsdebatt beskriva ståndpunkter i många närliggande
frågeställningar. Det kan exempelvis handla om hur man ser på prioritetsordningen om
jungfrulig mineralprospektering ska få gå före utvinning på andra sätt, i form av återvinning
och utvinning ur befintliga schaktmassor. Eller hur man ser på att mera av värdena från
mineralsektorn i högre grad ska stanna i bygden där de skapats genom lokal beskattning och
så vidare.
LRF är som organisation inte principiellt emot mineralbrytning och får inte uppfattas vara det
heller. Våra medlemmar är beroende av tillgång på mineraler i olika former precis som
samhället i stort. Det finns dock ett tydligt behov att förtydliga LRFs positioner i olika
frågeställningar som löper bredare än enbart rena intrångsfrågor kopplat till mineralbrytning.
Både enskilda medlemmar, förtroendevalda och andra aktörer i samhället efterfrågar vad LRF
tycker. LRF har en mineralstrategi, men den är från 2009. På dessa tio år har mineralfrågan
ökat väsentligt i strategisk vikt i Sverige, inte minst rörande så kallade miljömetaller som
behövs för olika ändamål för omställning mot mindre fossilberoende. LRF Östergötland har
fått tydliga indikationer på att flera statliga verk och myndigheter tydliggjort för landets
länsstyrelser att dessa måste underlätta för att möjliggöra mineralprospektering. Allt utifrån
perspektivet att metallerna behövs för omställning. LRF Östergötland ser med oro på dessa
signaler då det antyder att ambitioner i livsmedelsstrategier och nationella skogsprogram
kommer väga lätt gentemot de internationella strategiska intressen som ligger bakom trycket
att underlätta för mineralprospektering i Sverige.
LRF som organisation har följt mineralfrågan under många år och över tid har den tid,
kapacitet och kunskap som funnits i LRF varit tillräcklig. Dock inte längre. Vår uppfattning är
att mineralfrågan ökar i tryck på så många platser runtom i Sverige, inte minst i områden som
av tradition inte haft denna typ av verksamhet förut. Här uppstår starka motsättningar i
lokalsamhället mellan olika intressenter och det kan inte vara rimligt att varje region eller
kommungrupp ska klara den kampen för våra medlemmars intresse själva. Vi ser också hur
myndigheter i form av länsstyrelser och kommuner inte alltid har adekvat kunskap om att
bedöma miljörisker och ställa adekvata krav och frågeställningar till prospektörer. Det är inte
LRFs roll att göra detta, men regioner och kommungrupper måste kunna få stöd för vilka
frågeställningar och riskbedömningar som är relevanta att ställa på en kommande
mineralprospektering utifrån våra medlemmars perspektiv. Det stödet måste vi kunna ha
nationellt i vår organisation.
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Vi behöver ha en uppdaterad strategi med LRFs positioner att luta oss emot när gruvfrågan
blåser och regionerna behöver stöd ifrån riksorganisationen i form av medarbetare som
dedikerat, sanktionerat och med avsatt tid för detta har i uppdrag att följa på området relevant
forskning och utveckling av relevanta rättsprocesser. Hur detta ska ske, om det ska fördelas
över flera medarbetare, en nyckelperson eller om kunskapen ska hyras in externt, är en helt
operativ fråga. Att däremot säkerställa att LRF-organisationen har tillgång till bästa möjliga
kompentens inom gruv- och mineralfrågor är dock en högst strategisk fråga.

LRF Östergötland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

säkerställa LRFs kapacitet att stötta medlemmar som på olika sätt drabbas av
mineralprospektering samt

att

LRF reviderar och uppdaterar sin mineralpolicy.
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Styrelsens yttrande nr 28
Motion Jämtland 3, Jönköping nr 5 och
Östergötland nr 5

LRFs arbete med prospektering och gruvverksamhet
Inkomna motioner
Från LRF i Jönköping, Östergötland och Jämtland har inkommit motioner som tar upp olika
aspekter av frågan om prospektering och brytning av mineral.
LRF Jönköping framför i sin motion att arbetet på regional nivå har gett nya erfarenheter och
insikter om hur arbetet nationellt fungerar, och inte fungerar, att LRF behöver påverka
politiker och Bergsstaten samt att LRF behöver intensifiera arbetet med att synliggöra hur
markägare påverkas. LRF Östergötland pekar i sin motion på att det ofta uppkommer en rad
olika frågor som kopplas till mineralbrytning av mer principiell karaktär där LRF inte har
någon ståndpunkt, att det finns ett tydligt behov att förtydliga LRFs positioner i olika
frågeställningar och att det därför behövs en uppdaterad mineralstrategi. Vidare anförs att
LRF som organisation inte har den kapacitet och kunskap som krävs i mineralfrågan. LRF
Jämtland anför i sin motion att medlemmarna behöver ett bättre stöd när de berörs av
mineralärenden och att det kan behövas en tidigare miljöbedömning av prospektering.
LRF Jönköping yrkar att LRF intensifierar sitt arbete med minerallagstiftningen och
prioriterar frågan högt och att LRF för en närmare dialog med både ansvariga politiker och
myndigheter, Bergsstaten, för att ge dem en bättre insikt i hur markägare drabbas.
LRF Östergötland yrkar att LRFs kapacitet att stötta medlemmar som på olika sätt drabbas av
mineralprospektering säkerställs och att LRF reviderar och uppdaterar sin mineralpolicy.
LRF Jämtland yrkar att LRF säkerställer att det finns tillräcklig kapacitet att stötta
medlemmar, som på olika sätt drabbas av mineralprospektering, med relevant information och
kunskap samt att LRF på riksnivå intensifierar sitt påverkansarbete i frågorna, och där särskilt
trycker på att det så tidigt som möjligt i prospekteringsprocessen ska göras någon form av
miljö-/lämplighetsprövning av en tänkt utvinning.
Styrelsens redovisning
LRFs arbete med mineralfrågan
Under många år har frågan om minerallagen och dess konsekvenser för medlemmarna
behandlats vid LRFs riksförbundsstämmor. Genomgående är det lagstiftningens
markägarfientliga konstruktion som varit grunden till stor frustration. På senare år har även en
frustration kopplad till Bergsstatens myndighetsutövning tillkommit, liksom synpunkter på
hur LRF arbetar med frågan. Nu, liksom tidigare, vill styrelsen därför påminna om den långa
uppförsbacke som det innebär att försöka få till de förändringar som medlemmarna efterlyser.
De motstående intressena är starka och det politiska ointresset för hur medlemmarna drabbas
har tills nyligen varit kompakt.
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Vid 2018 års stämma diskuterades förutom behovet av förändringar i regelverket också en ny
strategi för LRFs arbete för att fler politiker skulle få kännedom om lagstiftningens
konsekvenser i olika delar av landet samt LRFs förslag. Så här skrev styrelsen i sin
redovisning:
”Styrelsen ser mot bakgrund av regeringens inställning i mineralfrågan att regionala initiativ
och regional samverkan kan vara särskilt värdefulla när LRF ska fortsätta arbetet mot en
förändrad syn på och reglering av mineralletning och -brytning.”
Styrelsen kan konstatera att LRF efter stämman år 2018 har genomfört en rad koordinerade
insatser för att uppmärksamma de orimliga konsekvenser som drabbar företagare och
markägare som berörs av prospektering och gruvplaner och visa LRFs förslag på lösningar.
Till skillnad från den bild som motionerna till årets stämma ger kan styrelsen konstatera att
det arbete som genomförts inom hela organisationen har gett resultat. Den nuvarande
situationen på mineralområdet får anses vara bättre än på länge med avseende på utsikter för
positiva förändringar för medlemmarna inom en överskådlig framtid. En viktig anledning till
det är enligt styrelsen att LRF de senaste åren tagit ett antal koordinerade initiativ på både
regional och central nivå, något som vi sedan tidigare och inom andra sakområden vet är en
framgångsfaktor.
Bland annat har flera debattartiklar från LRF publicerats och väckt stor uppmärksamhet.
Förbundsordföranden och andra ledamöter i riksförbundsstyrelsen har haft en regelbunden
dialog med Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), som är central myndighet med ansvar
för mineralfrågorna.
Ett flertal riksdagsledamöter har med hjälp av LRFs regionala organisation ökat sin kunskap
och medvetenhet kring både mineralprocessen och de stora konsekvenser som redan ett
undersökningstillstånd har för företag och markägare. Informationsmaterial för medlemmar,
förtroendevalda och personal inom LRF har tagits fram. Det har genomförts en rad seminarier
i riksdagen och hos SGU, som förtroendevalda från LRFs regioner och riksförbundsstyrelsen
deltagit i. Vid dessa möten har bland andra forskare presenterat kunskapsläget för
miljöpåverkan från mineralbrytning och det har funnits utrymme att redovisa och diskutera
konsekvenser för markägare, företagare, miljö och klimat. LRF har deltagit vid i stort sett
samtliga dessa möten för att redogöra för medlemmarnas perspektiv och LRFs förslag.
Gensvaret har varit mycket positivt från både myndigheter och andra intressenter.
Styrelsen kan också konstatera att det stora motstånd som medlemmar i olika delar av landet
har uppbådat mot prospektering och planerad gruvverksamhet har lett till viss frustration hos
myndigheterna, men det har också haft en klart positiv effekt genom ett ökat intresse för hur
jord- och skogsbruk påverkas och vilka åtgärder LRF som organisation föreslår. Det
principmål som LRF år 2018 finansierade där ett undersökningstillstånd överklagandes ledde
inte till framgång i domstolsprocessen, men utgjorde en god möjlighet för LRF att visa på det
orimliga i att ett sådant tillstånd får beslutas utan att markägare och företag får yttra sig och
utan att någon intresseavvägning görs. LRF har också nyligen beslutat att stödja en process i
vilken arbetsplaner som fastställts av Bergsstaten överklagas.

113

Sist men inte minst har den i januariavtalet aviserade Alunskifferutredningen för skärpta
regler för prospektering och brytning i alunskiffer kommit igång och LRF finns med i
utredningens expertgrupp. LRF har inför regeringens beslut att tillsätta utredningen varit i
kontakt med politiska företrädare för att visa på vikten av att markägares och företagares
perspektiv beaktas och att förslag som stärker deras ställning tas fram. Detta är också något
som tas upp i utredningens direktiv. Arbetet kommer att pågå fram till december 2020, vilket
är en kort utredningstid. Under tiden som utredningen pågår och även därefter är det så klart
viktigt att hålla uppe trycket i LRFs gemensamma påverkansarbete så att de förändringar som
behövs också till slut går igenom i riksdagen.
De av medlemmarna efterfrågade och konkreta förändringarna av lagstiftningen som skulle
stärka ägande- och brukanderätten och skapa en bättre balans mellan olika intressen är förstås
ännu inte verklighet och mycket arbete återstår. Men utsikterna till förändringar är större än
på mycket länge tack vare de insatser som hela LRFs organisation har genomfört. Att det nåtts
så stor politisk enighet att frågan kom in i januariavtalet och att den aviserade utredningen nu
startats kan inte ses som något annat än en framgång för hela LRF-organisationen som under
de senaste åren lagt ner mycket tid och engagemang i frågan. Utredningens uppdrag är inte så
brett som LRF hade önskat och tiden som utredaren har på sig är också begränsad. Styrelsen
anser dock att det finns goda möjligheter att LRF genom sin representation i utredningen får
medlemmarnas perspektiv belyst på ett bra sätt och att förslag som stärker företagares och
markägares ställning kan utredas inom ramen för det direktiv som utredningen fått.
Mot bakgrund av det föreslår styrelsen att stämman beslutar att LRF fortsätter arbetet med att
minerallagstiftningen förändras så att markägares och företagares ställning stärks när det
gäller prospektering och gruvbrytning.
Att stötta medlemmar som drabbas
LRF Östergötland lyfter i sin motion de starka motsättningar i lokalsamhället som kan uppstå
mellan olika intressenter kopplat till prospektering och gruvplaner och anser inte att det är
rimligt att varje region eller kommungrupp ska klara den kampen för medlemmarnas intresse
själva. Regioner och kommungrupper måste kunna få stöd och det måste LRF kunna ha
nationellt i organisationen. Även LRF Jämtland pekar i sin motion på behovet av stöd när
medlemmar berörs av olika mineralaktiviteter.
Styrelsen delar motionärernas syn på att det finns ett behov av både kunskap och stöd såväl
inom LRFs organisation, som hos medlemmarna som berörs. Under 2019 bildades därför en
samverkansgrupp för de inom LRF som arbetar med mineralfrågan. Det har så klart inte
funnits något hinder tidigare att samverka inom organisationen, men samverkansgruppen gör
att det nu är tydligt vilka medarbetare som ansvarar för frågan på regional och central nivå
och gruppen har regelbundna avstämningar. Styrelsen bedömer att de frågor som kan
uppkomma i det löpande arbetet på ett bra sätt kan hanteras i samverkansgruppen. När det
kommer till behovet av ett juridiskt stöd i enskilda ärenden i de processer som är kopplade till
bland annat prospektering, vill styrelsen hänvisa till den nya juridiska vägledningen som finns
för alla företagarmedlemmar som en medlemsförmån. I de fall medlemmar behöver mer hjälp
än vägledningen kan erbjuda, till exempel med att granska och skriva inlagor till myndigheter
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och domstolar, rekommenderar styrelsen att medlemmar samverkar för att, liksom i till
exempel kraftledningsärenden, gå ihop och gemensamt finansiera ett juridiskt ombud.
Motionerna får därmed i den delen anses besvarade med vad styrelsen anfört.
En mineralpolicy
År 2009 tog LRFs styrelse beslut om en mineralstrategi – Minerallagen och äganderätten. I
strategin beskrivs minerallagstiftningen och dess historia samt LRFs inställning i olika frågor,
bland annat att mineral som finns på en fastighet tillhör markägaren, att det behövs en
generell översyn av lagstiftningen kring prospektering och brytning av mineral som helst bör
resultera i förslag som gör att det krävs ett medgivande från markägaren innan prospektering
eller utvinning kan ske samt vissa mer detaljerade förslag. LRF Östergötland yrkar till årets
stämma att LRF tar fram en mineralpolicy.
Styrelsen kan konstatera att LRF har en rad uppdrag från stämman inom mineralområdet.
Främst att arbeta så att en övergripande utredning tillsätts som får i uppdrag att stärka
markägares och företagares ställning gentemot den som vill prospektera och bryta mineral.
Andra uppdrag handlar om mer specifika frågor som till exempel ersättning till markägare för
att anlita ett sakkunnigt ombud i samband tillståndsgivning enligt minerallagen.
Styrelsen anser att de uppdrag LRF har från stämman är tydliga, men håller med om att de
inte kan anses utgöra en heltäckande vägledning kring vilken inställning LRF har till olika
frågor som kan vara kopplade till prospektering och gruvverksamhet. Styrelsen anser dock att
organisationens ståndpunkter på mineralområdet, men även inom flera grundläggande frågor
på äganderättsområdet ger vägledning. Generellt är LRFs linje att minimera intrång, att de
endast ska ske på grund av angelägna allmänna intressen och när de sker ska den som drabbas
ges full ersättning.
De exempel på angränsande frågor som tas upp i motionen från LRF Östergötland är LRFs
inställning till återvinning av metaller och till frågan om bygdepeng. Dessa är frågor i vilka
LRF inte har några stämmobeslut, men styrelsen anser att det utifrån LRFs inställning till de
konsekvenser det får för medlemmar, företagare och markägare att bryta nya mineraler är
rimligt att bejaka att återvinning sker i högre grad, under förutsättning att det kan göras med
miljömässigt godtagbara metoder. När det gäller ersättning för de värden som eventuella
mineraler på en fastighet utgör får LRF anses ha ett tydligt uppdrag att ersättning ska utgå till
de som berörs av både prospektering och brytning av mineral och att dessa aktiviteter endast
ska kunna ske efter fastighetsägarens medgivande. Det måste i första hand vara markägares
och företagares ställning som prioriteras i LRFs arbete med ersättning kopplat till
minerallagen. Eftersom vi i dagsläget är så långt från en godtagbar lösning för dessa intressen
torde det i dagsläget inte vara motiverat att arbeta för olika former av bygdepeng. Bygdepeng
är för övrigt något som LRF tidigare ställt sig tveksamt till när det diskuterats i
vindkraftsammanhang. Där har LRF istället förespråkat den vinstfördelningsmodell som varit
vanligt förekommande.
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Andra frågor kring hur LRF ställer sig till olika aspekter av prospektering och
gruvverksamhet kan enligt styrelsen i stor utsträckning behandlas inom ramen för den
samverkansgrupp som nämnts ovan. Styrelsen ser med hänvisning till ovanstående – att LRF
har tydliga uppdrag och prioriteringar inom äganderätts- och mineralområdet samt att frågor
av olika slag kan tas upp i samverkansgruppen – inget behov av att ta fram en policy för
mineralområdet och motionen får i den delen anses besvarad.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till intentionerna i motionerna från LRF Jönköping och LRF Jämtland
uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbetet med att minerallagstiftningen
förändras så att markägares och företagares ställning stärks när det gäller
prospektering och gruvbrytning,

att

motionen från LRF Jämtland i övrigt anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen
anfört samt

att

motionen från LRF Östergötland anses besvarad med vad riksförbundsstyreslen anfört.
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Motion Halland nr 1

Befintlig tätortsnära jordbruksverksamhet
Frillesås-Åsa
Det är inte okomplicerat att bedriva lantbruk tätortsnära. Jordbruk alstrar störningar av olika
slag som upplevs störande och kan även ge upphov till klagomål. Det inträffar tyvärr att
fastighetsägare som byggt nära ett jordbruk ställer krav på att det befintliga jordbruket ska
vidta åtgärder för att minska störningarna. Det kan innebära stora inskränkningar för den som
var först på plats och medföra svåra ekonomiska konsekvenser. Det är inte rättssäkert att
befintlig verksamhet ska stryka på foten för att den som etablerat sig sist på platsen inte är
nöjd. Retroaktivitet kan inte vara förenligt med ett rättssäkert samhälle.

LRF Halland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

agera för att redan etablerad jordbruksverksamhet inte ska kunna inskränkas av senare
tillkommande etableringar av bostäder, företag och kommunala angelägenheter.
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Styrelsens yttrande nr 29
Motion Halland nr 1

Tätortsnära jordbruksverksamhet
Inkomna motioner
Från LRF Halland har inkommit en motion som tar upp de utmaningar som en tätortsnära
jordbruksverksamhet kan möta när bebyggelse av olika slag tillkommer nära anläggningen.
LRF Halland yrkar att LRF ska agera för att redan etablerad jordbruksverksamhet inte ska
kunna inskränkas av senare tillkommande etableringar av bostäder, företag och kommunala
angelägenheter.
Styrelsens redovisning
Styrelsen har stor förståelse för de särskilda förhållanden som råder i gränsen mellan staden
och landsbygden. När tätorter expanderar uppstår en särskild konkurrens om marken som
delvis är av ett annat slag än när ny bebyggelse tillkommer i mer utpräglad jordbruksbygd.
LRF har sedan tidigare konstaterat att antalet klagomål på jordbruksverksamhet generellt sett
ökar. Det beror på olika saker – att jordbruksenheterna blir större, att kunskapen om jordbruk
minskar, att det sker utflyttning från städerna, men även att städer växer sig närmare befintlig
verksamhet.
Det finns ett antal rättsfall i vilka det prövats huruvida befintlig verksamhet ska vidta åtgärder
för att minska olägenheter som uppkommer för närboende. I många av dem har Mark- och
miljööverdomstolen varit tydlig med att man som boende i närheten av en
jordbruksverksamhet får vara beredd på att det förekommer till exempel lukt, visst buller och
flugor då det hör till den normala driften.
Miljöbalken är den lagstiftning som tillämpas när någon upplever en störning och den lokala
tillsynsmyndigheten ska då bedöma om det är fråga om en olägenhet av sådan omfattning att
den som orsakar den behöver vidta åtgärder. Att skydda människors hälsa och miljön är
utgångspunkten, varför det enligt miljöbalken inte spelar någon roll att verksamheten bedrevs
redan innan exempelvis bostäder etablerades i närheten av den. Krav på verksamhetsutövare
ska dock vara miljömässigt motiverade, tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga.
Styrelsen håller med om att nuvarande ordning kan uppfattas som rättsosäker då den gör att
den som först var på platsen kan få sin verksamhet inskränkt när till exempel boende i
nytillkommen bebyggelse upplever störningar. Att ändra denna grundläggande del av
miljöbalkens systematik och syfte att skydda miljön och människors hälsa är dock enligt
styrelsens bedömning en mycket svårframkomlig väg. Det innebär att LRF och LRFs
medlemmar även fortsatt är hänvisade till de möjligheter som finns på alla nivåer i
organisationen att upprätthålla dialogen med myndigheter, regioner och kommuner för att
lyfta fram vikten av den svenska produktionen, vikten av att värna jordbruksmarken och även
bevaka konsekvenserna för medlemmarnas verksamheter när ny bebyggelse kryper för nära.
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Det är ett arbete som kräver både kunskap och uthållighet och LRFs kommungrupper har en
mycket viktig uppgift i att kontinuerligt föra en dialog med olika delar av kommunen och
snabbt reagera när planering av ny bebyggelse diskuteras. Både den enskilda företagaren och
kommungruppen behöver vara aktiva och bör även försöka bevaka de planärenden som
initieras i kommunen. Det är avgörande att vara med i ett tidigt stadium och det finns många
exempel på kommungrupper som har lyckats väl med att få kommunen att göra de justeringar
av planeringen som behövs för att medlemmarnas verksamheter ska kunna drivas vidare och
även utvecklas. I många fall finns det inget intresse hos kommunen att försvåra för de företag
som finns i kommunen och ibland är kännedomen om medlemmarnas verksamhet låg, varför
dialogen ofta är värdefull för kommunen.
Med den kontinuerliga dialogen som grund finns också goda möjligheter att förhandla om
olika lösningar i de fall en etablering ändå anses behöva ske i en jordbruksverksamhets närhet.
Det finns exempel på avtal mellan kommunen och det företag som bygger bostäder att de krav
som eventuellt kan komma att ställas på en intilliggande verksamhet som redan fanns på
platsen ska bekostas av bostadsbolaget. Sådana avtal kan dock ha sina begränsningar i hur
lång tid de gäller och det innebär alltid en påfrestning och en störning i verksamheten att
hantera klagomål från grannar.
I vissa fall kan det till sist vara nödvändigt att överklaga en detaljplan som innehåller
bebyggelse som kommer att skapa problem för en verksamhet. Främst i syfte att få
detaljplanen justerad, men också för att tydligt markera och få utrymme att beskriva
konsekvenserna för verksamheten och även vad den betyder för kommunen i form av till
exempel arbetstillfällen och livsmedelsproduktion.
Styrelsen bedömer sammanfattningsvis att den mest framkomliga vägen för att skydda
befintliga jordbruksverksamheter är att fortsätta det arbete som framför allt görs av LRFs
kommungrupper, med stöd av och koordinering tillsammans med den regionala och centrala
organisationen.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att agera för att
redan etablerad jordbruksverksamhet inte ska inskränkas av senare tillkommande
etableringar av bostäder, företag och kommunala angelägenheter.
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Motion Mälardalen nr 3

Klassning av lantbruk som miljöfarlig verksamhet
Sorunda-Ösmo
Det är hög tid för våra beslutsfattare och myndigheter att förstå och agera utifrån att svenskt
jordbruk är avgörande för tillgången på livsmedel och en viktig del i landets miljöarbete. Idag
hanteras lantbruk i samma lagstiftning som gruvnäring, petroleumindustri eller större hamnar.
Många andra EU-länder klassar inte livsmedelsproduktion på samma negativa sätt som
Sverige och de strängare svenska reglerna för lantbruket slår därför hårt mot vår möjlighet att
konkurrera med andra länder. Vi ser också resultatet av detta genom drastiskt försämrad
försörjning av livsmedel i Sveriges sedan EU-inträdet 1995 och ökad import som följd.
De allra flesta lantbrukare bedriver inte sin produktion på heltid, utan får en betydande del av
sin inkomst genom annat arbete. Många är ensamma företagare. År 1996 hade den som
bedrev lantbruk i Sverige 274 regler att följa och förhålla sig till, år 2016 hade antalet regler
ökat till 604 stycken, detta trots förenklingsarbetet som pågått sedan år 2006. Vi arbetar under
en miljölagstiftning som i första hand är anpassad för stora företag. I undersökningar ser vi att
våra företagare tycker att lagar, regler och kontroller är det enskilt största problemet för att
kunna driva och utveckla sin verksamhet. Vi får också allt fler signaler om långa
handläggningstider och låg kompetens vid våra miljöprövningsdelegationer, vilket ytterligare
försvårar för utveckling av våra företag. Något måste förändras och det är bråttom!
Vi i de gröna näringarna är de enda som kan producera livsmedel, material och energi på ett
hållbart sätt. Samtidigt tar vi ett stort ansvar för den biologiska mångfalden, både i
odlingslandskapet och i skogen. Vi anser därför att det är en absolut nödvändighet att förenkla
och anpassa tillämpningen av miljöbalken för företag inom gröna näringarna. Lantbruk är inte
miljöfarligt, utan en del av den gröna omställningen!

LRF Mälardalen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

intensifiera arbetet för en förenkling och attitydförändring kring miljöbalkens
tillämpning för företag inom de gröna näringarna samt

att

arbeta för att lantbruk inte ska definieras som miljöfarlig verksamhet i miljöbalken.
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Motion Sydost nr 3

Gemensamt kontrollorgan
Asa-Rottnebygden
Som lantbrukare är man utsatt för ett antal olika kontroller från flera myndigheter och även
egna branschorgan som tar mycket tid både för förberedelse och vid själva kontrollen. Ibland
förekommer det flera olika kontroller vid olika tidpunkter på året från en och samma
myndighet. Det skulle vara välkommet och tidsbesparande om detta kunde effektiviseras till
så få tillfällen som möjligt. Det vore kanske en möjlighet att myndigheterna skulle vända sig
till ett oberoende certifierat kontrollorgan för att minska ner den tid man tar i anspråk av
lantbrukarna.
Det finns både i den nationella livsmedelsstrategin och i andra dokument från regering och
riksdag en tydlig efterfrågan om att olika statliga myndigheter ska arbeta för en god
myndighetsutövning och för att förenkla lagar och regler för landets företagare. För att
uppmuntra till fler företag och mer inhemsk produktion av svenska livsmedel skulle enklare
och mer tidsbesparande tillsyn kunna vara ett steg i rätt riktning. LRF kan i kontakt med
politiker och myndigheter stimulera till mer samordnade tillsynsbesök på gårdsnivå och
därmed minska regelkrånglet.

LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

fortsatt driva på i politiska kontakter och myndighetskontakter för en mer
effektiviserad och samordnat kontrollgenomförande av primärproducenter.
Effektiviseringar och samordning ska ske inom myndigheter men också mellan
myndigheter och kommuner samt

att

denna åtgärd inte endast ses som en kostnadseffektivisering utan även används med
intentionen att genomföra likvärdiga bedömningar mellan olika myndigheter och olika
delar av landet.
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Styrelsens yttrande nr 30
Motion Mälardalen nr 3 och Sydost nr 3

God myndighetsutövning och kontroller
Inkomna motioner
Från LRF Mälardalen har en motion inkommit som tar upp vikten av att beslutsfattare och
myndigheter förstår att svenskt jordbruk är avgörande för tillgången på livsmedel och en
viktig del i landets miljöarbete, inte miljöfarligt. LRF Sydost framför att man som lantbrukare
är utsatt för ett antal olika kontroller från flera myndigheter och även egna branschorgan som
tar mycket tid både för förberedelse och vid själva kontrollen varför dessa behöver samordnas
på ett bättre sätt.
LRF Mälardalen yrkar att LRF ska intensifiera arbetet för en förenkling och attitydförändring
kring miljöbalkens tillämpning för företag inom de gröna näringarna och att arbeta för att
lantbruk inte ska definieras som miljöfarlig verksamhet i miljöbalken. LRF Sydost yrkar att
LRF fortsatt ska driva på i politiska kontakter och myndighetskontakter för ett effektiviserat
och samordnat kontrollgenomförande. Effektiviseringar och samordning ska ske inom
myndigheter men också mellan myndigheter och kommuner. LRF Sydost yrkar vidare att
denna åtgärd inte endast ses som en kostnadseffektivisering utan även används med
intentionen att genomföra likvärdiga bedömningar mellan olika myndigheter och olika delar
av landet.
Styrelsens redovisning
Vid flera tillfällen har motioner inkommit till riskförbundsstämman med yrkanden att just
begreppet miljöfarlig verksamhet inte ska användas för olika former av lantbruksverksamhet i
miljöbalken och dess förordningar. Bakgrunden har, liksom nu, varit att den av medlemmarna
uppfattas som en missvisande etikett som inte hör hemma på primärproduktionen av
livsmedel och som påverkar bilden av våra företag negativt. Trots att näringen är livsviktig för
oss alla och att så många miljömässiga fördelar ligger i en ökad produktion av livsmedel i
Sverige kan denna etikett skapa en känsla av bristande förståelse för produktionens betydelse
för det hållbara samhället.
Styrelsen delar uppfattningen att benämningen är olycklig i de fall den uppfattas ha negativa
konsekvenser för medlemmarna. Styrelsen menar dock att det inte främst är detta begrepp
som utgör ett problem. Även om LRF skulle lyckas förändra begreppsapparaten i miljöbalken
skulle sannolikt samma problem som tidigare kvarstå och medlemmarna även fortsatt uppfatta
att det förekommer brister i myndighetsutövningens rättssäkerhet, bristande förståelse för
företagarnas situation samt kompetens- och effektivitetsbrister. Styrelsen vill också nämna att
LRF sedan stämman år 2017 har uppdraget att arbeta inom ramen för livsmedelsstrategin för
att begreppet ändras från ”miljöfarlig” till ”miljöpåverkande” verksamhet.
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Utifrån erfarenheterna av att driva just den frågan gör styrelsen bedömningen att en mer
framkomlig väg för att ändra attityder inom myndigheterna är att arbeta på ett mer generellt
plan med vad medlemmarna ska kunna förvänta sig vid myndighetskontakterna.
LRF Sydost tar i sin motion upp att de många och snarlika tillsynsbesök och kontroller som
görs på en gård kan både samordnas och effektiviseras. Styrelsen delar motionärens bild av att
det finns en stor potential i att samordning sker inom och mellan myndigheter så att
störningarna i företagarnas verksamhet blir så små som möjligt. Både inom LRFs arbete med
god myndighetsutövning och med den nationella och de regionala livsmedelsstrategierna är
effektivisering en högt prioriterad fråga. Många gånger är orsaken till en ineffektiv hantering
att myndigheter orienterar sig utifrån vad som är effektivt från deras perspektiv, eller har sin
grund i en uppfattning att man måste ha ett visst arbetssätt eller att det finns hinder av olika
slag som gör att det inte kan ändras.
Att både tillvägagångssätt och bedömningar ska vara lika inom myndigheter, mellan olika
myndigheter samt över tid är också något som LRF arbetar med och gör myndigheter
uppmärksamma på. Även här har vissa myndigheter lyckats bättre än andra och LRF tar upp
frågan genom konkreta exempel på när medlemmarna uppfattar myndighetsutövningen som
ojämn eller nyckfull. I vissa fall kan styrelsen konstatera att myndigheterna tar till sig och
ändrar bedömningar och rutiner. I andra fall är det svårare att få gehör för förändringar eller
ens medhåll i att myndighetsutövningen svajar.
LRFs arbete med god myndighetsutövning tar ett helhetsgrepp kring frågan om hur
myndigheter kan agera för att på bästa sätt bidra till att våra medlemmars företag blomstrar
trots de regler och de kontroller som alltid kommer att finnas. Ett högt förtroende för
myndigheter främjar både företagande, regelefterlevnaden och tilliten mellan enskilda och
myndigheter. Förtroende nås genom att myndighetsutövningen är just rättssäker, kompetent
och effektiv samt genomförs med en hög grad av service och ett bra bemötande.
Genom LRFs arbete med god myndighetsutövning har utsikterna att åstadkomma långsiktiga
och hållbara förändringar i myndigheternas attityd, kompetens och arbetssätt enligt styrelsen
stärkts. I de undersökningar som LRF lät Ipsos genomföra under år 2019 framkom att det
finns en stor skillnad mellan hur olika myndigheter utför sitt uppdrag och hur de uppfattas.
Medlemmarna fick också svara på inom vilka områden det är viktigast att förändringar sker
för att underlätta företagandet. På första plats kom högre rättssäkerhet (laglig, rättvis, rimlig)
följt av bättre förståelse för företagandet, bättre beslut (tydlighet, motivering med mera),
bättre kompetens och högre effektivitet.
Med undersökningarna som utgångspunkt för LRF diskussioner med samtliga myndigheter i
undersökningen och även andra myndigheter kring hur positiva förbättringar som håller över
tid kan åstadkommas. Gensvaret har varit blandat, men i huvudsak positivt och LRF
samarbetar nu med flera av myndigheterna på de områden som medlemmarna ser som särskilt
problematiska för att åstadkomma konkreta förbättringar.
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När det gäller Naturvårdsverket, som är centralt ansvarig myndighet för just
miljöbalkstillsynen som tas upp som problematisk av LRF Mälardalen, har LRF genom
förbundsordföranden med flera tagit upp frågan om att LRFs samverkan med myndigheten
behöver förbättras. Det är också viktigt att regionala företrädare för LRF tar upp frågor
kopplade till miljötillsynen med länsstyrelserna och kommungrupper med respektive
miljömyndighet på kommunal nivå. Särskilda insatser kan till exempel genomföras
koordinerat inom LRF för att ta fram förslag på förbättringar inom myndighetsutövningen på
miljöbalksområdet.
Styrelsen föreslår mot bakgrund av det ovannämnda att stämman beslutar att LRF ska
fortsätta arbetet med god myndighetsutövning och fortsatt driva på i kontakterna med både
politiker och myndigheter för att effektivisera och likrikta tillsyn och kontroll.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till intentionerna i LRF Mälardalens motion uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att arbeta vidare inom området god myndighetsutövning med målet att medlemmarna
ska uppleva konkreta förbättringar vid myndighetskontakter samt

att

bifalla motionen från LRF Sydost och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt driva
på i politiska kontakter och myndighetskontakter för ett effektiviserat och samordnat
kontrollgenomförande, inte endast som en kostnadseffektivisering utan även med
intentionen att det ska genomföras likvärdiga bedömningar mellan olika myndigheter
och olika delar av landet.
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Motion Västra Götaland nr 7

Det orimliga strandskyddet
Falköpings och Lidköpings kommungrupper
Situationen med förbudslagstiftningen strandskydd runt små sjöar och vattendrag, där
nybyggnationer stoppas runt vatten som rimligen saknar betydelse för friluftslivet och där
miljövärdena inte riskerar att skadas är djupt otillfredsställande. Strandskyddets omfattning
begränsar även möjligheten att utveckla exempelvis besöksnäringen på landsbygden, eftersom
möjligheten att få dispens är små.
Sveriges kust och strandlinje är drygt 419 000 km lång, förutom de sjöar och vattendrag som
är att betrakta som små. Längs i stort sett allt detta vatten finns i dag strandskydd. Kritiken
mot regelverket är stor och kommer från olika håll. Lagstiftningen har ändrats flera gånger,
bland annat 2009/10 då syftet var att förenkla för landsbygden. Få upplever att det blev så och
ifrågasättandet har därför över tid växt. Därför tillsattes ännu en utredning sommaren 2019.
Utredningen ska vara klar i november 2020 och dess direktiv är tydliga i att det ska bli enklare
att utveckla såväl boende som näringsverksamhet, bland annat turism, i de landsbygder som
har lågt exploateringstryck.
LRFs krav att ta bort strandskyddet runt de minsta vattendragen samt att återinföra ett
ovillkorat undantag för areella näringar är bra och viktiga. LRF Västra Götaland anser att ett
viktigt tillägg behövs i LRFs positioner och krav. LRF måste tydligt driva kravet på att det
generella strandskyddet ska vara maximalt 100 meter. Det generella utvidgade skyddet i stora
delar av Västra Götaland på upp till 300 meter måste avskaffas och prövas i varje enskilt fall,
fastighet för fastighet, vilket ny rättspraxis ger ökat stöd för.
I NJA 2018 s. 753 var det fråga om tvångsvis marköverföring enligt fastighetsbildningslagen
(1970:988). Högsta domstolen konstaterade där att det sätt att se på egendomsskyddet i 2 kap.
15 § regeringsformen som utvecklats i praxis över tid innebär att det måste göras en prövning
i det enskilda fallet av proportionaliteten mellan allmänintresset av ett tvångsförfogande och
den enskildes egendomsintresse.
Dagens generella utökning av strandskyddet till 300 meter längs till exempel Bohuskusten
hämmar kraftigt utvecklingsmöjligheterna för många av våra små medlemmar och
fastighetsägare med vattnet som en viktig resurs i att utveckla fastighetens värden. Vi vet att
många vill ha ett boende nära vattnet eftersom det ger en ökad trivsel och livskvalitet. Läget
påverkar ofta bankernas vilja att låna ut pengar till nybyggnation. Med en grund på 100
meters strandskydd längs kusten istället för dagens generella 300 meter skulle fler
medlemmar kunna utveckla sina fastigheter i vattennära områden utan att strandskyddets
syften går förlorade.

LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

tydligt även driva kravet på maximalt 100 meters strandskydd i
strandskyddsutredningen.
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Styrelsens yttrande nr 31
Motion Västra Götaland nr 7

Det orimliga strandskyddet
Inkomna motioner
LRF Västra Götaland har i en motion krävt att LRF i strandskyddsutredningen ska driva
kravet på att det utvidgade strandskyddet till maximalt 300 meter ska upphävas.
Styrelsens redovisning
Styrelsen instämmer i att strandskyddet lägger en våt filt över stora delar av landsbygdens
möjligheter till utveckling. Det stoppar bostäder och näringsliv. Det bromsar investeringar i
besöksnäringen och krånglar till det för jord- och skogsbruksföretagandet. Det tvingar
människor och entreprenörer till domstol med ärenden som kan betraktas som bagatellartade.
Området har varit föremål för förändringar vid ett flertal tillfällen. I samtliga fall har
ambitionen varit att underlätta för landsbygden. I samtliga fall har ambitionen misslyckats.
Missnöjet bland de som berörs är därmed oförändrat kompakt.
En förändring är därför helt nödvändig.
Därför tillsattes en utredning som skulle ”göra om strandskyddet i grunden”. Det ska bli
lättare att bygga på landsbygder med god tillgång på strand. Det ska bli lättnader både för
privata bostäder och för utveckling av företagande. Det lokala inflytandet ska öka och
regelförenklingar genomföras.
LRFs ingångar är sammanfattningsvis:
•
•
•
•
•

Återinför ett ovillkorat undantag från strandskyddet för areella näringar så att jordoch skogsbruk inte inskränks.
Strandskyddet runt småvatten (sjöar mindre än 1 hektar och vattendrag smalare än två
meter) ska helt avskaffas.
Utveckla skälen för dispens så att de blir användbara för utveckling av såväl bostäder
som företagande på landsbygden.
Strandskyddet ska vara maximalt 100 meter.
LRF hävdar därutöver att det finns gott om lagstiftning som berör etableringar nära
vatten och som räcker gott och väl för att uppnå det mesta av den artrikedom som
finns där.

Processen med det utvidgade strandskyddet har varit mycket långdragen. De flesta besluten
kring detta fattades av länsstyrelserna redan 2014, men många ärenden är ännu inte
färdigprocessade eftersom handläggningen drogs med flera formella brister.
LRF var – och är – kritiskt till hur de här områdena togs fram. Utvidgat strandskydd skulle
bara pekas ut där det i enstaka fall fanns skäl till det. I praktiken blev det dock inte så, vilket
exempelvis innebär att det finns strandskydd på platser där strandlinjen inte ens går att se.

126

Det är dessvärre bara att konstatera att de kommuner och markägare som överklagat sina
beslut har haft mycket svårt att få gehör för sina argument. Det har heller inte hjälpt med
opinionsbildning eller att saken prövas i högre instans. Uteblivna framgångar får dock inte
hindra LRF från att fortsätta driva kravet och visa på de problem som regelverket orsakar.
Frågan är inte specifikt adresserad i utredningens direktiv. Men LRF kommer likväl framföra
utvidgningarnas brister med krav att de avskaffas.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att tydligt driva kravet på
maximalt 100 meters strandskydd i Strandskyddsutredningen.
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Motion Jämtland nr 1

Översyn av lagstiftning/förordning gällande områdesskydd
av åkermark
Alsen och Rödön
Vi behöver en flexibel bedömning för borttagande av odlingsrösen på jordbruksmark och en
översyn över lagstiftningen som idag är alltför långtgående när det gäller borttagande av
rösen/stensamlingar som är skapade de senaste decennierna.
För att bedriva jordbruksverksamhet med moderna maskiner är det viktigt och nödvändigt att
kunna ta bort stenrösen som har kommit till i modern tid. Ett aktuellt exempel från Offerdal är
där några större stenar som kommit i dagen i samband med bygget av en elledning för ett par
decennier sedan. Bortforslandet av dessa rösen medförde polisanmälan och böter.
Vi menar att motionens innehåll är viktig ur brukande- och äganderättsperspektiv. Den som
brukar marken måste ha rätt att bortforsla rösen/stensamlingar som vi själva lagt ihop under
modern tid för att kunna bedriva jordbruksverksamhet med modern teknik.
Därför anser LRF Jämtland att utformningen och tolkningen av biotopskydd och hur
lagstiftningen utformas såväl som tillämpas måste korrigeras. 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 och vi måste ha en möjlighet
att bedriva en rationell verksamhet och därför behövs en mer flexibel syn på odlingsrösen som
inte är äldre.

LRF Jämtland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF aktivt agerar för översyn av tillämpningen av regelverk gällande områdesskydd
på åkermark, och om så behövs även verkar för förändringar i lagstiftning och
regelverk för detsamma.
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Styrelsens yttrande nr 32
Motion Jämtland nr 1

Översyn av lagstiftning/förordning gällande områdesskydd
av åkermark
Inkomna motioner
LRF Jämtland har inkommit med en motion som vill att LRF agerar för översyn av
regelverket för det generella biotopskyddet i åkermark. Detta för att få en mer flexibel
bedömning vid exempelvis borttagande av odlingsrösen.
Styrelsens redovisning
Ett odlingsröse omfattas av det generella biotopskyddet – i likhet med åkerholmar, stenmurar,
diken med mera. Man får inte förstöra eller skada biotopen och om man behöver göra en
åtgärd på den krävs dispens.
Sedan 2014 finns ett dispensskäl som syftar till att göra det lättare att ta bort odlingshinder om
det syftar till att göra jordbruket mer rationellt och anpassat till dagens maskinpark och
brukningsformer.
Detta kan synas som en detalj, men det var en stor framgång för LRFs mångåriga
påverkansarbete i frågan.
Ämnet har hanterats på de senaste årens riksförbundsstämmor. 2018 bifölls en motion om att
det ska bli lättare att få dispens om man utför en kompensatorisk åtgärd, exempelvis att stenar
flyttas till annan plats. 2019 besvarades en motion om att en markägare måste kunna ta bort
sten som denna själv har lagt upp.
Det som hänt sedan 2019 års stämma är att det särskilda beslutsstöd som länsstyrelserna
använde sig av, har avvecklats. Denna beräkningsmall innebar till en början att det var väldigt
svårt att nå kriterierna för en dispens och det fick därmed också hård kritik. Nu ska sökandens
egna beräkningar väga tyngre.
Statistiken visar att de flesta som söker dispens, också får det. I exempelvis Jämtlands län har
ett 50-tal ansökningar hanterats de senaste tre åren och blott ett fåtal har fått avslag. Den
senaste utvärderingen på nationell nivå visar att 75 % av ansökningarna helt eller delvis
bifalls. Här kan det finnas ett mörkertal med företag som önskar en dispens, men som av
någon anledning väljer att inte söka.
Styrelsen menar därför att regelverket – trots möjliga mörkertal – redan ger möjlighet till
dispens i de fall det kan innebära en effektivare jordbruksdrift.
Styrelsen har full förståelse för frustrationen kring de enskilda fall som drabbats av hårda
sanktioner runt detta regelverk, men bedömer samtidigt det som svårt att få genom ändringar
som innebär att dispens inte behöver sökas, alternativt att det inte blir någon sanktion mot de
som genomför åtgärder inom biotopskyddet.
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Att arbeta för ännu mer generös tillämpning i dispensprövningarna regionalt bör därför
fortsatt vara LRFs huvudfokus och där behöver vi alla hjälpas åt eftersom ärendena bygger på
länsvisa bedömningar. Styrelsen kommer också fortsatt följa utvecklingen, både vad gäller
tillståndsprövning och möjlighet till kompensatoriska åtgärder.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Att göra upp eld i naturen
Torup-Kinnared
De senaste åren har ett antal förödande skogsbränder drabbat Sverige och dess skogsägare.
Hur bränderna uppkommit kan diskuteras. Men slarv med eld eller kvarlämnat lättantändligt
material kan inte uteslutas. Oron hos skogsägare för att slarv ska ge förödande konsekvenser
ska tas på allvar. Tyvärr inser inte alla som vistas i skog och mark hur snabbt elden kan få
fäste. Allemansrätten innebär även skyldigheter som att inte skada. I konsekvensens namn bör
inte eldning vara tillåten utan tillstånd på annans mark. Eldningsförbud är ett bra sätt att ge
insikt om när det är farligt att elda.
Tyvärr har räddningstjänsten i en del fall dröjt med att införa förbud att elda på brandkänsliga
platser. Ska ett förbud ha god verkan så ska det vara förebyggande. Räddningstjänsten
behöver också större kunskap om hur skogar brinner. Att elda på eget ansvar är föga tröst för
markägare som får sin skog förödd. Och hur ska man kunna hitta den som slarvat eller handlat
i oförstånd? Räddningstjänsterna, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap,
länsstyrelserna och Naturvårdsverket är instanser som bör samverka för att skydda skogen
mot brand. De har ett gemensamt ansvar för att öka kunskapen om brandrisk, bränder och
dess konsekvenser.

LRF Halland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att det ska vara förbjudet att göra upp eld på icke-godkända eller utmärkta
grillplatser utan markägarens tillåtelse.
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Styrelsens yttrande nr 33
Motion Halland nr 2

Att göra upp eld i naturen
Inkomna motioner
LRF Halland motionerar om att eldning utan godkänd eller utmärkt grillplats borde förbjudas
utan markägarens tillåtelse.
Styrelsens redovisning
Att göra upp eld i skogen är ett stort ansvar precis som motionären skriver och om en vårdslös
eld leder till skogsbrand kommer skadeståndsrättsliga principer gälla mot den som vållat
branden under förutsättning att hon/han identifieras. Men det är ändock så att ett stort besvär
och en kostnad uppstår för de markägare som drabbas.
Att införa eldningsförbud och tillse att dessa förbud kan efterlevas är mycket viktigt för att
undvika skogsbränder. De kommunala räddningstjänsterna, MSB och länsstyrelserna är
myndigheterna som ansvarar för den frågan. Ett sent utfärdat eldningsförbud för en torr och
lättantändlig mark är inte acceptabelt eftersom skadan och konsekvenserna av en större
skogsbrand är fruktansvärda och berörda markägare drabbas mycket hårt.
Att göra upp (en säker) eld i skogen då det inte råder eldningsförbud ingår i allemansrätten.
Att förbjuda sådan eldning skulle innebära att LRF ska arbeta för en ändring av
allemansrätten i den frågan vilket inte är alldeles okomplicerat. Styrelsen kan också se ett
problem i att bedöma vad som är en godkänd eller utmärkt grillplats.
Styrelsen kan dessutom se en oönskad effekt av ett sådant förslag, på så sätt att även de som
kan göra upp eld på säkert sätt under jakt, fiske, vandring, svampplockning eller snöskotertur,
också skulle omfattas av ett sådan förbud. Många av dessa friluftsutövare är jord- och
skogsägare och finns i LRFs medlemsled; här finns risk att en intressekonflikt uppstår bland
LRFs medlemmar.
Rimligare vore då att LRF arbetar för att berörda myndigheter ska förbättra sitt förebyggande
arbete rörande bränder och att Naturvårdsverket och länsstyrelserna förtydligar sin
information rörande eldning i skog och mark under sommarhalvåret. Exempelvis skulle det i
rådgivning kunna förtydligas att det endast får eldas om det är uppenbart att det kan ske utan
att elden sprids samt att det vilar ett mycket stort ansvar på den som tänt elden.
Naturvårdsverket har nyligen skapat ett dialogforum för allemansrätten där meningen är att
problem med allemansrätten ska kunna diskuteras mellan olika parter. LRF är välkomna att
presentera problem rörande allemansrätten i det forumet och kommer föreslå att rätten och
skyldigheten att göra upp eld på annans mark, i allemansrättens namn, är det första ämnet som
diskuteras där.
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Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionen att verka för att det ska vara förbjudet att göra upp eld på icke
godkända eller utmärkta grillplatser utan markägarens tillåtelse.
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Motion Jämtland nr 2

Utred rättsläget för bete vid fäboddrift
Mitt Härjedalen
Fäbodbete och fäboddrift är en tusenårig tradition som fortfarande fyller en viktig
kulturtradition på några hundra fäbodar framförallt i Dalarna, Härjedalen och Jämtland.
Fäbodbruket innebär att djuren strövar fritt över ganska stora områden, på ohägnade marker
som ofta tillhör någon annan än djurägaren.
Rätten att anlägga en fäbod och hålla djur på densamma var ursprungligen noggrant reglerad
och hörde som regel ihop med att man ägde mark i byn, men kunde använda sommarbetet vid
fäboden för att spara på vinterfodret från marker närmare gården. Riksdag och regering har
uttalat tydlig vilja att bevara fäbodbruket för att bland annat uppfylla åtaganden inom
biologisk mångfald, samtidigt är lagstiftningen som reglerar ägofred och betesrätt inte
anpassade till fäboddrift utifrån ett modernare äganderättsperspektiv. Det här skapar osäkerhet
och konflikter mellan djurägare, markägare, nyinflyttade, besöksnäring och så vidare.
LRF Jämtland gavs av regionstämman 2016 i uppdrag att utreda fäbodbrukets rättsliga
ställning. Detta genomfördes med hjälp av LRFs dåvarande tf äganderättsexpert Anna
Bergviken. Utredningen tydliggjorde att sedvana och servitut vid fäbodbete, liksom
vårdnadsplikt om hemdjur kan stå i strid med lagtexten i ägofredslagen. Anna Bergviken
konstaterade att det saknades rättsfall för att säkert kunna uttala sig om utfallet vid en
eventuell tvist, att varje specifikt fall behöver ses utifrån den specifika situationen, men att
bevisbördan sannolikt skulle hamna hos den som hävdar betesrätten.
Vid 2020 års regionstämma med LRF Jämtland inkom åter en motion från Mitt Härjedalen
i Härjedalen om behovet av att tydliggöra rättsläget för fäbodbruket. Traditionen med
fäbodbete har förändrats med allt färre mjölkkobesättningar som går hem för mjölkning två
gånger per dag, samtidigt som besättningar med tunga köttdjur på bete under större delen av
året har ökat. I de områden där fäboddrift inte skett med kontinuitet de senaste årtiondena är
toleransen från omgivningen ofta mindre. Det här orsakar konflikter, inte sällan mellan
LRF-medlemmar i ett lokalt område.

LRF Jämtland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF tydliggör det nuvarande rättsliga läget för fäbodbruket,

att

LRF verkar för ett klargörande av regelverket på ett sätt som möjliggör att
fäbodbetesrätten tryggas med samtidigt hänsyn till äganderätt och ägofredslagstiftning
samt

att

LRF tar fram en vägledning för djurägare med djur på fäbodbete.
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Styrelsens yttrande nr 34
Motion Jämtland nr 2

Utred rättsläget för bete vid fäboddrift
Inkomna motioner
LRF Jämtland motionerar om att LRF ska tydliggöra rättsläget och ta fram en vägledning för
fäbodbete samt klargöra regelverket så att fäbodbetesrätten tryggas samtidigt som hänsyn tas
till äganderätt och ägofredslagstiftning.
Styrelsens redovisning
Fäbodbete och fäboddrift är en mycket gammal form av betesdrift som fortfarande fyller en
viktig kulturtradition på några hundra fäbodar framförallt i Dalarna, Härjedalen och Jämtland.
Fäbodbruket innebär att djuren strövar fritt över ganska stora områden, på ohägnade marker
som ofta tillhör någon annan än djurägaren. Fäbodbete och fäbodarna har stor betydelse för
kulturmiljö, naturvård och biologisk mångfald. Detta brukande har månghundraåriga
traditioner. I modern tid kan det bli problematiskt om denna rätt inte nyttjats under en längre
tidsperiod eftersom eventuella nya fastighetsägare då kan känna sig oinformerade om denna
rättighets innebörd. Det kan också uppstå ifrågasättanden om fler djur betar på marken idag än
vad som var fallet längre tillbaka i tiden.
Merparten av dagens bete/djurhållning regleras genom lagen om ägofred och dess skrivningar
om stängsel och stängselskyldighet. Problemet i denna fråga ligger i att fäbodbetets regler och
överenskommelser inte är anpassade till denna lagstiftning. Därutöver kan tilläggas att
överenskommelser som gjorts för länge sedan inte alltid tydliggjorts vid fastighetsbyten,
vilket innebär att nya fastighetsägare kan ha en helt annan uppfattning om vad som gäller
kring fäbodbetet än tidigare. I områden där fäboddrift inte skett med kontinuitet de senaste
årtiondena kan toleransen från omgivningen ofta vara mindre. Allt detta sammantaget riskerar
att orsaka konflikter, inte sällan mellan LRF-medlemmar.
Riksförbundet fick år 2016 uppdraget från LRF Jämtland att utreda frågan om fäbodbetets
rättsliga ställning. Det ledde till att en promemoria togs fram i frågan av en meriterad jurist.
Underlaget går systematiskt igenom frågan och konstaterar att rätt till fäbodbete kan erhållas
genom exempelvis; sedvana, uttryckliga regleringar om betesrätt i laga skiftet, servitut eller
annan nyttjanderätt. Dessa rättigheter har ofta baserats på samförstånd mellan djurägare och
boende. Rätten till fäbodbete och dess ”regler” (eller innebörd) kan alltså variera regionalt och
lokalt beroende på hur rättigheten uppkommit och hur den upprätthållits över tid.
Det finns få vägledande domar i denna fråga och eftersom medlem kan ställas mot medlem
vid principmål kan LRF inte heller få tydlighet i frågan genom att driva ärenden i domstol.
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Riksförbundsstyrelsen har svårt att se vad LRF ska kunna göra mer på nationell nivå för att
tydliggöra rättsläget och regelverket i frågan. Variationen i vad som ligger bakom rätten till
fäbodbete regionalt och lokalt indikerar att det kan vara lämpligare att på regional nivå
fördjupa sig i de områden där konflikt uppstått och analysera vilka rättigheter som ligger till
grund för fäbodbete där och därefter försöka hitta samförståndslösningar mellan inblandade
parter.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Lantmäteriets handläggningstider och kostnader
Svärdsjö
Vid laga skiftet på 1800-talet bildades i Dalarnas socknar många så kallade ”undantag” där
gemensamma nyttor som grustag och lertag ritades in som samfälld mark. Idag har de mist sin
betydelse även om ansvaret ofta ligger på en samfällighet inom ett skifteslag. Vill man idag
som samfällighetsdelägare få bort ett undantag som förhindrar rationellt brukande så medför
det betydande hinder i form av Lantmäteriets långa väntetider och handläggningskostnader.
Detta är inte i linje med det pågående arbetet med att staten försöker få till stånd en bättre
skiftesarrondering i Dalarna:
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.14e585681665e51b7515fe0/1539613798350/Brosc
hyr_omarrondering-180921_low.pdf
Broschyren beskriver omarronderingsprocessen i Dalarna och statens målbild om att uppnå en
mer rationell fastighetsstruktur som ett samarbete mellan länsstyrelsen, markägaren och
lantmäteriet: ”…Förarbetet finansieras med statliga medel och kostar inte någonting för dig
som markägare. Du förväntas dock bidra med engagemang, tid och kunskap. Hur mycket
omarronderingen kostar dig som markägare kommer att meddelas i god tid innan ni
markägare beslutar om en ansökan om omarrondering ska lämnas in till Lantmäteriet”.
Nyligen har meddelats att de statliga medel som kanaliserats för att subventionera
omarronderingsärenden kommer att upphöra. Detta leder till ett ökat ansvar på den enskilde
markägaren vilket med tanke på lantmäteriets nuvarande handläggningstider och
ärendedebitering känns mindre intressant.

LRF Dalarna yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

söka dialog med Lantmäteriet om att bistå markägare i att erhålla en mer rationell
fastighetsarrondering inom ramen för statens målbild samt

att

påtala behovet av väl fungerande ärenderutiner för att ge mindre tids- och
kostnadsåtgång för en lantmäteriförrättning.
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Styrelsens yttrande nr 35
Motion Dalarna nr 3

Omarrondering och Lantmäteriet
Inkomna motioner
LRF Dalarna är kritiskt till Lantmäteriets långa handläggningstider och kostnader. LRF
Dalarna redogör i motionen för att de statliga medel som avsatts till omarronderingsärenden
kommer att upphöra och att detta leder till ökat ansvar och ökade kostnader för den enskilda
markägaren.
LRF Dalarna yrkar att LRF ska arbeta för att söka dialog med Lantmäteriet om att bistå
markägare i att erhålla en mer rationell fastighetsarrondering. Vidare yrkas att LRF ska påtala
behovet av väl fungerande ärenderutiner för att på så sätt minska handläggningstiden hos
myndigheten samt kostnaden för den enskilda markägaren.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar LRF Dalarnas syn att en effektiv handläggning av
lantmäteriärenden är mycket viktigt för jord- och skogsbruksföretagare och för
samhällsbyggandet på landsbygden i allmänhet. Kombinationen av att fastighetsbildningen
idag inte kan anses vara effektiv eller rimlig kostnadsmässigt är mycket olycklig, vilket LRF
aktivt arbetar med att påverka.
Motionären tar upp problemet med att de statliga medel som kanaliserats för att subventionera
omarronderingsärenden kommer att upphöra. LRF har dock uppfattat att det i dagsläget inte
finns något som pekar mot att medlen kommer att upphöra.
Staten finansierar omarronderingsarbetet bland annat genom anslag 1:20, jordbrukets
rationalisering med mera, som går till Dalarna, Värmland och Västra Götaland. Årligen har
drygt 4 miljoner kr getts varav Dalarna oftast mottagit hela beloppet. Det finns idag inga
signaler om att detta belopp varken skulle öka eller minska. Däremot kommer inte det årliga
stödet om drygt 4 miljoner kr genom anslag 1:20 att räcka för att stötta fler markägare varför
Länsstyrelsen i Dalarna äskat pengar för att skapa en långsiktig förstärkt statlig investering.
Då omarronderingen i huvudsak pågår i Dalarna anser riksförbundsstyrelsen att detta är en
regional fråga och som därmed primärt bör arbetas med regionalt. Riksförbundsstyrelsen
anser dock att LRF med fördel kan belysa problematiken gällande omarrondering vid
politiska kontakter, genom eventuella remisser samt vid deltagande i Lantmäteriets mark- och
fastighetsråd.
LRF Dalarna uttrycker oro för att Lantmäteriets förrättningar är kostnadskrävande. Motionen
tycks ge uttryck för det faktum att Lantmäteriets prismodell ändrats avseende
omarronderingsärenden. Tidigare belöpte förrättningar som avsåg omarrondering med ett fast
pris; en grundavgift tillsammans med en hektarkostnad. Idag sker förrättningarna med
löpande räkning vilket LRF har stor förståelse för skapar oro hos markägare.
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Omarronderingen tar många år i anspråk då målbilden hos Lantmäteriet är fyra år.
Riksförbundsstyrelsen anser det motiverat att intensifiera arbetet att arbeta för att
Lantmäteriets handläggningstider och kostnader blir rimliga vid lantmäteriförrättningar.
Däremot anses det vara av regional karaktär att arbeta för att ändra myndighetens prismodell
avseende specifikt omarrondering.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionens första yrkande avseende att söka dialog med Lantmäteriet om att bistå
markägare i att erhålla en mer rationell fastighetsarrondering inom ramen för statens
målbild anses besvarat med vad riksförbundsstyrelsen anfört samt

att

bifalla motionens andra yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att påtala behovet
av väl fungerande ärenderutiner för att ge mindre tids- och kostnadsåtgång för en
lantmäteriförrättning.
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Motion Halland nr 3

Markintrång
Årstad med omnejd och Träslöv
För den som äger jord och skog är äganderätten fundamental. Samtidigt är behovet av en god
infrastruktur viktig för ett fungerande samhälle. Kraftledningar kan med fördel markförläggas
för att minska intrånget. Tekniken finns men kraven på nätägarna måste öka genom
ägardirektiv, regleringsbrev och lagstiftning för att ernå en snabb förändring av ledningsnätets
uppbyggnad på lokal-, regional- och stamnätsnivå. Det finns inga krav på samhällsekonomisk
analys på en kraftlednings hela livslängd. När det gäller stamnätet har inte regeringen orkat att
få fram en proposition trots att Energimarknadsinspektionens utredning har remissbehandlats.
Svenska Kraftnät erkänner själva att livslängden på västkusten är cirka 20 år kortare för en
luftledning jämfört med mindre saltpåverkade platser.
Det innebär att de planerade renoveringarna och nybyggnationerna i västra Sverige ska
beräknas på andra grunder vilket måste med i analysen. Det innebär också att jämförelsen
med kabel förändras påtagligt. Intrångsersättningar ska betalas ut, enligt expropriationslagen,
vid i princip allt intrång. För cirka tio år sedan förändrades lagstiftningen till det bättre, dock
finns mycket att förbättra. Bland annat infördes ett schablonpåslag på 25 % av
marknadsvärdet när marken tas i anspråk för infrastruktur, reservat eller annat intrång. I vissa
lägen kan ersättning för företags- eller miljöskada vara aktuell. Intrångsersättningarna, särskilt
vid större ledningsbyggnation, upplevs som ett hån av många markägare. Det går inte att
komma ifrån att fastigheter som är hårt belastade av intrång är mindre attraktiva vid
försäljning och arvskifte och genererar lägre marknadsvärde. Det är en tydlig opinion i
markägarled för en årlig ersättning, arrende eller vinstdelning baserat på överförd effekt.
Detta för att minska den ekonomiska belastningen av intrånget.
Det är LRF Hallands övertygelse att högre ersättning, krav på marksnål teknik och
samhällsekonomisk analys för alla nya ledningar borde förbättra situationen för berörda
markägare. Därtill behövs en översyn av Miljöbalken där intrång i produktionsskog ska
värderas i samma omfattning som intrång i så kallad skyddad skog. För att minska lusten till
att nyttja annans mark kan en rejäl höjning av uppräkningsfaktorn vara värt att sätta tydligt
fokus på. Vilken roll ska Lantmäteriet ha? Endast beslutande om rena laglighetsfrågor? Eller
fortsättningsvis även fastställa regler för hur intrång ska värderas och hur mycket ersättning
som ska betalas ut? Upplevelsen är att Lantmäteriet sitter på dubbla stolar. Överhuvudtaget
förutsätts den enskilde markägaren att bidra till samhällets behov av mark och infrastruktur på
ett sätt som kan ifrågasättas.

LRF Halland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

påverka beslutsfattare så att äganderätten värnas i mycket högre omfattning vid intrång
och att ersättningar för intrång förändras så att intrånget kostar under hela perioden
fastigheten är drabbad samt att Lantmäteriets roll förändras så att markägarens
intressen stärks.
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Motion Västra Götaland nr 4

Markintrång av luftledningar
Fotskäl-Tostareds lokalavdelning och Tidaholms kommungrupp
Det finns ett tydligt behov av att stärka äganderätten när elnätsägare planerar för nya
luftledningar. Även om expropriationslagen förbättrades för ca 10 år sedan så är fortfarande
markägaren en svag part. För att till del motverka att luftledningar är nätägarens första
alternativ måste ersättningar och andra villkor bli av den digniteten att kabel och/eller
marksnål teknik blir ett förstahandsalternativ.
Staten har stora möjligheter att påverka. Skärpt lagstiftning, bättre och förändrade
ägardirektiv och regleringsbrev skulle med stor sannolikhet förbättra för äganderätten.
Energimarknadsinspektionens roll behöver stärkas så de kan ställa krav på bästa möjliga
teknik och kräva samhällsekonomisk analys för investeringar i regional- och stamnäten.
Självfallet ska analysen vara transparent och lättförståelig.
Det är viktigt med ett säkert och robust elnät. På landsbygden är det oftast breda luftledningsgator som aktörerna kräver. Men i städer får det kosta i princip vad som helst för att borra i
berg eller på annat vis slippa luftledningar. Varför ska då landsbygden och de gröna
näringarna tåla stort intrång?
Det finns dubbelmoral i branschen när man hävdar att man snarast ska bli fossilfria. Att hugga
upp 40-50 meter breda kalgator i mil efter mil, plus kantträd, blir motsatsen till det skogsbruk
som sker i Sverige med stor kolinlagring. Det går inte att komma ifrån att fastigheter som är
hårt belastade av intrång är mindre attraktiva vid försäljning och arvskifte vilket genererar
lägre marknadsvärde.
Det är en tydlig opinion i markägarled för en årlig ersättning, arrende eller vinstdelning
baserat på överförd effekt. Även andra sätt att ersätta bör utredas. Detta för att minska den
ekonomiska belastningen av intrånget.
Expropriationslagen är tydlig med att det är marknadsvärdesförlusten som ska ersättas. Sker
det verkligen vid smala intrång som vid anläggning och breddning av ledningsgator? Det
behövs en översyn av vilken värderingsmetod som är bäst ur markägarens perspektiv.
Lantmäteriets roll behöver klargöras. På vems uppdrag agerar de och vilket mandat har de för
sitt regelverk?
Störningar från och oro av närhet till magnetfält och förstörd utsikt är parametrar som inte
regleras i intrångsersättning. När ledningar uppgraderas i spänning ökar denna form av
intrång. För att stärka markägarna i kontakten med nätägarna behövs i regel hjälp av kunnigt
ombud. Det stödet som nätägarna betalar har de blivit allt njuggare med. För rättssäkerheten
behöver rätten till ombud säkras.
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Intrångsersättningen är en engångsersättning. Det ifrågasätts av de som har ledningsgator på
fastigheten varför inte ny ersättning utbetalas när skogen nått sin omloppstid i skogsbruket på
orten? Den drabbade ska ju ha oförändrad ekonomisk ställning och det uppnås inte med
engångsersättning. Det är LRF Västra Götalands övertygelse att högre ersättning, krav på
marksnål teknik och samhällsekonomisk analys för alla nya ledningar borde förbättra
situationen för berörda markägare. Den samhällsekonomiska analysens införande brådskar
och det är nödvändigt med kraftfullt agerande mot riksdag och regering för att den ska komma
till stånd.

LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

påverka beslutsfattare så att äganderätten värnas i betydligt högre omfattning vid
intrång enligt intentionen i motionen samt

att

intrångsersättningen ska motsvara den faktiska marknadsvärdesförändringen på
fastigheten.
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Styrelsens yttrande nr 36
Motion Halland nr 3 och Västra Götaland nr 4

Markintrång och luftledningar
Inkomna motioner
LRF Halland och LRF Västra Götaland lyfter problem med kraftledningsintrång som tar
produktiv jord- och skogsbruksmark i anspråk utan att proportionerlig ersättning utgår.
Motionärerna pekar på att aktörer bör kunna välja markkabel istället för luftledning då
samhällsnyttan blir större. Gemensamt för motionärerna är att de frågar sig vilken roll
Lantmäteriet intar i dessa frågor.
Motionärerna yrkar att LRF påverkar beslutsfattare i syfte att stärka äganderätten vid intrång
och att intrånget ej ersätts som ett ingångsbelopp utan ersätts under den period intrånget
pågår. Slutligen yrkar LRF Halland att Lantmäteriets roll förändras så att markägarens
intressen stärks.
Styrelsens redovisning
Motionen tar främst sikte på intrång till följd av luftburna kraftledningar varför svarets
inriktning blir därefter.
Riksförbundsstyrelsen delar uppfattningen att jord- och skogsbruket i så hög utsträckning som
möjligt ska vara ostört av kraftledningar. När det så är teknisk möjligt bör markförlagd kabel
väljas då det innebär fördelar såsom minskat markintrång, ökad driftsäkerhet och ingen
trädsäkring eller landskapspåverkan.
Precis som motionärerna tar upp kräver kraftledningsgator stora arealer och förutom att
begränsa och försvåra jord- och skogsbruksproduktionen påverkas fastigheternas
marknadsvärde negativt. Även samhällens utvecklingsmöjligheter begränsas då ledningarna
skapar fysiska barriäreffekter och elektromagnetiska fält.
Det är såsom LRF Halland och LRF Västra Götaland tillskriver essentiellt att inte enbart
investeringskostnader beaktas i kalkylen när en kraftledning ska byggas utan att en
samhällsekonomisk analys görs.
LRF Halland är skeptiskt till Lantmäteriets roll vid intrångsärenden. Motionären anser att
Lantmäteriet sitter på dubbla stolar och bör inte kunna besluta om både laglighets- och
ersättningsfrågor. Riksförbundsstyrelsen tolkar motionen som att myndigheten inte ska ha
rådighet i avgörandet om den marknadsvärdeminskning som löper på fastigheten till följd av
intrånget. Det ger för handen att tro, trots att motionen ej redogör för faktumet, att man anser
att ersättningsfrågan ska bedömas av extern värderare. I yrkandet framkommer enbart begäran
om att Lantmäteriets roll förändras så att markägarens intressen stärks.
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När det gäller intrångsersättningen till följd av kraftledning yrkar motionärerna att LRF
arbetar för en förändring från engångsersättning till ersättning som årligen betalas ut under
tiden intrånget pågår. I motionerna nämns benämningarna årlig ersättning, arrende och
vinstdelning. Frågan om årlig ersättning behandlades på riksförbundsstämman 2017 och det
skrevs en analys samt genomfördes en workshop i ämnet med LRFs regioner under 2018. Det
bedömdes då inte 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. En
förändring i denna fråga kan med största sannolikhet endast åstadkommas genom omfattande
lagändringar.
Vinstdelning som motionerna lyfter behandlades i vinstdelningsutredningen, SOU 2012:61.
Direktivet innebär att kraftledningsdragningar inte längre 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 ökande intäkter för de markägare som
drabbas av ett intrång. Dessvärre föll inte utredningen väl ut och LRF upplever ett betydande
motstånd i Sveriges riksdag för att få gehör för att en sådan utredning på nytt tillsätts.
Riksförbundsstyrelsen bedömer att utmaningen i att markägare överhuvudtaget ska få
ersättning för uppkomna intrång i ägande- och brukanderätten behöver prioriteras i första
hand.
Intrångsersättningen bygger på expropriationslagen som stipulerar att marknadsvärdet för
pågående markanvändning ska ersättas. Vad som utgör marknadsvärde bedöms i varje enskilt
fall. En luftburen kraftledning kontra en markförlagd kabel torde rimligen generera ett lägre
marknadsvärde och därmed högre intrångsersättning. Påslaget om 25 procent tillkom efter
många års påverkansarbete. Att på nytt utreda möjligheterna för en årlig ersättning anser inte
riksförbundsstyrelsen är motiverat. Vidare anser riksförbundsstyrelsen att LRF snarare bör
arbeta för att kraftledningar blir markförlagda – och därmed skapar ett mindre intrång för
markägaren – samt belysa den samhällsekonomiska analysen, än att arbeta för att förändra
expropriationslagen.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt
aktivt påverka beslutsfattare i syfte att stärka markägarnas rättigheter vid intrång från
infrastruktur,

att

avslå yrkandena i motionerna gällande att arbeta för att intrångsersättningen enligt
expropriationslagen ändras samt

att

yrkandet i motionen från LRF Halland gällande Lantmäteriets roll anses besvarad med
vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion Västerbotten nr 1

Åkermarkens värde
Röbäck-Skravelsjö
Åkermarken är en oerhört viktig resurs för att vi skall få mat på bordet. Om man blickar mot
framtiden så ser vi ökande befolkningsmängder i världen, men också färre och färre platser på
jorden som kommer att kunna odlas på grund av klimatförändringar, med mera. Det kommer,
i princip, bara vara delar av den norra hemisfären som kommer att vara odlingsbara. Därför
måste den åkermark vi har värnas mycket bättre än idag.
Ibland måste dock åkermark tas i anspråk för angelägna samhällsintressen, som exempelvis
vägar. Men när så sker så måste ändå expropriatören uppträda anständigt. En lantbrukare kan
inte göra en matjordstäkt på brukningsvärd åkermark. Men när, i detta fallet, Trafikverket
löser in mark så är det helt i sin ordning när vägplanen vunnit laga kraft. Markägaren har
alltså fått en regelmässig ersättning, men sedan säljer Trafikverket matjorden till fem gånger
värdet av ersättningen till markägaren. Om vi verkligen vill se ett bättre skydd för åkermarken
måste det kosta mer att ta den i anspråk.

LRF Västerbotten yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att intäkten av matjord tillfaller markägaren vid expropriation av åkermark.
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Styrelsens yttrande nr 37
Motion Västerbotten nr 1

Ersättning för matjord vid expropriation
Inkomna motioner
LRF Västerbotten är kritiskt till Trafikverkets agerande när de löser in mark där de sedan
säljer matjorden vidare för flera gånger värdet av ersättningen till markägaren.
LRF Västerbotten yrkar att riksförbundsstyrelsen verkar för att intäkten av matjord tillfaller
markägaren vid expropriation av åkermark.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar LRF Västerbottens uppfattning att regelverket måste ses över.
När åkermark tas i anspråk för angelägna samhällsintressen, såsom vägar, är det inte rimligt
att Trafikverket löser in marken för en regelmässig ersättning till markägaren och därefter
säljer matjorden vidare för flera gånger värdet av ersättningen.
Gällande lagstiftning ger Trafikverket denna rätt genom väglagen. Väghållaren får
tillgodogöra sig alster (såsom jordmassa och bergkross) genom rätten i väglagen.
Trafikverkets ersättning bygger på en kalkyl om lönsamheten i pågående markanvändning.
Ersättningen blir låg då jordbruket bedöms ha låg lönsamhet och då åkermark är
förhållandevis lågt värderad i norra Sverige. På vissa håll i Sverige blir matjorden värd
betydligt mer som gräsmattor eller i planteringar.
För att Trafikverket ska agera annorlunda måste det få andra direktiv, annan praxis eller att
väglagen skrivs om. Idag tvingas markägare att sälja sin mark, i enlighet med väglagen, till
låg ersättning. Trafikverket har sedan möjlighet att sälja matjorden vidare till entreprenörer
och göra stora vinster.
Ersättningsmodellen till markägarna bygger således på att det är pågående markanvändning
som ersätts. I enlighet med motionärens önskan bör LRF arbeta för att ersättningen ska
grundas på vad jorden ska användas till för att markägaren inte ska snuvas på matjordens
värde.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att intäkten av
matjord tillfaller markägaren vid expropriation av åkermark.
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Motion Västra Götaland nr 2

LRFs otydlighet om enskilda avlopp
Uddevalla kommungrupp
LRF Västra Götaland anser att det finns en upplevelse av otydlighet när det gäller LRFs
hållning i frågan om enskilda avlopp. Ibland driver LRF frågan om enskilda avlopp som
affärsmöjlighet där lantbrukare kan vara entreprenörer för att bygga nya avloppsanläggningar
på landsbygden. I andra fall lyfts frågan om enskilda avlopp som kretsloppsresurs för
återföring till lantbruket.
Detta blir uppenbart när man läser om enskilda avlopp på LRFs hemsida där det är lätt att få
uppfattningen att LRF ser detta som en kretsloppsfråga. På kommunal nivå har informationen
på hemsidan ibland används mot det lokala LRF-intresset som verkat för kostnadseffektiva
och teknikneutrala lösningar.
När det gäller krav och myndighetsutövning på den som äger en enskild avloppsanläggning så
uppfattar LRF Västra Götaland att LRF inte riktigt fullt ut tagit ställning till om kraven på
enskilda avlopp är en fråga som ryms inom LRF som företagarorganisation, eller om frågan
om kravbilden på dessa anläggningar drivs bäst av någon annan.
I mångt och mycket handlar kraven på enskilda avlopp om tillämpning av den lagstiftning
som finns. Men här kan det finnas ett stöttande behov från riksförbundets sida så att kraven
blir liknande över hela landet, ge vägledning i vad som är rimliga krav att ställa på en
anläggning, samt att lagstiftning och vägledningar blir rimliga i förhållande till nyttan.
LRF ska också vara tydliga med teknikneutraliteten.

LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF bör klargöra sin hållning till att stötta upp i arbetet med de myndighetskrav som
ställs på enskilda avlopp.
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Styrelsens yttrande nr 38
Motion Västra Götaland nr 2

LRFs otydlighet om enskilda avlopp
Inkomna motioner
LRF Västra Götaland har i en motion till riksförbundsstämman yrkat att LRF bör klargöra sin
hållning till att stötta upp i arbetet med de myndighetskrav som ställs på enskilda avlopp.
Tidigare har LRF lyft frågan om enskilda avlopp som en affärsmöjlighet på deltid och också
frågan om enskilda avlopp som växtnäringsresurs. Nu har kommunernas ökade ambitioner för
rening av enskilda avlopp överskuggat dessa möjligheter. För de flesta medlemmar är och blir
det enskilda avloppet en stor kostnad de närmaste åren.
Styrelsens redovisning
Detta år och flera år framöver kommer Sveriges kommuner att socken för socken inventera
samtliga enskilda avlopp. I de flesta fall kommer ägaren till det enskilda avloppet att få krav
på förbättring. Detta har lett till att en storskalig industri har utvecklats med många
avancerade lösningar. De är sällan billiga och ROT-avdraget har dessutom drivit priserna
uppåt. ROT-avdraget minskar också intresset för gemensamma lösningar på någon annans
mark. I alla kommuner finns idag ett antal inskolade entreprenörer som på heltid har fullt upp
med dessa gräv- och installationsarbeten.
Kommunerna har ofta unga och oerfarna miljöinspektörer, med en ”Vägledning för prövning
av små avlopp” från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) som stöd som de ofta följer
slaviskt. Denna handbok var ute på remiss våren 2019. I sitt remissvar poängterade LRF bland
annat den oroande teknikfixeringen och bristen på kunskap om den naturliga rening som ofta
sker i den mark och det vatten där avloppet filtreras. LRF fick ovanligt nog ett svar från HaV
där man var positiv till de tankar som LRF hade fört fram. Samtidigt kvarstår den märkliga
uppdelningen att enskilda avlopp som släpps ut i mark hanteras av HaV, medan
Naturvårdsverket har hand om frågorna om kommunala avlopp som släpps ut i vatten.
Något som skulle kunna lyftas framöver är en satsning på den goda myndighetsutövningen
hos de kommunala miljöinspektörerna, i likhet med den så kallade Rättviksmodellen som
LRF framhåller som ett bra exempel för annan kommunal tillsyn. Detta är ett av flera exempel
på när den enskilda medlemmen skulle kunna få en bättre hantering av sitt ärende, som i detta
fall kan komma att kosta sexsiffriga belopp.
Att LRFs medlemmar på deltid skulle kunna göra bra affärer på avloppsarbetet är tyvärr en
överskattad möjlighet eftersom så många stora leverantörer och entreprenörer redan har
etablerat sig på marknaden och byggt upp kommunala kontakter.
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I de fall det finns fungerande system för att lokalt tömma avloppsbrunnar med endast
hushållsavlopp, kan det vara värt att bejaka. Det är dock viktigt att göra en noggrann
bedömning av växtnäringsinnehållet i förhållande till kostnaden för tömning, transport och
spridning. Dessutom måste det tömda slammet innehålla en mycket låg halt av
hushållskemikalier, som ofta är ett större problem än man tror.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att
Skatteverket ändrar ROT-reglerna när det gäller gemensamma avloppslösningar samt

att

arbeta för att de centrala verken Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten
tar ett mer samlat grepp om avloppsfrågan med större fokus på enklare lösningar för
enskilda avlopp och på självreningen i mark och vatten samt att den kommunala
hanteringen av enskilda avlopp präglas mer av kunskap och god myndighetsutövning.
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Motion Skåne nr 1

Glyfosat
Bosarp-Trollenäs-Västra Strö, Virke och Torrlösa
Ett generellt förbud mot användning av glyfosat riskerar att få enorma negativa effekter för
svenskt jordbruk och dess omgivande miljö. Det kräver till exempel mer jordbearbetning för
att försöka bekämpa ogräs. Effekterna på denna bekämpning kommer att bli ytterst osäker,
exempelvis hösten 2017 var det så blött att man inte kunde köra på fälten i den omfattning
som krävdes för att bekämpa ogräs. Jordbruksverket har beräknat att de ekonomiska
effekterna på nationell nivå kan uppgå till mellan 375 och 700 miljoner kr per år enbart inom
jordbruket med en resultatförsämring på mellan 300 och 1 500 kr per hektar.
Vid ett eventuellt förbud för användandet av glyfosat hade det vid sådana här situationer ökat
riskerna för en ohanterlig uppförökning av bland annat kvickrot, spillraps och värst av allt
renkavle. En ökad jordbearbetning ökar växtnäringsläckaget och leder till betydligt färre
fånggrödor och mellangrödor. Plöjningsfri odling där jorden byggs upp med mellangrödor
som ökar kolinlagringen i marken kommer att försvinna och maskarna i jorden missgynnas.
Även antalet traktortimmar kommer att öka och detta medför en betydande ökning av
dieselförbrukningen.
Alla utsädesodlingar kommer inte att kunna leva upp till de högt ställda renhetskrav som finns
idag. Kan inte utsädesodlingarna hållas rena finns en ökad risk för en ytterligare uppförökning
av problemogräs ute hos odlaren som köper utsädet. Det kan även leda till ett ökat behov av
att importera utsäde i en mycket högre grad än idag.
I Livsmedelsverkets analyser av glyfosatrester i föda hittar man i 97 procent av fallen inga
spår alls och i de fall rester har hittats ligger halterna under de uppsatta gränsvärdena. Detta
visar på att de regler som idag finns kring användning av glyfosat inom jordbruket i Sverige
är relativt väl utformade gällande hälsorisker kopplade till direkt matkonsumtion. Dock kan
det ha en negativ inverkan på bland annat vattenlevande insekter och organismer, vilket gör
att användningen bör begränsas till där det verkligen behövs och gör nytta, samt för att även
fortsatt minimera både de miljö- och hälsorelaterade riskerna. Därför bör användandet av
glyfosat för avdödning av grödor för human- och animaliekonsumtion förbjudas.
Det finns också en stor och utbredd användning hos privatpersoner där det går att köpa
utspädda varianter av preparat som innehåller glyfosat. Dessa används på uppfarter och på
plattsättningar varpå stora delar av mängden preparat träffar på ej biologiskt aktiv mark. När
det sedan regnar sköljs det ut i gatan och ned i gatubrunnen. Enligt SLU saknas det till stor del
kunskap om i vilken grad växtskyddsmedel från ej yrkesmässig användning läcker till
omgivande vattenmiljöer. Dock har det vid mätningar i dagvatten påträffats halter som bland
annat inte skulle varit godkända i dricksvatten. Då glyfosatanvändning ändå är förenat med
vissa risker, speciellt då hanteringen sker av personer utan kvalificerad utbildning, bör
riskerna minimeras genom ett förbud gällande ej yrkesmässig användning av glyfosat.
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Under juni 2020 kommer AGG, Assessment Group on Glyphosate, där experter från
kemikaliemyndigheterna i Sverige, Nederländerna, Frankrike och Ungern ingår, att påbörja
arbetet med att vetenskapligt utvärdera de studier kring glyfosat som har tagits fram sedan
2017 för att sedan under 2021 presentera sina slutsatser till den europeiska myndigheten för
livsmedelssäkerhet. Sveriges direkta deltagande i denna arbetsgrupp ger oss en god möjlighet
att på ett vetenskapligt sätt påverka den framtida synen på glyfosat.

LRF Skåne yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för ett fortsatt användande av glyfosat inom det svenska jordbruket,

att

arbeta för ett förbud mot användning av glyfosat för avdödning av grödor till
human- och animalieproduktion samt

att

arbeta för ett förbud mot ej yrkesmässig användning av glyfosat.
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Styrelsens yttrande nr 39
Motion Skåne nr 1

LRF och framtiden för glyfosat
Inkomna motioner
I en motion som handlar om glyfosat, världens – och Sveriges – mest använda substans i
växtskyddsmedel, yrkar LRF Skåne att riksförbundsstyrelsen ska arbeta för ett fortsatt
användande av glyfosat inom det svenska jordbruket. Man yrkar vidare att arbete ska ske för
att åstadkomma ett förbud mot dels användning av ämnet för avdödning av grödor till humanoch animalieproduktion, dels mot en icke-yrkesmässig användning av glyfosat.

Styrelsens redovisning
Styrelsen vill först och främst slå fast att det är LRFs uppfattning att glyfosat, mot bakgrund
av det som är känt om ämnet idag, även efter 2022 bör ha ett så långt fortsatt godkännande
som möjligt – 15 år är den bortersta gränsen i EUs regelverk.
I den förordning som förlängde glyfosats godkännande (med fem år) i december 2017 påpekar
emellertid EU-kommissionen att nya studier om glyfosat publiceras i en ”exceptionellt hög
takt” jämfört med andra ämnen. Några risker med användningen av ämnet kommer med
största sannolikhet att påvisas under de år som utvärderingen pågår. Glyfosat är till exempel
det ämne som oftast påträffas i ytvatten i Sverige, dock sällan över sitt riktvärde. Även om ett
ämne är förknippat med en viss risk kan denna i många fall pareras på ett fullgott sätt genom
en ansvarsfull användning. Det råder brist på verksamma ämnen och LRF anser generellt att
risker med växtskyddsmedel i första hand ska hanteras med anpassade villkor och inte förbud.
I godkännandeförordningen lyfts även frågan om användning av glyfosat före skörd;
EU-kommissionen påpekar att det är en aspekt som medlemsländerna bör fästa särskild
uppmärksamhet vid när de hanterar ansökningar gällande glyfosatprodukter. I Sverige finns
sedan 2017 ett förbud mot användning kort tid före skörd i spannmål som ska bli livsmedel.
I extrema fall skulle Jordbruksverket kunna medge en dispens från förbudet. Även för
foderproduktion krävs en särskild dispens.
Kemikalieinspektionen har tidigare försökt förbjuda privatpersoners användning av glyfosat i
Sverige. En sådan nationell begränsning av ett verksamt ämne visade sig dock strida emot
EUs regelverk och som LRF Skåne påpekar finns idag flera glyfosatprodukter, om än kraftigt
utspädda, som är godkända för användare som saknar användningstillstånd. Från
Miljödepartementet har dock under våren kommit ett förslag om att ändra den svenska
bekämpningsmedelsförordningen så att växtskyddsmedel inte ska få användas på tomtmark,
eller på krukväxter i hemmiljö.
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Styrelsen delar LRF Skånes uppfattning att såväl förbud mot avdödning av gröda som mot
privatanvändning i sig är rimliga vägar att gå om man vill begränsa användningen av glyfosat
generellt. Partiella förbud och särskilda villkor behöver dock kunna hantera just de eventuella
risker som en utvärdering påvisar.
Vidare är styrelsen i likhet med motionären, och Jordbruksverket, övertygad om att ett
eventuellt förbud mot glyfosat skulle vara synnerligen negativt för svenskt och övrigt
europeiskt jordbruk och dess ekonomi, men också för miljön. Samtidigt medger inte det
regelverk som finns inom EU att eventuella risker vägs mot nyttan av att ha kvar ett ämne.
Politiker i både Sverige och EU behöver dock vara ytterst medvetna om vilka konsekvenserna
blir om glyfosat inte får ett förlängt godkännande.
För att lyckas driva ett effektivt och framgångsrikt påverkansarbete hela vägen fram till och
med 2022 behöver LRF vara flexibelt och förhålla sig till den vetenskapliga utvärderingens
resultat. Som motionären påpekar sker denna utvärdering först av den så kallade AGG,
Assessment Group on Glyphosate, och därefter av den europeiska myndigheten för
livsmedelssäkerhet, EFSA. LRFs externa arbete kommer framförallt att behöva ske när vi har
kunskap om utvärderingens resultat. Nästan alldeles oavsett vad det visar kommer LRF
emellertid att arbeta för att de betänkligheter hos ämnet som eventuellt framkommer ska
hanteras med anpassade villkor och inte ett förbud.

Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta det
arbete som pågår med syftet att Sveriges yrkesmässiga odlare ska ha tillgång till
glyfosat under så lång tid och med så bra villkor som möjligt givet den vetenskapliga
utvärderingens slutsatser samt

att

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

Gymnasieutbildningar inom lantbruk
Hällestad
Till årets regionsstämman i Östergötland inkom det en motion om att instifta ett pris till
”Årets Naturbruksgymnasium lantbruksutbildning” för att uppmärksamma bra
naturbruksgymnasier och att få skolorna att utveckla sina utbildningar. Öka attraktionen för
elever att söka till naturbruksgymnasiernas lantbruksutbildning.
Bakgrund
Lantbruksbranschen behöver kompetent arbetskraft. Och i vissa fall saknas den arbetskraften.
Vissa skolor har lågt söktryck så de kanske behöver lägga ner utbildningen. Skolorna behöver
jobba med att locka ungdomar att söka sig till lantbruksutbildningarna för att tillgodose
arbetsmarknaden med kunnig och intresserad personal. Landets naturbruksgymnasier bör
därför arbeta med att utveckla sin utbildning i framkant med vad branschen eftersöker. Detta
gör att skolorna blir mer attraktiva för ungdomar att söka och man tillgodoser även branschen
med kunnig arbetskraft.
Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) instiftade ett pris 2015 till ”Årets
transportskola”. Att bli utsedd till Årets transportskola är en åtråvärd utmärkelse och ökar
intresset hos ungdomar att starta sin utbildning på just den skolan. Att bli Årets transportskola
har en stor påverkan på skolans rykte både för sökande elever och branschen. För att få den
här utmärkelsen jobbar och utvecklar skolorna sin utbildning och stärker även sina insatser för
att rekrytera elever till skolan som sedan går ut i arbetslivet med god kompetens och hög
anställningsbarhet.
Vreta Utbildningscentrums transportutbildning fick utmärkelsen 2017 vilket har resulterat i att
man dubblat antal elever till utbildningen och framförallt utvecklat utbildningen mot
branschens behov och levererar anställningsbara ungdomar. Skolan har så många sökande till
transportutbildningen så alla elever som önskar gå på utbildningen blir inte antagna. Detta
koncept kunde man införa på naturbruksgymnasiernas lantbruksutbildning också. Konceptet
har visat sig driva skolorna framåt i sin utveckling till bra yrkeslärande. Det är en ära i att bli
utsedd till Årets transportskola och skolan blir en förebild för andra skolor.
Genomförande: Branschen, APL-värdar (APL=arbetsplatsbelagt lärande), både tidigare och
nuvarande elever, föräldrar till elever etc. nominerar en skola till denna utmärkelse. När
nomineringarna kommer in så tittar en arbetsgrupp i LRF i samarbete med Naturbrukets
Yrkesnämnd (NYN) och Gröna arbetsgivare på nomineringarna och tar ut till exempel fem
skolor som uppfyller kriterierna. Dessa intervjuas och synas ytterligare enligt kriterierna varav
arbetsgruppen utser en värdig vinnare.
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Förslag på kriterier
• Nytänkande idéer som förbättrar anställningsbarhet, säkerhet och utbildningskvalitet.
• Idéer som förbättrar branschkontakter och rekrytering till utbildningen.
• Hur skolan arbetar med jämställdhet.
• Hålla sig väl informerad i vad som händer i branschen och jobba med den allra
senaste tekniken och forskningen både inom djurhållning och växtodling.
• Titta på hur många elever som lämnar sin utbildning med yrkesexamen.
• Hur väl branschråden fungerar.
• Titta på vilka skolor som är framträdande i skoltävlingar som Traktor SM, Plöj SM
med mera.
Utmärkelsen kan bestå av ett diplom som delas ut till en skola varje år, kanske även en
summa pengar som skolan kan göra något trevligt med för sina elever och äran i att vara en
förebild för andra skolor. Utmärkelsen är ett bra argument när man marknadsför utbildningen.
Marknadsföring av denna utmärkelse kan ske i branschtidningar som ATL, Land Lantbruk,
Lantmannen med flera. Även genom, LRF, Naturbruksgymnasiernas intresseförening med
flera.

LRF Östergötland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

undersöka möjligheterna för LRF att instifta priset ”Årets lantbruksskola” tillsammans
med lämpliga samarbetspartners såsom till exempel Naturbrukets Yrkesnämd och
Gröna arbetsgivare.
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Styrelsens yttrande nr 40
Motion Östergötland nr 4

Gymnasieutbildningar inom lantbruk
Inkomna motioner
I motionen föreslår LRF Östergötland att undersöka möjligheterna för LRF att instifta priset
”Årets lantbruksskola”, vilket skulle kunna ske tillsammans med lämpliga samarbetspartners
såsom Naturbrukets Yrkesnämnd (NYN) och Gröna arbetsgivare. Priset skulle
uppmärksamma bra naturbruksgymnasier och stimulera skolorna att utveckla sina
utbildningar. På så sätt skulle attraktionskraften för naturbruksutbildningar öka.
Styrelsens redovisning
Den svaga kompetensförsörjningen till det gröna näringslivet är en stor utmaning. LRF
sjösatte därför år 2015 projektet Jobba Grönt, tillsammans med Gröna arbetsgivare. Projektet
har som målsättning att öka attraktionskraften för både utbildningar och yrken inom det gröna
näringslivet. Projektet konstaterade tidigt att unga saknar kunskap om jobben, det vill säga
vad jobben innebär och hur möjligheterna till ett jobb inom det gröna näringslivet ser ut.
Jobba grönt har genom olika kommunikationsinsatser fokuserat på att beskriva vardagen för
yrkesverksamma samt att lyfta de goda möjligheterna till ett jobb och en framtid inom
sektorn. Detta är ett långsiktigt arbete men redan nu kan ett ökat söktryck till
naturbruksprogrammet skönjas.
LRF Ungdomen ger varje år en naturbrukselev från varje region ett premieelevstipendium.
Skolorna nominerar elever som har utmärkt sig inom bland annat gott kamratskap, goda
studieresultat och ett genuint intresse för de gröna näringarna. Premieelevstipendiet är en
ledarskapsutbildning, som bland annat innehåller föreningsverksamhet och omvärldsspaning.
Utbildningen kan stärka attraktionskraften för det gröna näringslivet och höja kompetensen
hos unga i hela landet.
Alla naturbruksprogram ska ha ett lokalt programråd bestående av representanter från
näringen knutet till sig. Genom en ökad LRF-närvaro i dessa programråd skulle LRF kunna
bistå skolorna att utvecklas inom bland annat några av de nämnda kriterierna i motionen,
exempelvis idéer som förbättrar branschkontakter och rekrytering till utbildningen, hur skolan
arbetar med jämställdhet samt omvärldsbevakning.
Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) instiftade 2015 priset ”Årets
transportskola”, vilket beskrivs att ge den vinnande skolan en positiv effekt. Att LRF,
möjligen tillsammans med närstående organisationer, delar ut ett liknande pris till årets
naturbruksskola för att öka skolans attraktionskraft är värt att undersöka.
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Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att undersöka möjligheterna till
att instifta ett pris till årets naturbruksskola.
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Motion Jönköping nr 1

Eftergymnasiala kortare påbyggnadsutbildningar
Gustav Adolf
Inom de gröna näringarna har vi idag ett stort behov av kunnig arbetskraft. Att fullfölja
naturbruksgymnasium ger en grund av kunskapen man behöver i sitt yrke, men de
arbetsplatser som inte kräver mer kunskap är lätträknade. De så kallade ”enkla arbeten”
är inte så många, då de flesta lantbruk idag kräver att personalen kan bemästra flera
områden väl inom yrket. Att vidareutbilda sig efter gymnasiet inom de gröna näringarna
innebär studie på högskola. Vår uppfattning är att de som söker de utbildningarna, inte är
de som sedan arbetar praktiskt i produktionen.
I utbildningssystemet saknas idag möjlighet att under kortare tid lära sig specialkunskap/
vidareutbilda sig, inom till exempel växtodling, maskinreperation, animalieproduktion,
grönsaksodling etc. för de som redan idag är yrkesverksamma, eller de som sedan tidigare valt
en annan gymnasieutbildning. Detta kunde vara ett sätt att öka kompetensen hos sin personal,
samt att underlätta generationsväxlingar, där den yngre generationen som saknar teoretisk
lantbruksutbildning, senare i livet bestämmer sig för att ta över lantbruket. I den gröna
näringen finns förutsättningarna för att i framtiden försörja oss med mat och energi. Men det
krävs intresserade och kunniga händer. Vi har en livsmedelsstrategi som tydligt vill öka
livsmedelsproduktionen i Sverige.

LRF Jönköping yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF lyfter problematiken med bristen på arbetskraft till högsta politiska nivå samt

att

LRF jobbar för att initiera utbildningar, nischade för lantbruksföretag och möjliggör
finansiella lösningar för dessa.
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Styrelsens yttrande nr 41
Motion Jönköping nr 1

Eftergymnasiala kortare påbyggnadsutbildningar
Inkomna motioner
Motionen beskriver hur de gröna näringarna har ett stort behov av kunnig arbetskraft men att
det finns luckor i nuvarande utbildningssystem, främst kortare kurser för yrkesverksamma.
För att möta den nationella livsmedelsstrategins målsättning om en ökad
livsmedelsproduktion i Sverige behövs en god kompetensförsörjning.
Styrelsens redovisning
Det gröna näringslivet har utmaningar gällande kompetensförsörjning, bland annat saknas det
kortare utbildningar för yrkesverksamma inom primärproduktionen. LRF samarbetar med
bland annat Arbetsförmedlingen, Naturbruksskolornas förening och Livsmedelsföretagarna i
projektet Mer mat fler jobb för att stärka matproduktionen i Sverige. Projektet erbjuder
företagare inom jordbruk, djurhållning och trädgård att göra en företagsanalys. Resultatet ger
en utvecklingsplan utifrån företagets behov. Företagaren får då hjälp med att identifiera vilken
kompetens som företagsledningen eller medarbetarna kan behöva utveckla och erbjuds
utbildningar. Projektets uppdrag är att erbjuda kortare insatser av kompetensutveckling till de
gröna näringarna i hela landet, såsom ekonomi, ägarskiften och djurhälsa. Genom att företag i
hela livsmedelskedjan lättare ska kunna växa och anställa, kan projektet förhoppningsvis
bidra till en stärkt kompetensförsörjning.
LRF har utvecklat LRF Företagarakademi – digitala utbildningar som rör affärsmannaskap
som medlemmarna kan ta del av när det passar dem i tid och rum. LRF har också tagit
initiativ till en managementutbildning med Handelshögskolan i Stockholm som utförare.
Utbildningen riktar sig till företagare i de gröna näringarna som har en verksamhet de vill
utveckla och ingen akademisk examen krävs för att delta. Utbildningen är delfinansierad av
LRF och erbjuds LRF-medlemmar till kraftigt reducerat pris.
Behovet av att stärka det gröna näringslivets kompetensförsörjning lyfts frekvent i LRF i
möten med allt från ministrar till utbildningsanordnare. Då diskuteras även behovet av korta
utbildningar. Till exempel har LRF och Naturbrukets Yrkesnämnd (NYN) haft kontakt med
Myndigheten för Yrkeshögskolan kring korta kurser och kurspaket. Då lyftes bland annat
fram behovet av kortare utbildningar inom husdjurslära, maskinteknik, växtodling och
driftsekonomi. Regeringen har gett myndigheten i uppdrag att införa korta utbildningar och
skolor har kunnat ansöka om tillstånd för att starta kurserna under våren 2020. Det kan dock
behövas ytterligare ett utbildningsalternativ, som finns kontinuerligt över tid och riktar sig till
yrkesverksamma. LRF bör lyfta behovet av en statlig utredning kring vilka luckor som finns i
utbildningssystemet, dess utformning och möjlig finansiering av nya utbildningsformer.
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Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionens första yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att lyfta
problematiken med bristen på arbetskraft till högsta politiska nivå samt

att

med bifall till intentionerna i motionens andra yrkande uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att arbeta för en statlig utredning kring utbildningssystemets eventuella luckor och hur
de skulle kunna åtgärdas.
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Motion Södermanland nr 1

Lärlingsperiod för gröna näringar
Floda
Lokalavdelningen lyfter svårigheten att hitta arbetskraft till lantbruksföretagen. Spridningen
på kunskapsnivån hos utbildade ungdomar och insikten om vad det innebär att jobba i de
gröna näringarna är stor. Flera elever som kommer från yrkesutbildningarna saknar kännedom
om vad yrket kräver. Man menar vidare att löneskillnaden i kollektivavtalet för en nyutbildad
jämfört med en erfaren lantarbetare idag är för liten. Att då anställa någon utan erfarenhet av
yrket kan bli ett chanstagande om företagaren riskerar få ta kostnaden att utbilda personal som
man på förhand inte vet kommer trivas och stanna i yrket. Detta i sin tur leder till att unga
nyutbildade som saknar tidigare praktisk erfarenhet av yrket blir mindre attraktiva att anställa.
Lösningen kan vara att införa en subventionerad lärlingsperiod likt den man har i andra
branscher, som exempelvis elektriker och murare.
Regionstyrelsen ser, såsom motionären, att någon form av allmänt lärlingssystem skulle
kunna vara en öppning för att attrahera och öka anställningsbarheten av de nyutbildade som
inte har så mycket yrkesrutin. Att arbetsgivaren, mot en lägre lönekostnad, tar över det
slutliga utbildningsansvaret för den anställde kan var en väg att gå. Flera andra branscher har
redan idag ett system med allmän lärlingsperiod och lärlingslön där arbetsmarknadens parter
kommit överens om avtalen för dessa.
Det handlar om att den anställde, handledd av arbetsgivaren, får lyssna, lära och prova på
medan den lär sig yrkets olika kvalifikationer. Tillsammans under handledning utvecklas
lärlingens förmåga att bedöma risker, se till exempel det ett erfaret ”djuröga” kan bedöma
samt att lära sig arbetet mer effektivt. Allteftersom erfarenhetsgraden ökar görs avstämningar
och lönen höjs därefter. På detta sätt tror vi att lärlingen får stor inblick i yrket samt möjlighet
att känna efter ifall man valt rätt. Samtidigt skulle det innebära en lägre risk för arbetsgivaren.
Detta anser vi borde gälla generellt och inte regleras av facklig förhandling från fall till fall.
Lantbrukets dilemma är att många inte har förståelse för vilket arbete som krävs, därför tror vi
att ett lärlingssystem kan vara värt att utveckla för branschen.

LRF Södermanland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

ta kontakt med Gröna Arbetsgivare för att tillsammans verka för att bibehålla
attraktionskraften för yrket genom att en lärlingsperiod med lärlingslön införs i de
gröna näringarna.
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Styrelsens yttrande nr 42
Motion Södermanland nr 1

Lärlingsperiod för gröna näringar
Inkomna motioner
Motionen beskriver svårigheter att rekrytera arbetskraft till företag inom de gröna näringarna
och att de som kommer direkt från naturbruksprogrammet inte har tillräcklig kunskap om vad
yrket innebär. Motionen föreslår att ett eftergymnasialt lärlingssystem med en subventionerad
lägre lönekostnad för arbetsgivaren införs.
Styrelsens redovisning
Kompetensförsörjningen till de gröna näringarna är en stor utmaning. Att
kompetensförsörjningen och attraktionskraften för de gröna näringarna skulle öka om
personer efter avslutad gymnasieutbildning skulle erbjudas lärlingsplatser ställer sig styrelsen
tveksam till. Motionären menar att kunskapsnivån hos många av de som nyligen kommer från
yrkesutbildningar är för låg och att löneskillnaden i kollektivavtalet för en nyutbildad jämfört
med en erfaren lantarbetare idag är för liten. Kunskapen hos elever som gått
naturbruksprogrammet är något som LRF försöker påverka hos Skolverket, huvudsakligen via
Naturbrukets Yrkesnämnd (NYN).
Alla elever på yrkesprogram ska göra arbetsplatsförlagd praktik och det är ett bra tillfälle för
potentiella arbetsgivare att bidra till elevernas insikt om vad det innebär att jobba i de gröna
näringarna. Det är möjligt att i gymnasieskolan gå ett yrkesprogram, såsom
naturbruksprogrammet, som lärling. Det innebär att eleven går minst halva sin utbildning på
en eller flera arbetsplatser. Arbetsgivaren kan få en liten ekonomisk ersättning. Eleven ska få
samma kunskaper som de elever som läser yrkesprogrammet i skolan, skillnaden ligger i att
eleven får tillgodogöra sig kunskapen i en annan miljö och på ett annat sätt. Det är dock
väldigt ovanligt att elever på naturbruksprogrammet väljer att läsa det som lärling, troligen för
att det ställer höga krav på eleven och hen går miste om en stor del av det sociala
sammanhanget på ett naturbruksgymnasium.
Byggbranschen har en eftergymnasial lärlingsutbildning, där lön och längd på utbildningen är
reglerade i avtal mellan arbetsmarknadens parter. Lärlingen går in på en lägre lön och
arbetsgivaren tillhandahåller en handledare samt köper ett utbildningspaket. Lärlingen har rätt
att studera på arbetstid med lön. Bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet är bland de
mest sökta yrkesprogrammen och hade till höstterminen 2019 5 800 sökande, medan
naturbruksprogrammet hade 3 600. En representant från arbetsgivarorganisationen i
byggbranschen beskriver lärlingssystemet som väldigt förmånligt för individen, men mycket
betungande för arbetsgivaren. En trolig effekt är att branschens attraktionskraft skulle minska
om en väg in är via ett lärlingssystem med lägre lön, såvida det inte finns en god
löneutveckling senare i karriären. Löneskillnaden är en fråga för arbetsmarknadens parter, inte
en för LRF.
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Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionen att ta kontakt med Gröna Arbetsgivare för att tillsammans verka för att
bibehålla attraktionskraften för yrket genom att en lärlingsperiod med lärlingslön
införs i de gröna näringarna.
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Motion Dalarna nr 2

Anläggande av banor för höghastighetståg mellan våra storstäder
Sundborn
Den gigantiska satsningen på höghastighetsbanor för enbart personförflyttning måste stoppas i
nuläget. Däremot bör upprustning, kapacitetshöjning och underhåll av befintligt
järnvägssystem vara av största vikt för landet och ska ges högsta prioritet hos våra
beslutsfattare. Kapaciteten på nuvarande snabbtåg behöver nyttjas fullt ut. Underhåll och
förstärkning av vårt nuvarande järnvägssystem är av största vikt för landet för att gods från
våra basindustrier ska nå våra hamnar och övriga mottagare med hög säkerhet och snabbhet.
Överföringskapacitet av el från norra Sverige ska byggas ut för att möjliggöra allt detta.
Satsningar på höghastighetsbanor enbart för persontrafik innebär stora ingrepp i jord- och
skogslandskapet då mark tas ut produktion och försvårar brukningsmöjligheter i anslutning till
spåret. Ingreppen i landskapet blir med andra ord högst påtagliga. Landet skärs av både på
tvären och längden och även annan infrastruktur påverkas. Passager måste ske antingen
över eller under spåret.
Hållbarhetsfrågorna är på allas agenda idag. Hållbarheten i en satsning på höghastighetsbanor
som endast kan användas för personförflyttning måste ifrågasättas. Landets
befolkningsunderlag för en sådan satsning är för litet. Det finns även fog att fundera på
klimatnyttan utifrån andra perspektiv. Med bättre järnvägssystem skulle godstransporter av
skogsprodukter öka och ge betydande klimatnytta. Det finns exempel från vårt län då tågfrakt
på massaved, flis och grot på Västerdalsbanan kan enbart ske på helger och även då med
tidspress. Höghastighetstågen kommer inte heller ersätta flyget fullt ut. Satsning på förnybart
flygbränsle bör ha betydligt högre prioritet.

LRF Dalarna yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF verkar för att frågan om behovet av höghastighetståg på allvar tas upp med våra
politiker och myndigheter samt att frågan får utrymme i den allmänna debatten,

att

LRF verkar för att denna gigantiska satsning på höghastighetsbanor för enbart
personförflyttning i nuläget stoppas samt

att

LRF verkar för att upprustning, kapacitetshöjning och underhåll av befintligt
järnvägssystem ges högsta prioritet hos våra beslutsfattare.
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Motion Skåne nr 3

Höghastighetsjärnvägen ett miljöproblem
Stoby
Staten planerar att bygga nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg-Malmö. Avsikten är att
öka kapaciteten för person- och godstransporter mellan storstadsregionerna samt att korta ner
restiden. LRF Skåne ifrågasätter inte behovet av ytterligare stambanor för att öka kapaciteten
för järnvägstrafiken. I Skåne är behovet av fyra spår mellan Lund och Hässleholm en
förutsättning för att klara den regionala tågtrafiken som är hårt belastad och det är trångt på
spåren. Redan små störningar i tågtrafiken orsakar stora förseningar för resenärerna.
För att klassas som höghastighetsjärnväg i Europa skall hastigheten vara minst 250 km/tim.
För sträckan Lund-Hässleholm och vidare till Linköping planeras för 320 km/tim medan för
sträckorna Göteborg-Borås (Jönköping) och Stockholm-Linköping planeras för 250 km/tim.
Den lägre hastigheten ger möjlighet för att till exempel mellan Lund och Hässleholm anlägga
två nya järnvägsspår i anslutning till nuvarande stambana samt mellan Hässleholm och
Linköping ge en bättre anpassning efter naturliga förutsättningar.
En helt ny sträckning Lund-Linköping kommer att skapa nya barriärer och ha en stor
påverkan på jord- och skogsbruket. Hela landskapets miljö kommer att kraftigt förändras.
Gårdar och skiften kommer att klyvas. Förmodligen kommer få över- och undergångar för
den lokala landsvägstrafiken att anläggas längs höghastighetsbanan vilket innebär längre
transporter till och från skiften. Skiften kommer att delas vilket innebär dubbelkörningar för
i stort sett allt jordbruks- och skogsbruksarbete inom den berörda sträckningen med ökad
bränsleförbrukning och belastning på miljön.
LRF bör därför mer aktivt verka för att höghastighetsbanan, där det är möjligt, skall följa
nuvarande stambana med en tåghastighet på 250 km/tim. Tidsvinsten mellan 320 km/tim
och 250 km/tim mellan Malmö och Stockholm är högst 20 minuter men är troligtvis mindre
eftersom på sträckan Stockholm – Linköping skall hastigheten vara 250 km/tim. När
höghastighetståget stannar vid fler stationer på sträckan kommer tidsvinsten att vara
betydligt lägre (ner mot 5 minuter beroende på hur många stationer som tåget stannar på).
Tidsvinsten för höghastighetståget bör ställas i relation till vad en ny sträckning av
höghastighetsjärnvägen innebär för jord- och skogsbruket, annat företagande och
landsbygden i sin helhet.

LRF Skåne yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF på riksplanet med kraft arbetar med politiker, beslutsfattare och myndigheter för
att möjliggöra en ny höghastighetsjärnväg med maxhastighet på 250 km/tim och verka
för att minimera en dragning som innebär en ny barriär i landskapet.
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Styrelsens yttrande nr 43
Motion Dalarna nr 2 och Skåne nr 3

Nya stambanor för höghastighetståg
Inkomna motioner
LRF Skåne och LRF Dalarna har inkommit med motioner som rör byggnationen av nya
stambanor för höghastighetståg i Sverige.
LRF Skåne beskriver i sin motion de konsekvenser en högre hastighet av 320 km/h skulle
innebära för det omkringliggande landskapet. LRF Skåne vill därför att riksförbundsstyrelsen
med kraft ska ta upp frågan om en ny höghastighetsjärnväg med maxhastighet på 250 km/h
med politiker, beslutsfattare och myndigheter och verka för att minimera en dragning som
innebär en ny barriär i landskapet.
LRF Dalarna beskriver behoven av upprustningen av befintlig järnväg och de problem som
byggnationen av höghastighetsjärnvägen skulle innebära ur ett landskaps- och
hållbarhetsperspektiv. LRF Dalarna vill därför att riksförbundsstyrelsen ska verka för att
frågan om behoven av höghastighetståg på allvar tas upp med våra politiker och myndigheter
samt att frågan får utrymme i den allmänna debatten. LRF Dalarna vill även att
riksförbundsstyrelsen arbetar för att den gigantiska satsning på höghastighetsbanor för enbart
personförflyttning stoppas samt att upprustning, kapacitetshöjning och underhåll av befintligt
järnvägssystem ges högsta prioritet.
Styrelsens redovisning
I flera år har planering pågått för att bygga nya stambanor för höghastighetståg för att binda
ihop Stockholm med Göteborg och Malmö. I den nationella infrastrukturplanen för perioden
2018-2029 ingår tre delsträckor på den nya höghastighetsbanan; Järna-Linköping (Ostlänken),
Lund-Hässleholm och Göteborg-Borås. Trafikverket har angett att de i den fortsatta
planeringen ska dimensionera banorna för Ostlänken och Göteborg-Borås för 250 km/h och
Lund-Hässleholm för 320 km/h. Trafikverket och regeringen har även meddelat att utbyggnad
av stambanor för höghastighetståg ska ske i en takt som ekonomin tillåter och på ett
kostnadseffektivt sätt. Det finns dock fortsatt många osäkerhetsfaktorer kring projektet som
rör kostnader, finansiering och tidplan.
Riksförbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning om att det finns flera aspekter i
byggandet av en ny höghastighetsjärnväg som riskerar att påverka LRFs medlemmar negativt.
Dels finns det en risk att de mycket höga men osäkra kostnaderna för projektet kommer att
tränga undan andra mer angelägna behov för vidmakthållande och utveckling av befintlig
infrastruktur, såsom underhåll och investeringar i vägnätet. Dels finns det en risk att
sträckningen av den nya banan inte tar hänsyn till det omkringliggande landskapet och att
jordbruksmark tas ur produktion. Dessa två punkter har LRF centralt tagit upp i sin dialog
med Trafikverket.
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Precis som LRF Skåne skriver i sin motion är intentionerna med nya höghastighetståg goda
och handlar om att öka kapaciteten på järnvägen och minska restider. Frågan diskuterades av
styrelsen under 2019 och dess rekommendation är att LRF centralt måste ha en konstruktiv
position och därmed inte kan vara emot de nya stambanorna generellt, då det är en del av
samhällsutvecklingen. Styrelsens bedömning är dock att LRF centralt ska förespråka
alternativ som ger så små intrång som möjligt och säkerställa att näringens behov av
godstransporter uppfylls. Det är också viktigt att höghastighetståg inte tränger ut andra
viktigare och mer samhällsekonomiskt lönsamma infrastrukturåtgärder.
LRF centralt kommer fortsatt i dialog med Trafikverket framföra att höghastighetsbanan bör
byggas i 250 km/h snarare än 320 km/h för att minimera intrång hos enskilda markägare. LRF
kommer även fortsatt bevaka att satsningen på höghastighetståg inte tränger ut investeringar
på andra viktigare och mer samhällsekonomiskt lönsamma infrastrukturområden. Därutöver
är styrelsen generellt positiv till satsningar på upprustning, kapacitetshöjning och underhåll av
befintligt järnvägssystem för att ge förutsättningar för klimatvänliga godstransporter.
Det är även viktigt att de berörda LRF-regionerna för en dialog med Trafikverkets regionala
organisation om den framtida sträckningen och hastigheten på den nya stambanan. Ju tidigare
LRFs regioner deltar i samrådsprocessen desto större möjligheter finns det att påverka. LRFs
tjänstemän på äganderätts- och infrastrukturområdet på nationell nivå har tidigare kallat
berörda regionala tjänstemän till möte för att undersöka behovet av stöd i processen. I
samband med det skickades underlag ut om projektet samt råd vid infrastrukturintrång. LRF
centralt kommer fortsatt erbjuda råd och underlag till LRFs regioner vid behov.
LRF centralt har redan idag ett uppdrag att påverka inom en rad frågor på
infrastrukturområdet, exempelvis att främja bredbandsutbyggnad, mobiltäckning, underhåll
och investeringar i vägnätet samt post- och paketservice. Ett ökat fokus på att påverka i frågan
om höghastighetståg kommer innebära att LRF centralt får lägga mindre resurser på dessa
frågor. Därför behöver styrelsen ständigt göra avvägningar på dessa områden och varje
enskild fråga kan inte ges högsta prioritet.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till intentionerna i LRF Skånes motion uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
arbeta för att den nya höghastighetsbanan byggs med maxhastighet på 250 km/h och
med syfte att minimera intrång i landskapet,

att

med bifall till intentionerna i LRF Dalarnas första yrkande uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att arbeta för att frågan om höghastighetståg tas upp med
berörda politiker och myndigheter när det är lämpligt,

att

avslå LRF Dalarnas andra yrkande om att LRF ska verka för att denna gigantiska
satsning på höghastighetsbanor för enbart personförflyttning i nuläget stoppas samt

att

med bifall till intentionerna i LRF Dalarnas tredje yrkande uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att arbeta för upprustning, kapacitetshöjning och underhåll av
befintligt järnvägssystem i syfte att gynna godstransporter.
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Motion Värmland nr 2

Försämrad täckning för mobiltelefoni och datatrafik
Säfflebygden
Frågan om mobiltäckningen på landsbygden är ständigt aktuell. Det förefaller som att
operatörerna har en närmast konstant oförmåga att hinna med i utvecklingen och detta innebär
en begränsning av företagande och boende på landsbygden – och i vissa situationer dessutom
en ökad otrygghet.
LRF Värmland anser att LRF måste arbeta aktivt för att påverka politiker samt Post- och
Telestyrelsen (PTS) för att förbättra täckningen för både mobiltelefoni och datatrafik på
landsbygden. Mycket tid och pengar läggs idag ner på fiberutbyggnad, vilket i sig är bra men
den får inte överskugga frågan om mobiltäckning – vilket den allt mer tenderar att göra. För
de allra flesta av våra medlemmar är telefon betydligt viktigare än tillgång till fiber. För LRFs
medlemmar finns det också en säkerhetsaspekt i denna fråga eftersom de ofta utför
ensamarbete i en bransch med höga olyckstal.
I LRFs landsbygdsstrategi (beslutad 2019) står följande att läsa: "Mobil uppkoppling och
telefoni av god kvalitet bör finnas i hela landet. Det handlar om att kunna sköta sitt företag
från gården, traktorn eller skogsmaskinen." Denna text utvecklas sedan med ett resonemang
kring 5G, som troligen kommer att vara viktigt på sikt, men i dagsläget när det inte ens går att
ringa i 3G-nätet på många platser verkar snarast utopiskt. På landsbygden har vi väldigt långt
till 5G – här måste det till ett fungerande 4G-nät i första, andra och tredje hand.
LRF Värmland har liksom motionären sett en kraftig försämring av mobil- och
datatäckningen under de senaste åren, vilket i sig inte är märkligt eftersom trafiken ökat
betydligt snabbare än utbyggnaden av nätet. För att situationen ska bli bättre och
landsbygdsstrategins ambitioner ska förverkligas krävs högre krav på operatörerna.

LRF Värmland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

ta krafttag för att påverka politiker och PTS när det gäller kapacitet för mobil- och
datatrafik på landsbygden.
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Motion Östergötland nr 1

Mobiltäckning och energiförsörjning till master
Björsäter-Yxnerum, Gryt, Södra Kinda lokalavdelningar
Till årets regionstämma i Östergötland inkom tre motioner om bristen på mobiltäckning och
tillika reservelförsörjning till mobilmasterna. Regionstyrelsen i Östergötland vill därför lyfta
ett sedan tidigare känt problem, men det händer väldigt lite, många hänvisar till att det blir
bättre när 5G byggs ut! Vi tror inte det, vi tycker att det är ytterligare ett svek mot gles/
landsbygden och dess invånare och företagare. Att infrastrukturbudgetarna nu bara läggs på
5G i städer istället för att säkra upp ett 4G-nät som borde fungera överallt även när det
stormar, brinner, är skyfall eller vid kriser som nu med Covid 19. Det är en kris i sig att ett
allmänt kommunikationssystem inte fungerar när det väl behövs, och informationsbehovet är
stort. Vi tycker att PTS och MSB har varit alldeles för veka i sitt upphandlande av
mobiltäckningsprocent och kvalitet samt driftsäkerhetsmässigt gentemot nätägarna och
operatörerna. Det kanske inte är lösningen med hur många master som helst i vårt land (det
blir ju fler att energiförsörja) men det borde gå att lösa med kostnadsfri roaming, avtal och
abonnemangsformer mellan operatörer. Kreativiteten och viljan flödar ju inte direkt hos våra
myndigheter. DÄRFÖR! Tar vi frågan vidare.

LRF Östergötland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

öka trycket på och intensifiera arbetet gentemot PTS, MSB, samt ansvarig minister för
att få till ett jämlikt Sverige vad gäller mobilkommunikation och säkerhet i kristider.
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Styrelsens yttrande nr 44
Motion Värmland nr 2 och Östergötland nr 1

Mobiltäckning
Inkomna motioner
LRF Värmland och LRF Östergötland har inkommit med motioner som behandlar behovet av
bättre mobiltäckning på landsbygden.
LRF Värmland tar i sin motion upp att operatörerna inte bygger ut de mobila näten på
landsbygden i tillräcklig omfattning i jämförelse med behoven hos landsbygdsbor och företag.
Därför vill LRF Östergötland att riksförbundsstyrelsen ska ta krafttag för att påverka politiker
och Post- och Telestyrelsen (PTS) när det gäller kapacitet för mobil- och datatrafik på
landsbygden.
LRF Östergötland tar i sin motion upp att mobiltäckningen är för dålig och att alltför stort
fokus läggs på framtidens 5G-nät. Därför vill LRF Östergötland att riksförbundsstyrelsen ska
öka trycket på och intensifiera arbetet gentemot PTS, Myndigheten för Samhällsskydd och
Beredskap (MSB) samt ansvarig minister gällande mer jämlik mobilkommunikation och
säkerhet i kristider.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen står bakom uppfattningen att mobil uppkoppling och telefoni av god
kvalitet bör finnas i hela landet. Det handlar om att kunna sköta sitt företag från gården,
traktorn eller skogsmaskinen. Det är även en trygghetsfråga att kunna använda mobilen i
händelse av kris.
Trots att mobiltäckningen har förbättrats markant under de senaste åren, enligt Post- och
Telestyrelsen (PTS) har yttäckningen för mobilnät som medger 10 mbit/s ökat med 13,8
procent de senaste tre åren 1, finns det många vita fläckar kvar där täckning saknas och
områden där den befintliga täckningen är otillräcklig. En av grundorsakerna till detta är att
mobiloperatörerna inte finner det lönsamt att bygga ut eller förstärka kapaciteten i dessa
områden, på grund av att antalet kunder är för få i förhållande till operatörens kostnader.
LRF centralt har tidigare riktat in sitt arbete på 1) att den mobiltäckning som operatörerna
marknadsför ska motsvara det som kunden får och 2) att PTS i högre utsträckning ska ställa
täckningskrav för områden på landsbygden i samband med att operatörerna får tillgång till
frekvenser. Riksförbundsstyrelsens bild är att detta arbete har gett resultat, men har varit
otillräckligt eftersom många av LRFs medlemmar fortfarande saknar mobila tjänster av god
kvalitet.

1
1

https://pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/rapporter/2020/internet/mobiltacknings--ochhttps://pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/rapporter/2020/internet/mobiltacknings--ochbredbandskartlaggning-2019/pts-mobiltacknings--och-bredbandskartlaggning-2019.pdf s. 24
bredbandskartlaggning-2019/pts-mobiltacknings--och-bredbandskartlaggning-2019.pdf s. 24
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LRF centralt har därför under hösten 2019 och våren 2020 intensifierat sitt arbete genom
deltagande i arbetsgruppen ”Infrastruktur för mobilt bredband 2023” som PTS
Bredbandsforum ansvarar för. Arbetsgruppens syfte var att föreslå åtgärder som kan bidra till
att uppnå ett av målen i regeringens bredbandsstrategi, om att ”år 2023 bör hela Sverige ha
tillgång till mobila tjänster av god kvalitet”. I gruppen fanns även representanter från de större
mobiloperatörerna, de kommunalt ägda stadsnäten och Sveriges kommuner och regioner.
I samband med arbetet har LRF centralt framfört flera av de frågor som motionärerna
efterfrågar, bland annat att det inte finns någon skillnad i vilka behov och förväntningar som
finns på mobila tjänster mellan stad och land, och att landsbygdens behov bör mötas av
skarpare åtgärder. Jordbruk, skogsbruk och ensamarbete tas upp som målgrupper som är
särskilt i behov av mobila tjänster av god kvalitet. Även fördelarna med roaming tas upp i
rapporten. Det motverkas samtidigt av att mobiloperatörerna uppger att roaming kommer
leda till minskad investeringsvilja i mobilnäten om det blev tillåtet. Även behoven av stabil
fiber- och elförsörjning till master nämns i slutrapporten.
Ett av de förslag som sannolikt kommer göra störst skillnad för mobila tjänster av god kvalitet
på landsbygden är möjligheten att kunna bygga samhällsmaster som är helt eller delvis
finansierade av det offentliga, på platser där kommersiella aktörer inte vill bygga. Det är en
del av en ny samverkansprocess som föreslås, där operatörer, kommuner och regioner i högre
utsträckning ska samarbeta tillsammans med intressenter för att bygga ut den mobila
infrastrukturen på landsbygden.
LRF centralt kommer framöver att arbeta aktivt för att sprida rapportens förslag till berörda
politiker och myndigheter. Många av insatserna som arbetsgruppen föreslår berör regional
nivå, varför LRF-regionernas arbete kommer spela en stor roll i att förbättra medlemmarnas
mobiltäckning.
Därutöver arbetar riksförbundsstyrelsen för att 5G-uppkoppling ska vara möjligt på gårdsnivå
i syfte att stärka framtidens digitalisering och användning av nya digitala verktyg som kräver
högre kapacitet. Riksförbundsstyrelsen ser i nuläget inte 5G som ett verktyg för bred
yttäckning, utan där kommer snarare utbyggnad av den befintliga mobila infrastrukturen
vara en nyckel. Därutöver fortsätter LRF sitt arbete för att säkra resurser till fortsatt
fiberutbyggnad i hela landet.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionerna anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion Dalarna nr 1

Djurrättsrelaterad brottslighet
Folkärna
Under de senaste åren har hot- och hataktioner eskalerat inom samtliga branscher som
omfattar djurhållning. Allt ifrån pälsdjursuppfödare och hästverksamheter till kött- , mjölk-,
äggproducenter och förädlingsföretag drabbas. Det förekommer olika former av hot till
företagaren och personer i dess närhet via telefon, brev, mail, sociala medier eller direkt till
personen i fråga. Stölder, skadegörelse, mordbränder och demonstrationer vid företagen, inne
på gårdar och i anslutning till privatbostäder som hindrar företagens verksamhet och bidrar till
en ohållbar livssituation för de drabbade. Nattliga intrång där man fotograferar och
filmar noggrant utvalda delar som sedan sprids till myndigheter för att upprätta anmälningar
eller via sociala medier för att skapa opinion.
Den här samordnade formen av hot, stölder och skadegörelse från djurrättsaktivister kan inte
ses som annat än ett hatbrott mot gruppen djurhållare.
Hatbrott är ett angrepp på de mänskliga rättigheterna och strider mot principen om alla
människors lika värde. Det som definierar ett hatbrott är att gärningspersonen utför
angreppet på grund av sin negativa inställning till vissa personers egenskaper.1
I spåren av djurrättsaktivisternas aktioner har vi många medlemmar, förtroendevalda och
regionalt anställd personal som behöver stöttning och utbildning. Det finns behov av en
sakkunnig person som kan utbilda och vara rådgivare både i förebyggande syfte men även
efter om man blivit drabbad. Personen bör ha juridisk sakkunskap och god kännedom av
polisarbete som kan leda ett proaktivt arbete i samverkan med myndighetspersonal, polis och
åklagare.

LRF Dalarna yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för att få hat och hot mot djurhållare klassas som hatbrott och därmed möjlighet
till straffskärpning,

att

agera proaktivt i kontakt med polis, politiker, media och myndigheter när det gäller
djurrättsrelaterad brottslighet samt

att

säkerställa att nödvändig kompetens och erfarenhet finns inom LRF med avseende
på djurrättsrelaterade ärenden som kan leda kris- och säkerhetssamordning, yttre och
inre kommunikation, branschutbildningar samt ge stöd och råd till drabbade.

1

Polismyndigheten 2019 https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-brott/hatbrott/
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Motion Gotland nr 3

Skärpta straff för olaga intrång
Regionstyrelsen
I det demokratiska samhället är det fria ordet en viktig hörnsten, men förtroendet för media
och rättsväsendets insatser riskerar undermineras, när vi accepterar hot och förföljelser mot
individer och småföretagare. Arrangerade/tillrättalagda underlag, genom bland annat olagliga
filmningar skapar nya trender och influenser genom påhittade “sanningar”. Vi har under flera
år sett den svenska självförsörjningsgraden sjunka och av de gröna näringslivets
branschsektorer ligger våra djurgårdar sämst till. För några år sedan gjordes en nationell
livsmedelsstrategi där politikerna var överens om att verka för ökad produktion ur klimat- och
miljösynpunkt samt för att säkra invånarnas säkerhet och överlevnad vid kris. Att i detta läge
“legitimera” inbrott på djurgårdar urholkar all trovärdighet. Vi har högre tankar om svensk
public service och att inte media gör bättre research kring det bildmaterial de använder är
anmärkningsvärt.
I samhället är det viktigt att skydda den enskildes integritet och när en småföretagare bedriver
lagenlig verksamhet, ska inte denne kunna “dömas” av allmänheten efter mediala påhopp.
Tilltron till ett rättssystem bygger på att medborgare följer och respekterar lagen, i tider när
återkommande attacker sker mot landets djurägare med hot, smygfilmningar och förföljelse så
krävs det att samhället står upp och tar sitt ansvar. Våra myndigheter ska kontrollera att
djurägarna följer lagen. Vi kan aldrig acceptera ett samhälle där olika grupperingar i samhället
tar lagen i egna händer då detta undergräver demokratin. Förekomst av demonstrationer på
annans fastighet, förföljelser av lantbrukare och deras familjer, etc är ett mycket allvarligt
samhällsproblem. Samhället måste därför ta sitt ansvar och skärpa lagstiftningen vid olaga
intrång samt höja straffpåföljden för dem som gör sig skyldiga till upprepade intrång och
förföljelse.

LRF Gotland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för en skärpning av lagstiftningen mot olaga intrång i djurstallar och på
lantbrukets egendomar samt att höja straffpåföljden för den som gör sig skyldig till
upprepade intrång.
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Styrelsens yttrande nr 45
Motion Dalarna nr 1 och Gotland nr 3

Djurrättsrelaterad brottslighet
Inkomna motioner
LRF Gotland och LRF Dalarna lyfter i motionerna den påverkan på svensk djurhållning som
är följden av det hat och de hot som vissa djurhållare utsätts för. LRF Gotland yrkar att brottet
olaga intrång ska anses svårare när det begås av ideologiska skäl och att straffet vid återfall i
brottet blir hårdare än vad som blir utfallet i dagsläget. LRF Dalarna yrkar att hat och hot ska
klassas som hatbrott, att LRF ska agera mer proaktivt i frågor kopplat till djurrättsrelaterad
brottslighet samt att LRF säkerställer kompetensen avseende djurrättsrelaterade ärenden.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar självklart uppfattningen att det är viktigt att skydda LRFs
medlemmar från dessa brott, som genom personliga kränkningar av enskilda lantbrukare
syftar till att få allmänheten att misstro och ogilla vår djurhållning inom
livsmedelsproduktionen. Riksförbundsstyrelsen är medveten om att antalet brott mot
lantbrukare begångna av så kallade djurrättsaktivister har ökat och att den trenden måste
brytas. Att allt fler djurhållare utsätts på olika sätt bekräftas också i svaren på den
undersökning LRF våren 2020 låtit Landja Marknadsanalys genomföra.
Själva ordet hatbrott används ofta som ett eget begrepp men är ett samlingsbegrepp för en
mängd olika brott och kan vara allt från klotter till mord. Själva hatet i gärningen är en del av
gärningsmannens uppsåt och kan, under vissa brottsrubriceringar, påverka brottets
svårighetsgrad och därmed också påföljden. Riksförbundsstyrelsen bedömer att det saknas
möjlighet att skapa ett nytt brottsbegrepp i brottsbalken. Det betyder inte att utsikterna att få
den effekt som motionärerna efterfrågar saknas. Det är viktigt att när det finns ett uttryck av
fördömande och motvilja hos gärningsmannen, oavsett brott, ska det också bedömas som en
försvårande omständighet för brottsoffret. Detta exemplifieras genom LRF Gotlands motion
kring brottet olaga intrång, där det även råder en tveksamhet om brottet omfattar en gårdsplan.
Riksförbundsstyrelsen anser att olaga intrång behöver preciseras i lagstiftningen så att det
tydligt anses omfatta en gårdsplan på lantbruk, men även att alla brott mot lantbrukare som
begås mot en ideologisk bakgrund ska vara en försvårande omständighet då det även kränker
lantbrukarens integritet och trygghet.
Riksförbundsstyrelsen anser att det är angeläget att tydliggöra djurrättsaktivisternas kraftiga
uttryck av fördömande i de brott som de begår mot lantbrukare, oavsett brottsrubricering, och
att åklagare måste ta särskild hänsyn till det vid kravet på påföljd. Den naturliga utvecklingen
på ett sådant synsätt är även att hårdare straff faller ut, och eftersom det svenska
påföljdssystemet även innebär att den som återfallit i brott får ett än mer kännbart straff än de
som hamnat i rättssystemet för första gången är det även i linje med yrkandet som LRF
Gotland framför.
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LRF har under många år arbetat med kontakter inom polis, media, politik och myndigheter på
både central, regional och i många fall även lokal nivå. Värt att lyfta är till exempel att LRF
under 2019-2020 träffat inrikesministern en gång och justitieministern två gånger med just
frågan om djurrättsproblematiken på agendan. Även om det i dagsläget känns som det finns
mycket kvar att göra har vi fått både polis och stora delar av det politiska Sverige med på
LRFs krav, som verkligen inte är orimliga. LRF deltar även i ett forskningsprojekt om hot och
hat mot lantbrukare, finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning. LRF kommer självklart att
fortsätta driva frågan om den problematik djurrättsrörelsen förorsakar hela den svenska
djurhållningen, även om inte varje djurhållare blir utsatt för olika former av attacker. På
samma gång måste fingertoppskänsla användas när frågan drivs eftersom aktivisterna får
energi och bekräftelse varje gång de uppmärksammas.
Genom att lyfta djurrättsproblematiken på det sätt som motionen från LRF Dalarna yrkar,
finns en uppenbar risk för två steg bakåt i frågan. Dels kommer det att ge ytterligare energi till
aktivisterna som då riskerar att snarare öka än minska sin aktivitet. Det finns även en risk att
vi, i all välmening, gör en redan jobbig fråga större hos många medlemmar med en än mer
utbredd oro i hela lantbrukssverige som följd. När det gäller att ge stöd och råd till drabbade
är det i första hand en uppgift som ligger på den regionala organisationen, naturligtvis
uppbackad av resurser på central nivå om behov finns.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att
djurrättsaktivisters brott mot lantbrukare ska bedömas ha en högre svårhetsgrad och
därmed också höja brottens straffvärde,

att

med bifall till intentionerna i motionen från LRF Gotland uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbeta för ett klargörande av att brottet olaga intrång
omfattar gårdsplaner samt

att

i LRF Dalarnas motion anse andra och tredje yrkandena besvarade med vad
riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion Mälardalen nr 1

Bristande vägfunktionalitet
Sigtunaortens och Vårdinge-Järna-Hölö-Mörkö
Utplacering av väg- och balkräcken sker ofta på redan smala vägar/broar utan större hänsyn
till de allt bredare fordonsekipage och redskap som används inom jord- och skogsbruk. Detta
leder till sämre vägframkomlighet och minskad trafiksäkerhet, särskilt när väg- och
balkräcken placerats på vägkrön, vid utfarter och i skymda kurvor. Samtidigt har de allmänna
vägarna fått ett alltmer eftersatt åtgärdsunderhåll av uppkomna körskador, tjälskador,
vägbulor och dåligt dränerande vägdiken. Det allmänna vägnätet är på många håll i Sverige så
eftersatt att det inte tillåter lagstadgad fordonsvikt.
Att det allmänna vägnätet har bristfällig funktionalitet är givetvis ingen nyhet. När bristerna
ovan påpekas för Trafikverket på regional nivå hänvisas till att begränsad statlig finansiering
förhindrar investeringar i åtgärder som skulle förbättra trafiksäkerhet, vägegenskaper och
vägbärighet. Vi vill därför uppmana LRF att på nationell nivå samverka med skogs- och
åkerinäring i ett stärkt politiskt påverkansarbete som skulle kunna ge medel till en välbehövlig
upprustning av det allmänna vägnätet där god framkomlighet för breda fordon och ökad
trafiksäkerhet eftersträvas. Ett sådant arbete bör hämta kraft från Sveriges livsmedels- och
skogsstrategi där målet om en ökad produktion inom det gröna näringslivet leder till fler tunga
transporter på våra allmänna vägar.

LRF Mälardalen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF söker samarbete med skogs- och åkerinäring kring ett förstärkt politiskt
påverkansarbete för bättre vägfunktionalitet i Sverige.
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Styrelsens yttrande nr 46
Motion Mälardalen nr 1

Bristande vägfunktionalitet
Inkomna motioner
LRF Mälardalen lyfter i en motion vikten av ett väl fungerande vägnät i landet. Motionen
pekar på framkomlighetsbrister både till följd av alltmer utbyggda vajer- och balkräcken
och ett eftersatt vägunderhåll. I Mälardalen menar Trafikverket att det eftersatta underhållet
beror på begränsad statlig finansiering. LRF Mälardalen yrkar att LRF söker samarbete med
skogs- och åkerinäringen kring påverkansarbete för bättre vägfunktionalitet i Sverige.
Styrelsens redovisning
Vid riksförbundsstämman 2019 behandlades två motioner med liknande innehåll.
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 form 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 eller fasta hinder i anslutning till vägen) behövs inget samråd enligt väglagen. LRF
arbetar sedan tidigare med frågan om obligatoriska samråd med det gröna näringslivet även
när kanträcken planeras.
I januari genomförde LRF Entreprenad en branschdag med tema ”framkomlighet”. Där deltog
tjänstemän från Trafikverket samt trafikutskottets vice ordförande. Där framkom att vid så
kallade små projekt, till exempel avsmalningar, fartgupp med mera, bjuds inte LRF in till
dialog trots att det ofta är just den typen av projekt som påverkar framkomligheten allra mest.
Där behövs en tätare regional dialog mellan Trafikverket och LRF. För närvarande arbetar
LRF med en skrift för att bättre belysa de problem avsmalningar och liknande ger gällande
framkomlighet för jordbruksmaskiner.
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 som
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. Under 2019 bar arbetet frukt i och med att det statliga anslaget till enskilda
vägar höjdes. Behovet av en förbättring av standarden på det enskilda vägnätet lyfts även i
kontakter med representanter för Sveriges riksdag och regering. LRF samarbetar även med
Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) för frågor kopplade till den vägtypen.
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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.
Sveriges Åkeriföretag och Skogsindustrierna som LRF Mälardalen yrkar att LRF ska söka
samarbete med finns med i bärighetsgruppen så dialogen och kontaktytan med dem finns
redan upparbetad.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Krisberedskap
Västra Torsås
2018 års vattenkris satte många lantbrukare på prov vilket har gjort att många har börjat
fundera kring krisberedskap. MSB har skickat ut en folder om hur man bäst rustar sig inför en
kris- eller krigssituation och som riktar sig till privatpersoner. Med den senaste tidens
utveckling så har detta blivit ännu mer aktuellt med tanke på Corona-viruset som sprids
genom världen och där länder sätts i karantän. Men det saknas en checklista för vad man som
lantbruksföretagare kan behöva tänka på om strömmen går, vattnet tar slut, ett område sätts i
karantän, om det kommer en ny storm eller ett krig. LRF tog fram handfasta tips till
vattenkrisen 2018 men man skulle vilja att LRF tar fram en lathund/checklista eller liknande
för en generell krisberedskap. Materialet skulle även kunna användas gentemot kommuner
och länsstyrelser för att belysa vikten av vissa behov vid en kris.
Nu under vårvintern 2020 har det här med krisberedskap för alla företag blivit ännu mer
uppenbart i och med Coronaviruset och dess påverkan på alla företag inte minst vad gäller vår
livsmedelsförsörjning. Det är positivt att jordbruket har blivit klassat som samhällsviktigt och
därmed ses som något nödvändigt snarare än något miljöfarligt.
Sverige har byggt upp ett stort behov av utländsk arbetskraft för att kunna sörja för plantering
och skörd av en stor del av vår trädgårds- och bärproduktion men även inom skogsskötseln.
Vi är just nu väldigt sårbara om vi inte kan få in den här arbetskraften. Nu har vi verkligen
sett att vi behöver se över hur vi ska planera för att klara detta i framtiden. Alla innovativa
idéer behöver tas till vara.

LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

ta fram en generell och ingående information om krisberedskap som riktar sig till
lantbruksföretag med tips om hur man bäst rustar sig inför en krissituation och som
även kan användas av regioner, kommungrupper och lokalavdelningar i deras arbete
för en trygg livsmedelsförsörjning samt

att

i kontakt med MSB och andra relevanta myndigheter se över vad som kan göras för att
säkra framtida svensk livsmedelsförsörjning och livsmedelsberedskap.
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Styrelsens yttrande nr 47
Motion Sydost nr 4

Krisberedskap
Inkomna motioner
LRF Sydost har identifierat brister i såväl samhällets som företagens i det gröna näringslivet
krisberedskap. Därför yrkas att LRF tar fram information om krisberedskap riktad till
lantbruksföretag med tips hur man rustar för en krissituation. Informationen ska även
kunna användas av regioner och kommungrupper med flera i deras arbete för en trygg
livsmedelsförsörjning. Vidare yrkas att LRF tillsammans med relevanta myndigheter ser
över vad som kan göras för att säkra framtida svensk livsmedelsförsörjning och
livsmedelsberedskap.
Styrelsens redovisning
Inte minst mot bakgrund av Covid 19-pandemin vintern och våren 2020 har samhällets
sårbarhet blivit mer tydlig än den varit på mycket länge. Självklart påverkas företagen i det
gröna näringslivet också då beroendet av ett fungerande samhälle är stort för våra
verksamheter. Man talar vanligtvis om robusthet (alltså förmågan att motstå störningar till
följd av såväl inre som yttre påverkan) och kontinuitetshantering (vilket innebär att man mer
planerar för att kunna upprätthålla åtminstone viktiga delar av verksamheten, oavsett
händelse, än att planera för vissa särskilda händelser). Robusthet och kontinuitetshantering är
alltså två väsentliga delar för att minska det enskilda företagets sårbarhet.
Vad gäller första yrkandet tog LRF redan 2014 fram ett dokument, ”Riskhantering på gården”
som lyfter många av de saker motionen anser att LRF bör informera om, dokumentet
uppdaterades i februari 2020. Därutöver har LRF bland annat checklistor och stöddokument
för olika situationer, material som går att hitta på lrf.se. Huruvida enskilda företag ska ha stora
lager av exempelvis drivmedel, reserv- och slitdelar, diskmedel, kem och handelsgödsel eller
tillgång till reservel måste vara ett beslut för den enskilda företagaren. Det finns LRF-initiativ
kring att minska beroendet av fossila, importerade drivmedel. Regeringen tillsatte dessutom
en utredning med namnet ”Fossiloberoende jordbruk” under vintern, så när det gäller
drivmedel är mycket på gång som i förlängningen kan öka lantbrukets robusthet.
LRF har under 2019, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, tagit fram en
studiecirkel med namnet ”Beredskap”. Genom att genomföra cirkeln, till exempel i
lokalavdelningens regi, får man både som enskild företagare och lantbrukarkollektiv en stärkt
beredskap för olika typer av kriser.
När det gäller motionens andra yrkande har LRF under 2019 tagit fram dokumentet ”Ökad
försörjningstrygghet avseende livsmedel – LRFs syn på försörjningstrygghet avseende
primärproduktion av livsmedel”. Där beskrivs vad företagen behöver från samhället för att
kunna leverera trygga livsmedel i tillräcklig mängd för att försörja befolkningen i landet.
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Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har under
det senaste året arbetat fram de tre myndigheternas syn på hur Sverige ska trygga
livsmedelsförsörjningen, som en del i samhällets arbete med den fortsatta inriktningen av
det civila försvaret. Redovisning skedde i början av mars.
Den 6 maj genomförde LRF, i samarbete med Försvarshögskolan, webbseminariet
”Livsmedelsberedskap”, där bland annat nyss nämnda myndigheter gav en kort
sammanfattning av rapporten samt gav sin bild av svensk livsmedelsberedskap.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Tilldelning av medel till regionerna
Klippanbygden
Vi upplever att den medlemsnära verksamheten är mycket viktig för hur både befintliga och
potentiella medlemmar uppfattar nyttan av sitt medlemskap och därför i förlängningen har
stor påverkan på utvecklingen av LRFs totala medlemsantal.
2015 tog riksförbundsstämman beslut om nytt medlemsavgiftssystem som bättre skulle spegla
den verkliga kostnaden för att vara medlem i LRF. Det nya avgiftssystemet har inneburit en
avgiftshöjning för de flesta medlemmarna, men även en mindre sänkning för vissa. Totalt
betalar nu medlemmarna in mer pengar för sitt medlemskap än tidigare. Samtidigt ser vi ett
minskat antal medlemmar och ett minskat antal företagsmedlemmar.
Den totala tilldelningen av medel till regionerna har minskat under de senaste åren samtidigt
som kostnader för löner och arvoden, som är de stora utgifterna, har ökat med några procent
per år. Fördelningen mellan regioner styrs till stor del av antalet medlemmar i en region. Detta
har lett till mindre pengar regionalt och lokalt i många regioner vilket i nästa steg leder det till
minskad verksamhet nära medlemmen. Detta blir kontraproduktivt och en ond nedåtgående
spiral. Det är en olycklig utveckling och stärker inte möjligheterna för regioner,
kommungrupper och lokalavdelningar att på sikt utveckla verksamheten och öka
medlemsantalet. LRF har också framför sig stora och viktiga frågor såsom hållbarhetsfrågorna
och genomförande av livsmedelsstrategier och skogsstrategier där den regionala
verksamheten är helt avgörande för att vi skall nå framgång.
LRF-koncernen har de senaste åren gjort bra resultat och ökat sitt kapital så att det idag finns
ett kapital som garanterar en långsiktigt stabil ekonomi. Den stora andelen placeringar i aktier
gör att resultatet kan variera över tid vilket den nu pågående Coronaepedemin visat tydliga
exempel på. Trots detta är det mycket angeläget att det finns resurser för den nära
medlemsverksamheten som är på en nivå där regionerna kan driva, för våra medlemmar,
angelägna och framåtsyftande frågor och lösningar. Detta är en viktig strategisk fråga precis
som de fortsatta möjligheterna för regionerna att kunna föra över eventuella överskott till ny
budget.

LRF Skåne yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

säkra och öka de ekonomiska resurserna till den regionala verksamheten samt

att

permanent ge regionerna möjlighet att föra över eventuella överskott till ny budget.
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Styrelsens yttrande nr 48
Motion Skåne nr 4

Tilldelning av medel till regionerna
Inkomna motioner
Motionären yrkar på att säkra och öka de ekonomiska resurserna till den regionala
verksamheten samt att det permanent ska ges regionerna möjlighet att föra över eventuella
överskott till ny budget.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens uppfattning att den medlemsnära verksamheten är viktig för hur
både befintliga och potentiella medlemmar uppfattar nyttan av sitt medlemskap och att det har
en påverkan på utvecklingen av LRFs totala medlemsantal.
När det gäller motionens yrkanden om att säkra och öka de ekonomiska resurserna till den
regionala verksamheten samt att permanenta regionernas möjlighet att föra över eventuella
överskott till ny budget vill riksförbundsstyrelsen understryka att fördelning av resurser är en
fråga för den operativa organisationen utifrån de uppdrag och prioriteringar som
riksförbundsstämma och riksförbundsstyrelse beslutar om. Det är riksförbundsstyrelsen som
har det yttersta ansvaret för hela LRFs ekonomi och också den som beslutar om hur budgeten
för LRFs verksamhet ska fördelas. Ett ansvar som blir omöjligt att ta om
riksförbundsstämman fattar ekonomiska beslut för delar av verksamheten. Därför anser
riksförbundsstyrelsen att motionens yrkanden bör avslås.
LRFs finansieringsmodell bygger på medlemsavgifter och externa projektmedel samt
avkastning från dotterbolag och finansförvaltning. Av de samlade resurserna som finns till
förfogande för medlemsverksamhet står medlemsavgifterna för ca 215 Mkr vilket utgör ca 40
procent av helheten. Den största delen står finansförvaltningen för och det är därför som
riksförbundsstyrelsen har beslutat om långsiktiga finansiella mål som säkrar värdet av LRFs
kapital.
Bakgrunden till att en förändring i medlemsavgiften infördes 2015, var både att den bättre
skulle spegla medlemmens verkliga kostnader för att vara medlem i LRF men också för att en
ökad andel av LRFs finansiering skulle komma från medlemsavgifter. Medlemsavgifternas
storlek är avgörande för att LRF fortsatt skall vara en oberoende, stark och inflytelserik
intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet.
Den totala budgeten till regionerna utökades med 4 Mkr 2017 och har under åren 2017-2020
varierat mellan 91,4 och 91,9 Mkr per år. Fördelningen mellan regionerna görs, precis som
motionären påpekar, i huvudsak utifrån antal medlemmar i regionen. Det innebär att regioner
som ökar eller minskar mer i medlemsantal i förhållande till övriga regioner får en större
alternativt en mindre andel av budgeten.
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Det är en princip som tillämpats under många år och som baseras på att antal medlemmar har
betydelse för den verksamhet och den medlemsservice som regionen ska tillhandahålla. Hur
verksamheten prioriteras är varje regionstyrelses ansvar.
Sedan några år tillämpas en modell som innebär att regioner som haft budgetmedel kvar vid
årets slut har fått ett tillskott med motsvarande belopp till nästa års budget och på
motsvarande sätt om man vid årets slut haft ett underskott har man fått en minskning av nästa
års budget med motsvarande belopp. För år 2020 innebär det att ett samlat överskott från 2019
på 17,7 Mkr förts över till årets budget. Motiveringen till denna modell är att regionerna ska
kunna planera en verksamhet utifrån medlemmarnas behov utan att vara låst av budget för ett
enstaka år. Möjligheten att fortsätta med denna modell måste även den hanteras inom det
ordinarie budgetarbetet.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionens yrkanden att säkra och öka de ekonomiska resurserna till den
regionala verksamheten samt att permanent ge regionerna möjlighet att föra över
eventuella överskott till ny budget.
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Motion Sydost nr 1

Framtidens LRF
Mellersta Kinnevald
Den ”Folkrörelsedialog” som startades 2018 skulle ge svar på hur LRF ska organiseras i
framtiden och vilket arbetssätt som är det mest effektiva. Det skapade en förväntan om att
dialogen skulle ta ett helhetsgrepp om organisationen på alla nivåer. Men dialogen har inte
innefattat regional- och riksnivå vilket gör att resultatet saknar kraft och förslag på
förflyttning av positioner och den effektivisering av organisationen som var målet. Vi har
heller inte fått något svar på hur riksförbundsstyrelsen anser att vi säkerställer attraktiviteten i
förtroendeuppdraget på regional- och riksnivå. Samt vilket arbetssätt vi som organisation ska
ha för att det ska finnas möjlighet för aktiva företagare att ta förtroendeuppdrag. Vi tycker det
är viktigt att man oavsett nivå i organisationen har möjlighet att vara aktiv företagare och ha
möjligheten att ta förtroendeuppdrag. Dialogen borde ha omfattat samtliga nivåer i
organisationen.

LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

i organisationsanalysens fortsatta arbete även belysa organisering på regional och
riksnivå för att säkerställa möjligheten att vara aktiv företagare och förtroendevald på
dessa nivåer.
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Styrelsens yttrande nr 49
Motion Sydost nr 1

Framtidens LRF
Inkomna motioner
LRF Sydost yrkar i sin motion att i organisationsanalysens fortsatta arbete även belysa
organisering på regional och riksnivå för att säkerställa möjligheten att vara aktiv företagare
och förtroendevald på dessa nivåer.
Styrelsens redovisning
En viktig del i LRFs verksamhet är att utveckla, underlätta och stödja arbetet för LRFs
förtroendevalda. Det ska vara enkelt, roligt och meningsfullt att engagera sig i LRF. Motionen
ligger helt i linje med det pågående arbetet att utveckla framtidens folkrörelse samt engagera
fler och påverka mer. Ett exempel på pågående utvecklingsarbete är LRF Online 2.0 som
inkluderar att relevanta IT-stöd kommer tas fram för att underlätta de förtroendevaldas arbete.
Idag finns arbetsbeskrivningar, dokument och verktyg som stöd för de förtroendevalda på
lrf.se. I och med utvecklingsarbetet med LRF Online 2.0 kommer också material och innehåll
att ses över för att vara enkla att komma åt och relevanta för dagens och morgondagens
uppdrag.
I spåren av Covid 19-krisen har vi sett hur den digitala utvecklingen inom LRF tagit stora kliv
framåt och detta kommer vara i fortsatt fokus för utvecklingen för framtidens folkrörelse.
Med förbättringar inom dessa områden ökar förutsättningarna att göra det enklare i vardagen
som förtroendevald.
Riksförbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att det ska vara möjligt att vara
företagare och förtroendevald på samtliga nivåer inom LRF. Detta har också lyfts och
beaktats i medlemsdialogen de senaste åren. Just nu jobbar vi med att konkretisera
framåtriktade åtgärder utifrån målbilden och handlingsplanen i syfte att utveckla LRF mot
framtidens folkrörelse.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Vad är LRF Ungdomen?
LRF Ungdomen
Eftersom LRF Ungdomen fyllt 30 år, så var det naturligt att i det läget titta tillbaka på vad
som åstadkommits. Det visade sig vara mycket tunt i de officiella kanalerna, det vill säga
hemsidan. Att LRF Ungdomen format några av dagens makthavare är ett faktum och ett bevis
på att man fyller ett syfte och tar ett stort ansvar inom förbundet. Men vilka beslut har fattats
till följd av motioner och initiativ från LRF Ungdomen? Kring detta finns i stort sett inget att
finna, i alla fall inte samlat. Att förtydliga vilken påverkan LRF Ungdomen verkligen har haft
genom åren, skulle inte bara stärka LRF Ungdomen inom förbundet, utan även förenkla
rekrytering och engagemang inom LRF Ungdomen.

LRF Örebro yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

en historisk redovisning av LRF Ungdomens påverkan och historia ska utföras och
finnas lätt tillgänglig, exempelvis på LRFs hemsida.
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Styrelsens yttrande nr 50
Motion Örebro nr 3

Vad är LRF Ungdomen?
Inkomna motioner
LRF Örebro önskar få en överblick av LRF Ungdomens påverkan sedan starten för 30 år
sedan – hur LRF Ungdomen format dagens makthavare samt en historisk redovisning av vad
LRF Ungdomen påverkat, både externt och internt i organisationen. Motionären önskar få
informationen lätt tillgänglig, exempelvis på LRFs hemsida.
Styrelsens redovisning
På lrf.se finns idag ett omfattande material om LRFs historia. Detta är producerat av Centrum
för Näringslivshistoria (CfN), på uppdrag av LRF, utifrån ett stort arkivmaterial som finns
deponerat hos CfN. Syftet är att göra arkivmaterialet tillgängligt för medlemmar, anställda,
forskare, studenter och en historieintresserad allmänhet. Tyvärr finns inte mycket material
sparat hos CfN från LRF Ungdomens historia.
När LRF Ungdomen Örebro skickade samma motion som denna till LRF Ungdomens
riksstämma i mars 2020, utreddes frågan och idag har LRF Ungdomens riksstyrelse
sammanställt ett mindre material på LRF Ungdomens sidor på lrf.se. Riksstyrelsen fick också
i uppdrag av stämman att ta fram en kortfilm över dess historia. På stämman var också LRF
Ungdomens tidigare ordföranden inbjudna för att göra en tidsresa över arbetet som gjorts
genom historien.
Att hitta och sammanställa ytterligare information skulle innebära ett stort arbete som kräver
resurser och samverkan mellan många olika aktörer; intresseorganisationer, rådgivare,
föreningar och forskare. Även om riksförbundsstyrelsen delar motionärens åsikt om att ha
information samlad, anser styrelsen att resurserna kan användas bättre i LRF Ungdomens
framtida arbete och aktiviteter.
För närvarande pågår en genomgripande översyn av LRF Ungdomen – hur den kan utvecklas
och ta tillvara på det engagemang som finns för att locka yngre till näringen. Ett antal
scenarier över LRF Ungdomens framtida organisering diskuteras under året hos LRF
Ungdomens regioner i landet och beslut om en eventuell förändring tas under år 2021. Detta
hoppas riksförbundsstyrelsen ska leda till en förenklad rekrytering samt ett utökat
engagemang, vilket är i linje med motionärens resonemang.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionen att en historisk redovisning av LRF Ungdomens påverkan och historia
ska upprättas och finnas lätt tillgänglig, exempelvis på LRFs hemsida.
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Motion Örebro nr 4

Rabatt hos LRF Samköp
Hallsberg
LRF Samköp har genom åren förhandlat fram många mycket bra erbjudanden för oss
LRF-medlemmar. Det är bra. De administrativa kostnaderna för ett lantbruksföretag är
betydande. Samtidigt som vi vet att våra medlemmar egentligen behöver mer rådgivning
och administrativa tjänster, så tar dessa hela tiden en större del av omsättningen i företagen.
Detta blir kontraproduktivt.
Vi motionerade för ett par år sedan om att LRF Samköp borde få förhandla fram rabatter på
ekonomitjänster hos dåvarande LRF Konsult. Detta avslogs eftersom det inte var tillåtet för
LRF Samköp att agera inom områden där LRF självt bedrev affärsverksamhet.
Medlemsnyttan skulle komma genom detta dotterbolag, dels som medlemsnytta och även som
ekonomiskt resultat. Redan då var resonemanget aningen tveksamt då inte alls alla
medlemmar använde sig av LRF Konsult, eftersom man tyckte det fanns bättre alternativ.
Idag när LRF Konsult blivit Ludvig & Co, och LRF endast är minoritetsägare i bolaget, så
borde argumentet som hindrar LRF Samköp att förhandla i den sektorn vara borta. Sannolikt
är det ännu färre medlemmar som använder Ludvig & Co eftersom alternativen blivit fler på
marknaden, och den ekonomiska avkastningen för LRF blivit mindre och osäkrare. Vi vet att
driften av dotterbolagen är en operativ fråga för VD och företagsledningarna, men dessa har
en ägarvilja att förhålla sig till. Så vi hoppas nu att tiden är mogen för att tillåta LRF Samköp
att förhandla fram gynnsamma rabattavtal med lämplig aktör inom den ekonomiska/juridiska
sektorn, med Ludvig & Co eller någon annan.

LRF Örebro yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

ge ägardirektiv till LRF Samköp som tillåter upphandling av rabattavtal inom den
ekonomisk-juridiska sektorn.
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Styrelsens yttrande nr 51
Motion Örebro nr 4

Rabatt hos LRF Samköp
Inkomna motioner
Från LRF Örebro har inkommit en motion som pekar på behovet av ekonomiska och juridiska
tjänster för LRFs medlemsföretag och medlemsrabatter på dessa tjänster. Motionen önskar att
LRF ger ägardirektiv till LRF Samköp som tillåter upphandling av rabattavtal inom den
ekonomisk/juridiska sektorn.
Styrelsens redovisning
LRF vill i största möjliga mån erbjuda tjänster för att möjliggöra ekonomiskt starka
lantbruks- och medlemsföretag. Ekonomiska och juridiska tjänster är något som de allra
flesta företagare behöver nyttja, det är därför utan tvekan en viktig del i företagandet och en
av anledningarna till LRFs fortsatt stora engagemang i Ludvig & Co, trots att det inte längre
är ett dotterbolag utan numera en intressemedlem med LRF som minoritetsägare.
LRFs ägardirektiv, formulerade i den ägarvilja riksförbundsstyrelsen årligen fastställer, ger
dotterbolagen en inriktning till hur bolagen ska arbeta, men vilka affärer bolagen ska engagera
sig i bestäms av bolagets ledning. Detta gäller även LRF Samköp.
Det finns inget hinder i ägarviljan för ett fördjupat samarbete mellan LRF Samköp och
Ludvig & Co och det är upp till dotterbolaget att bedöma om det finns en affär i ett sådant
samarbete.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Renbetesfrågan
Anundsjö och Mellersta Ådalen
Motionen berör frågan kring rennäringens sedvanemarker och gränsdragningskommissionens
karta för renskötselområden.
Rennäringsföretagen har på senare år flyttat renar allt längre ner mot kusten i Västernorrland
där de enligt gränsdragningskommissionen ej har bevisad renbetesrätt. Detta är inom
betesområde 3, där samerna påstår sig ha renbetesrätt men enligt LRF Västernorrlands
bedömning är denna inte bevisad eller mindre sannolik.
Detta skapar konflikter mellan berörda markägare och de rennäringsföretag som nyttjar
marken till vinterbete. Renarnas flytt mot kusten påverkar också möjligheterna till älgjakt i
det området och gör det svårare att nå de avskjutningsmål som finns i ÄSO-planerna.
Detta lyfter frågan kring vilka rättigheter och skyldigheter markägarna har i detta område och
vilken gräns som egentligen bestämmer var rennäringsföretagen har rätt att bedriva sin
verksamhet?
Gränsdragningskommissionen skriver i SOU 2006:14 att gränserna som lagts ej är förenade
med rättskraft. För att rättskraftigt avgöra frågan om ett markområde är belastat med
renskötselrätt eller inte måste det avgöras genom ett domstolsavgörande. Den säger vidare att
inom betesområde 3 är det samerna som har bevisbördan vid en sådan prövning.

LRF Västernorrland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

tillsätta en resurs eller på annat sätt tillförskaffa sig juridisk kunskap kring
rennäringsfrågor som kan stötta medlemmar i frågor som rör rennäringen och bevaka
dessa samt

att

driva ett prejudicerande fall för att fastställa var gränsen för renbetesrätt går.
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Styrelsens yttrande nr 52
Motion Västernorrland nr 2

Renbetesfrågan
Inkomna motioner
LRF Västernorrland har inkommit med en motion som belyser problematiken kring
renbetesrätten i områden där sedvanerätten anses vara svårbevisad och där rennäringen i allt
större omfattning nyttjar marken för vinterbete. Man yrkar att LRF ska tillsätta resurser för att
juridiskt stötta medlemmar i frågor som rör rennäringen samt att LRF ska driva ett
prejudicerande fall för att fastställa var gränsen för renbetesrätt går.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning om problematiken kring renbetesrätten
i områden där sedvanerätten inte är klarlagd. Många markägare kommer i kläm när gränserna
inte är tydligt klarlagda. Det har de senaste åren förekommit flera initiativ för att förstärka
renskötselns och samebyarnas rättigheter vilket påverkar markägarna. Det är viktigt att
ägande- och brukanderätten respekteras.
LRF har idag juridisk kompetens både regionalt och centralt som stöttar medlemmar i fall
som rör rennäringen. Vid behov omprioriteras resurser för att hantera frågor av vikt för LRFs
medlemmar.
LRF har varit delaktiga i och drivit principmål rörande ägande- och brukanderätten inom
renbetesland. Det har visat sig att det inte alltid är den bästa vägen att gå för att stärka
markägarnas intressen.
Det finns idag interna riktlinjer för hantering av principmål. Riksförbundsstyrelsen anser inte
att det är lämpligt att riksförbundsstämman tar beslut om vilka principmål som LRF
driver men ser gärna att medlemmar med intressanta fall anmäler detta till riksförbundet.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

det första yrkandet i motionen anses besvarat med vad riksförbundsstyrelsen anfört
om utökade resurser för rennäringsfrågor samt

att

avslå yrkandet om att driva ett prejudicerande fall för att fastslå gränsen för var
renbetesrätten går.
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Motion Västernorrland nr 3

Dags för ”Från Sverige” på produkter från skogen
Boteå-Styrnäs
Märkningen ”Från Sverige” samt ”Kött från Sverige” och ”Mjölk från Sverige” har blivit en
fantastisk framgång som underlättar för konsumenter att välja svenskproducerade produkter.
En avgörande faktor för att de svenska producenterna ska få ut det mervärde som finns i deras
produkter, och som konsumenter är villiga att betala för, är att det måste vara lätt för
konsumenterna att göra ett aktivt val.
Därför är det nu dags att LRF börjar arbeta för att även produkter från skogen ska kunna få
bära ”Från Sverige”-märkningen. Vårt svenska skogsbruk är i världsklass när det gäller
förhållandet mellan produktion och miljöhänsyn. I motsats till detta finns flera länder både i
Europa och i världen där skogsbruket inte bedrivs på ett hållbart sätt. I dagsläget är det dock
svårt som konsument att veta hur man ska göra ett bra val när man till exempel står i hyllan
och ska välja toalettpapper.
Sätt därför värde på vårt svenska skogsbruk i förhållanden till sämre alternativ och underlätta
rätt val för konsumenter genom att så snart som möjligt innefatta även produkter som
toalettpapper, kollegieblock, kopieringspapper, pappersmuggar med mera med märket ”Från
Sverige”.

LRF Västernorrland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

så snart som möjligt innefatta även produkter som toalettpapper, kollegieblock,
kopieringspapper, pappersmuggar med mera i märket ”Från Sverige”.
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Styrelsens yttrande nr 53
Motion Västernorrland nr 3

Dags för ”Från Sverige” på produkter från skogen
Inkomna motioner
LRF Västernorrland har inkommit med en motion där frågan om att produkter från skogen ska
kunna märkas med ”Från Sverige”.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar motionärernas åsikter om att svenskt skogsbruk och produkter
från skogen bör lyftas fram. LRF arbetar idag aktivt på flera plan för att öka användningen av
skogsbaserade produkter samt visar på mervärdet av att de är svenska. Arbetet bedrivs bland
annat genom påverkansarbete gentemot politiker, svar på remitterade förslag, deltagande i
strategiska grupper samt att LRF arbetar för utökade forskningsanslag. LRF har bland annat
påverkat för den strategi för trähusbyggande som finns idag, i det nationella och de regionala
skogsprogrammen drivit frågan om ökat användande av skogsprodukter samt har deltagit i
standardarbetet för biobaserade produkter som SIS driver.
Idag produceras en övervägande del av de pappersprodukter vi konsumerar i Sverige och det
mesta, cirka 80 % eller mer beroende på produktkategori, exporteras. Den
produktionskapacitet som finns i landet har under många år utvecklats och förfinats för att
möta den efterfrågan som finns på marknaden idag och den förväntade efterfrågan i
framtiden. Att ursprungsmärka pappersprodukter skulle inte påverka svenska producenter av
skogsprodukter på samma positiva sätt som livsmedelsproducenter.
Märkningen ”Från Sverige” som motionärerna vill att LRF ska arbeta för att även omfatta
skogsprodukter är en märkning som tagits fram tillsammans med Livsmedelsföretagen och
Svensk Dagligvaruhandel för att underlätta för konsument att välja livsmedel med svenskt
ursprung. Skogsprodukter ligger utanför märkningens syfte och blir därför svåra att inkludera.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionen om att innefatta skogsprodukter i märkningen ”Från Sverige” samt

att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbeta för att användningen av svenska
skogsbaserade produkter ökar.
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Motion Värmland nr 4

Vägfrågor
Fryksdalen
LRF Värmland är djupt bekymrade över de förändringar som signaleras från Trafikverket
rörande virkesupplägg utefter allmänna vägar; tillstånd och kostnader. Att lägga upp
skogsmaterial utefter vägar anser LRF Värmland skall vara krångel- och kostnadsfritt. När
vägar omklassas innebär det ibland krav på särskilda lastplatser. Det är en kostnad som inte
kan falla på markägaren utan på den som klassar om vägen. De areella näringarnas behov och
smidig tillgång till vägnätet måste löpande bevakas.

LRF Värmland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att tillstånd och avgifter för upplägg av virke och skogsbränsle slopas,

att

verka för att de areella näringarnas behov av allmänna vägnätet tillfredsställs samt

att

verka för att omklassning av vägar inte utgör eller skapar ökade kostnader för våra
medlemmar.
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Styrelsens yttrande nr 54
Motion Värmland nr 4

Virkesavlägg och omklassning av vägar
Inkomna motioner
LRF Värmland lyfter i en motion oro över de förändringar som Trafikverket genomfört för
virkesavlägg vid allmän väg. Att lägga upp virke vid allmän väg bör vara tillståndsfritt och
utan kostnad. LRF Värmland lyfter också problem som uppstår när vägar klassas om så att
krav på särskilda lastplatser tillkommer. Den uppkomna kostnaden ska inte läggas på
markägaren utan på den som klassar om vägen. LRF Värmland lyfter också att de areella
näringarnas behov av smidig tillgång till vägnätet löpande måste bevakas.
Styrelsens redovisning
Från årsskiftet införde Trafikverket en avgift för att ansöka om virkesavlägg vid allmän väg.
Detta har gett upphov till kritik och en oro för hur enskilda skogsägare och skogsbruket i stort
kan drabbas. Avgiften för att ansöka om virkesavlägg vid allmän väg fanns fram till 2012,
men togs då bort för att förenkla för aktörerna. Trafikverket införde samtidigt en e-tjänst för
ansökan. Vid en internrevision kom man nu fram till att nuvarande arbetssätt inte följer lagen
och därmed återinförde Trafikverket avgifterna vid årsskiftet. Uppskattningsvis finns det runt
200 000 avlägg vid allmän och enskild väg. De förändrade reglerna avser bara allmän väg där
det finns cirka 2 400-3 600 avlägg per år. I samband med att Trafikverket återinförde avgiften
för virkesavlägg påbörjade myndigheten också en översyn av de generella tillstånden för
virkesavlägg, som exempelvis en skogsägarförening kan ha för ett större geografiskt område.
Trafikverket utreder under året om de kan ha kvar de generella tillstånden och hur de annars
kan utformas. Under utredningstiden finns de generella tillstånden kvar.
Frågan har uppmärksammats av politiker och därför blev LRF, Skogsindustrierna, Skogforsk
och Trafikverket inbjudna till Trafikutskottet för att redogöra för våra synpunkter på hur
reglerna för avlägg hanteras. Skogsnäringen framförde gemensamt oro för hur det ändrade
regelverket kan påverka både enskilda skogsägare och skogsnäringen som helhet negativt. Vi
presenterade även ett konkret förslag på hur trafikförordningen kan ändras för att ta bort
avgiften. Tillståndsfrågan regleras i väglagen § 43 och berör mycket mer än bara virke. Att
ändra väglagen bedöms inte vara en framkomlig väg, utan istället har fokus i arbetet legat på
avgiften och Trafikverkets tillämpning av § 43 i väglagen. Under våren tillkännagav
riksdagen att regeringen dels bör verka för att inga avgifter tas ut för tillstånd för virkesupplag
och dels att Trafikverket snarast underlättar administrationen för skogsföretagen vid
tillståndsansökan. Beslutet i riksdagen var positivt, men det återstår att bevaka frågan så att
regeringen verkligen genomför de nödvändiga förändringarna. Virkesavlägg vid allmän väg
kan vara en trafikfara om virket läggs upp på fel sätt. Skogsbruket, Skogforsk och
Riksförbundet Enskilda Vägar har därför tillsammans med Trafikverket utformat en broschyr
med instruktioner om hur virke och skogsbränsle ska läggas upp på ett trafiksäkert sätt.
Skogsnäringen arbetar gemensamt för att rekommendationerna i broschyren ska vara
välkända för relevanta aktörer.
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När vägar klassas om kan olika problem uppkomma för markägaren. LRF har sedan tidigare
drivit frågan att om Trafikverket väljer att klassa om en allmän väg till enskild, så ska
Trafikverket lämna den i gott skick innan ägarskapet byts. Samma sak gäller även om
omklassningen innebär att krav på nya lastplatser tillkommer. Riksförbundsstyrelsen delar
uppfattningen att dessa kostnader inte får belasta markägaren.
Riksförbundsstyrelsen delar uppfattningen att de areella näringarnas behov och tillgång till
det allmänna vägnätet är centralt för det gröna näringslivets transporter. LRF arbetar därför
aktivt för att påverka beslutsfattare i hela landet så att tillräckliga resurser tillförs för att
kunna underhålla och förbättra standarden på vägnätet. För allmänna vägar på landsbygden
är det statliga bärighetsanslagets storlek och fördelning över landet en central fråga. 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. Det är även viktigt att hela
LRF-organisationen lyfter dessa frågor vid möten med Trafikverkets regioner samt i de
regionala bärighetsgrupperna.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbeta
för att avgifterna för virkesavlägg tas bort och ansökningsförfarandet förenklas samt

att

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

Stora ekar och andra stora träd
Lidköpings kommungrupp
Landskapet skapas av oss som bor och verkar på landsbygden. Genom vår skötsel i
generationer har vi ett antal stora träd. Dessa träd håller markägarna nu på att tappa rådigheten
över. Stora träd kartläggs och sammanställs i Trädportalen, numera ändrat till Artportalen.
I Västra Götaland finns i dagsläget 42 690 registrerade ”skyddsvärda” träd. Rapporteringen är
öppen och kan göras av vem som helst. Med Träd-/Artportalen som grund skickar
Länsstyrelsen nu ut brev till markägare som kan antas ha ”skyddsvärda” träd på sina
fastigheter.
Kartmaterialet har en avsaknad av precision som innebär att inritade träd i själva verket kan
vara belägna på grannfastigheter. Även träd som inte är markerade på kartan men kan tänkas
uppfylla kriterierna för skyddsvärda träd omfattas av regelverket.
LRF Västra Götaland anser att fastighetsägaren skall ha full beslutanderätt om stora träd på
sin fastighet fram tills att något annat har avtalats. Varje enskilt träd som länsstyrelser vill
införa någon form av begränsning för måste hanteras separat. Vi kan inte ha samråd för
skötseln av landets totalt 700 000 registrerade träd och dess omgivning.

LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att markägaren inte behöver söka tillstånd eller samråda för att ta ner grenar
eller avverka stora träd,

att

verka för att markägaren skall ha full rådighet över stora träd på sin fastighet samt

att

göra en översyn av rättssäkerheten kring hanteringen av stora träd i landskapet.
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Styrelsens yttrande nr 55
Motion Västra Götaland nr 1

Registrering av stora träd
Inkomna motioner
LRF Västra Götaland har inkommit med en motion om problematiken med registreringen av
stora träd som anses skyddsvärda. Man menar att markägaren bör ha full rådighet över träden,
att myndighetskontakter inte ska behövas för att vidta åtgärder på träden samt att
rättssäkerheten behöver ses över vid hanteringen.
Styrelsens redovisning
Det finns 700 000 träd i Sverige som registrerats i Artportalen som ”Skyddsvärda träd”. Detta
är huvudsakligen träd som registrerats av privatpersoner. Naturvårdsverket anger i sin
vägledning att avverkning av skyddsvärda träd ofta innebär att naturmiljön väsentligt
förändras och därmed kräver samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken. Man anger vidare att även
förhållandevis små åtgärder kan kräva samråd i känsliga områden. Det går inte utifrån
vägledningen att avgöra när samråd krävs i det enskilda fallet, men signalen är att den som
inte samråder vid exempelvis avverkning av sådana träd riskerar att bryta mot lagen.
När myndigheten får in en samrådsanmälan har man möjlighet att förelägga om
försiktighetsmått eller i vissa fall förbjuda åtgärden.
Riksförbundsstyrelsen delar LRF Västra Götalands syn att hanteringen riskerar medföra att
markägarens rådighet över träden går förlorad och att det riskerar att skapa en onödig
byråkrati.
Den här typen av blandning mellan ny teknik, medborgarrapportering och
myndighetsutövning finns numera på flera områden. I många fall saknar de registreringar
myndigheter genomför stöd i rättsordningen trots att de får konsekvenser för enskilda. För att
stärka rättssäkerheten utan en ökad byråkrati behöver man hitta nya vägar för hur det ska
hanteras av myndigheterna.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att markägaren inte
ska behöva söka tillstånd eller samråda för att ta ner grenar eller avverka stora träd,

att

arbeta för att markägaren skall ha full rådighet över stora träd på sin fastighet samt

att

arbeta för en översyn av rättssäkerheten kring hanteringen av stora träd i landskapet.
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Motion Värmland nr 3

Inför lantbruksvetenskap i grundskolans läroplan
Säffle Norra
LRF Värmland anser att det är viktigt att lyfta lantbruket i skolan. Bonden i skolan är därför
en lyckad satsning. Bonden i skolan vänder sig idag i första hand till elever på låg- och
mellanstadiet, men kunskapen om lantbruket och de biologiska sammanhangen måste
fördjupas och förmedlas även till elever i högstadiet. Kunskap om de biologiska
sammanhangen är oerhört viktig för att kunna ta bra beslut och därför anser vi att LRF
behöver utveckla Bonden i skolan så att materialet och plattformen även vänder sig till
högstadieungdomar.

LRF Värmland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRFs arbete med att utveckla Bonden i skolan intensifieras och anpassas till att också
kunna användas i de högre årskurserna såsom högstadiet.
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Motion Västra Götaland nr 5

Bonden i skolan = Vår framtid
Skövde kommungrupp
LRF Västra Götaland anser att Bonden i skolan är en av LRFs mest lyckade satsningar. Det är
viktigt att barn och ungdomar förstår de biologiska sammanhangen, då detta är grunden för
mänsklig fortlevnad.
Utan kunskap kan irrationella beslut tas, därför är det viktigt att förmedla kunskap om dessa
sammanhang till barn och ungdomar. 68 procent i åldersgruppen 18-29 år uppger att de har
klimatångest, jämfört med 31 procent i åldern 65-79 år (källa: Sifo 2018). Med kunskap om
sammanhangen kan man möta klimatångesten hos barn och ungdomar.
Bonden i skolan vänder sig idag i första hand till elever som går på låg- och mellanstadiet.
LRF Västra Götaland anser att detta är bra, men vi anser också att kunskapen måste fördjupas
och förmedlas även till elever i högstadiet och gymnasiet. LRF behöver därför utveckla
Bonden i skolan så att materialet och plattformen även vänder sig till den åldersgruppen. LRF
behöver också marknadsföra Bonden i skolan mycket mer.

LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRFs arbete med att utveckla Bonden i skolan intensifieras,

att

LRFs arbete med Bonden i skolan anpassas till att också kunna användas i de högre
årskurserna såsom högstadiet och gymnasiet samt

att

mer resurser läggs på marknadsföring av Bonden i skolan till lärare.
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Styrelsens yttrande nr 56
Motion Värmland nr 3 och Västra Götaland nr 5

Utöka Bonden i skolans målgrupp
Inkomna motioner
LRF Värmland och LRF Västra Götaland anser båda att LRFs arbete med Bonden i skolan
ska intensifieras, marknadsföras mer och anpassas för att även passar årskurserna i högstadiet.
Styrelsens redovisning
När Bonden i skolan togs fram valdes att lägga fokus på barn i förskoleklass till årskurs 6.
Bakgrunden till detta är att forskningen tydligt visar att människans grundläggande
värderingar och intressen formas tidigt i livet; oftast före tolv års ålder. Det gör att det är
viktigt att komma in tidigt i undervisningen.
Även om Bonden i skolan idag riktar sig främst till yngre elever, hittar även lärare till äldre
elever information på sidan. LRF har också varit delaktigt i framtagandet av ett skolmaterial
tillsammans med Jordbruksverket, MatRätt, som riktar sig just till elever från årskurs 6 upp
till gymnasiet. MatRätt innehåller information om hur maten produceras och hur val vi gör i
butiken kan påverka miljömässig hållbarhet. Det handlar även om allt som jordbruket bidrar
med utöver själva maten.
Inom ramen för projektet Tänk om producerades även en Youtube-serie om självförsörjning,
riktad till målgruppen högstadie- och gymnasieelever. Det finns planer på att undersöka
huruvida det materialet kan klippas om och återanvändas för att pedagogiskt visa på vikten av
att producera mer mat i Sverige.
Eftersom arbetet med att ta fram nya läromedel och lektioner är tids- och resurskrävande är
riksförbundsstyrelsens prioritering att uppdatera befintliga läromedel för förskoleklass till
årskurs 6 för att vara anpassade till nya kursplaner samt att uppdatera den digitala plattformen
för Bonden i skolan, istället för att utveckla nya läromedel för de högre årskurserna.
Marknadsföring är viktigt – ett material kan vara hur bra som helst, men om ingen använder
det spelar kvaliteten ingen roll. LRF arbetar ständigt med att marknadsföra Bonden i skolan
via olika kanaler – kampanjer i sociala medier, på lrf.se samt genom möten och föreläsningar.
Därför är det glädjande att se att besökssiffrorna för bondeniskolan.se ökade med nästan
40 procent mellan 2018 och 2019; från 195 000 till 270 000. Bakom varje besök döljer sig
många gånger en hel skolklass.
Det görs även ett stort arbete i regionerna, riktat till barn och unga. Genom evenemang som
exempelvis Jorden och skogen i stan och Bonden i skolan gårdsbesök når vi tusentals barn
och unga varje år.
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Motionärerna uttrycker en önskan om att arbetet ska intensifieras, vilket även
riksförbundsstyrelsen önskar. Tjänsten som barn- och ungdomskommunikatör har efter
viss tids frånvaro åter blivit tillsatt och en ny person arbetar med full kraft i tjänsten. Stort
fokus läggs på att utveckla de digitala lösningarna – något som Covid 19-krisen och behovet
av distansundervisning har satt ljuset på – att uppdatera material och se till att sprida
kännedomen om materialet. En ny satsning gjordes i våras med livesändning från en
bondgård som var ett substitut till de gårdsbesök som många skolbarn gör på våren.
Arbetet med barn- och ungdomskommunikation är nu åter igång med full fart.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Utveckla läromedlet Bonden i skolan
Regionstyrelsen
LRF Mälardalen har tagit fram ett koncept, ”Bonden i skolan gårdsbesök”, där vi på olika
evenemang når barn, pedagoger, kostchefer, studie- och yrkesvägledare och politiker med
information om vår näring. Fokus ligger på svenska mervärden och på utbildning och jobb
inom det gröna näringslivet. Vi samarbetar kring detta med de tre naturbruksgymnasierna i
vår region samt företag och organisationer inom de gröna näringarna. Denna aktivitet lever
upp till alla tre fokusområden LRF har: Skapa opinion för att det gröna näringslivet är en del
av lösningen för ett hållbart samhälle, Stärka påverkansarbetet för myndighetsutövning som
ökar konkurrenskraften samt Rekrytera fler för att uppnå mer.
Evenemangen Bonden i skolan gårdsbesök kopplar vi till LRFs digitala läromedel Bonden i
skolan samt skogsnäringens digitala läromedel Skogen i skolan. Det är mycket uppskattat av
besökarna och under 2019 nådde vi närmare 10 000 personer under totalt sju dagar.
LRF Mälardalen vill med detta påtala att det digitala läromedlet i skolan,
www.bondeniskolan.se, är en mycket viktig nyckel till framgången. Digitalt material åldras
fort och för att fortsätta vara attraktivt behöver det förnyas och utvecklas i takt med
omvärlden och dess förändringar. Vi har genom åren sett allt för många av LRFs framtagna
kampanjer, material och digitala satsningar, som när de nått ut i organisationen via regioner
och lokalavdelningar till konsumenterna, avslutats eller lagts på hyllan. Något vi till varje pris
vill undvika i detta fall.
Antalet unika besökare på läromedlet Bonden i skolan, ökade med 38 % mellan 2018 och
2019, från 195 000 till 270 000, vilket är fantastiska siffror, men potentialen är mycket större!
LRF behöver se till att denna utveckling fortsätter för att förstärka greppet om utbildningen
kring jord- och skogsbruk och kännedomen om de gröna näringarnas alla möjligheter. Vi ska
hålla i taktpinnen för att på ett objektivt sätt berätta om det svenska jordbruket och gärna
bredda målgruppen utöver dagens förskoleklass till årskurs 6. Det finns inte något
motsvarande material för pedagoger att tillgå och det som skrivs i andra läromedel om vår
näring behöver inte ens faktagranskas, vilket i sig är ganska skrämmande.

LRF Mälardalen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

det digitala läromedlet Bonden i skolan ges de resurser som behövs för att fortsätta att
förnyas och utvecklas samt

att

LRF sätter ett kvantitativt mål för hur man vill att antalet besökare till läromedlet
Bonden i skolan skall öka och upprättar en handlingsplan för hur detta skall gå till.
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Styrelsens yttrande nr 57
Motion Mälardalen nr 2

Utveckla läromedlet Bonden i skolan
Inkomna motioner
LRF Mälardalen arrangerar varje år konceptet ”Bonden i skolan gårdsbesök” och påtalar att
bondeniskolan.se är en nyckel till framgången. De vill att LRF ska hålla i konceptet och
fortsätta att vidareutveckla det digitala läromedlet. LRF Mälardalen vill också att det sätts ett
kvantitativt mål med tillhörande handlingsplan för hur man vill öka antalet besökare på sajten.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen håller med om vikten av att öka kännedomen och berätta om det
svenska jordbruket för barn och unga. Motionärerna uttrycker en oro för att arbetet med
Bonden i skolan ska minskas ned vad gäller budget och personal eller läggas på hyllan, vilket
inte är fallet. Tjänsten som barn- och ungdomskommunikatör har åter blivit tillsatt och en ny
person arbetar med full kraft i tjänsten. Stort fokus läggs nu på att utveckla och uppdatera
materialet på sajten samt se till att sprida kännedomen om läromedlet.
Med anledning av Covid 19 gjordes också en ny satsning våren 2020 med livesändning från
en bondgård som är ett substitut till de gårdsbesök som många skolbarn gör på våren. Detta
arbetssätt kommer att fortsätta utvecklas under hösten.
Riksförbundsstyrelsen vill i sammanhanget understryka att fördelning av resurser är en fråga
för den operativa organisationen utifrån de uppdrag och prioriteringar som
riksförbundsstämma och riksförbundsstyrelse beslutar om.
LRF har redan idag ambitiöst satta mål för arbetet med Bonden i skolan, både på webb och i
sociala kanaler och dessa följs upp och rapporteras in i LRFs måluppföljningssystem på
månatlig bas. Vad gäller besökssiffrorna för bondeniskolan.se ökade de med nästan 40
procent mellan 2018 och 2019, från 195 000 till 270 000 och fortsätter att öka 2020. Bakom
varje besök döljer sig många gånger en hel skolklass. Målsättning och upprättande av en
handlingsplan är en operativ fråga och inte en fråga för riksförbundsstämman att besluta.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionen vad gäller målsättning och upprättande av handlingsplan för Bonden
i skolan samt

att

motionen i övrigt anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion Västra Götaland nr 8

Samarbete med Farmer Time för att stärka banden mellan
gård och klassrum
Melleruds kommungrupp
Vi har idag svårt att rekrytera unga tjejer och killar till våra företag i de gröna näringarna.
Detta kan givetvis bero på löner eller andra arbetsvillkor. Men det kan också bero på att allt
fler barn och unga inte har en naturlig koppling till landsbygden, jordbruket eller skogen.
För varje ny generation är det allt färre som känner en bonde.
Genom satsningen Farmer Time får elever och lärare möjlighet att träffa en lantbrukare under
alla säsonger på ett år. För lantbrukaren tar det bara 15-20 minuter per månad. Genom att
träffa eleverna via ett bildsamtal är eleverna med på gården från klassrummet. Det är
tidseffektivt och bra ur smittskyddssynpunkt. Konceptet finns och fungerar bra. Dock finns
det idag fler klasser som letar efter en bonde. Genom detta har vi en möjlighet att barn på
2020-talet kan lära känna en bonde.
De som är barn och unga idag är framtidens arbetstagare, konsumenter, politiker och
företagare. Just därför är det viktigt att vi i lantbruket skapar en relation med dem. Stämman
med LRF Västra Götaland uppmanar LRFs riksförbund att vara med i detta internationella
samarbete som i Sverige leds av Hushållningssällskapet.

LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

öppna upp för samarbete med Hushållningssällskapet om Farmer Time.
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Styrelsens yttrande nr 58
Motion Västra Götaland nr 8

Samarbete med Farmer Time för att stärka banden mellan gård
och klassrum
Inkomna motioner
LRF Västra Götaland önskar att styrelsen öppnar upp för samarbete med
Hushållningssällskapets Farmer Time för att möjliggöra att fler barn och unga får en relation
till lantbruket.
Styrelsens redovisning
Allt färre barn och unga har en koppling till lantbruket idag. Det blir därför allt viktigare att
skapa en relation mellan bonden och unga via skolan. Konceptet Farmer Time går ut på att en
skolklass har löpande kontakt med en lantbrukare via videosamtal och på så sätt får ta del av
en lantbrukares vardag och vad som händer under ett år på en bondgård.
Planen är att utreda om och hur LRF eventuellt kan samarbeta med Hushållningssällskapet
och i vilken omfattning. Då Farmer Time är ett eget varumärke med ett färdigt koncept finns
det begränsningar i hur LRF kan använda det. Det behöver därför utredas om och hur Farmer
Time kan koppla till det arbete som redan görs, exempelvis via Bonden i skolan. Det bör
också tilläggas att konceptet bygger på ideellt engagemang från lantbrukare.
På grund av den rådande Covid 19-situationen har många av skolornas studiebesök på gårdar
blivit inställda under 2020. Därför beslutade LRF att genomföra två filmade gårdsbesök på
olika teman och på det sättet låta elever få komma till gårdar digitalt, men också som ett sätt
att ha en digital dialog med barn genom att göra det möjligt att ställa frågor direkt till bonden.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att utreda
möjligheterna för ett samarbete med Farmer Time.

.
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Ärende nr 9

Styrelsens yttranden över inkomna motioner
Nr

Yttrande

Från

Motion

Sid
8

1

Livsmedelsstrategin

Sydost 5, Västra Götaland 3

Livsmedelsstrategin, en väg till
lönsamhet i primärledet, Resultatuppföljning av livsmedelsstrategin

2

Lantbrukets del av värdekedjan

Gotland 2

Lantbrukets del av värdekedjan

14

3

Vi i de gröna näringarna vill
gå mot ett fossilfritt samhälle

Gotland 1, Norrbotten 1

Vi i de gröna näringarna vill gå mot
ett fossilfritt samhälle, Avskaffande
av klimatskatter i jord- och skogsbruk

19

4

Svensk växtodlings potential
för ökad kolinlagring

Skåne 2

Svensk växtodlings potential för
ökad kolinlagring

24

5

Solceller

Jönköping 3

Solceller

27

6

Klimatdebatten

Jönköping 4

Klimatdebatten

29

7

”Gröna molnet” – ge myndighet
och kontrollorgan åtkomst till
samma information

Gävleborg 1

”Gröna molnet” – ge myndighet
och kontrollorgan åtkomst till
samma information

32

8

Viltutfodring

Södermanland 2

Viltutfodring

35

9

Rätt att skydda skördad gröda

Värmland 1

Rätt att skydda skördad gröda

38

10

Utökade jaktmöjligheter hjort

Ta dovhjortens framfart på allvar,
Jönköping 6, LRF Ungdomen 1,
Skyddsjakt på hjort nattetid,
Södermanland 4
Utökade jaktmöjligheter hjort

11

Jakttider för hjortar och hjälpmedel vid jakt på hjortar

Sydost 6, Örebro 1

Stoppa hjortviltet, Allmän jakt på
kronhjort

47

12

Klövviltets påverkan på
jord- och skogsbruk

Jönköping 2

Klövviltets påverkan på jord- och
skogsbruk

50

13

Faktaunderlag i
älgförvaltningen

Sydost 2

I viltvården kommer skogen sekundärt

53

14

Möjlighet att överklaga ersättningsbeslut för rovdjursskador

Gävleborg 3

Möjlighet att överklaga ersättningsbeslut för rovdjursrivna hundar

56

15

Kadaverhantering av vilt

Södermanland 3

Kadaverhantering av vilt

58

16

Vildsvinsproblematiken

Sydost 8

Vildsvinsproblematiken

60

17

Rovdjursförvaltningen

Västernorrland 1

Rovdjursförvaltningen

63

18

Krafttag kring rovdjursfrågan

Örebro 2

Krafttag kring rovdjursfrågan

67

19

Sköt rovdjursförvaltningen
enligt beslut

Jämtland 4

Sköt rovdjursförvaltningen enligt beslut

73
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42

Nr

Yttrande

Från

Motion

20

Måttet är rågat, lantbruket
tål inte mer

Östergötland 2

Måttet är rågat, lantbruket tål inte mer

77

21

Konsekvenser av vargens
utbredning i områden med
betesdrift

Östergötland 3

Konsekvenser av vargens utbredning
i områden med betesdrift

81

22

Datum för att putsa mark
anmäld med grödkod 49 –
vallgröda ej godkänd för
miljöersättning

Västernorrland 4

Datum för att putsa grödkod 49

84

23

Förändring av kravet på bete
och utevistelse

Västra Götaland 6

Förändring av kravet på bete och
utevistelse

87

24

Utedrift för får utan ligghall

Gävleborg 4

Utedrift för får utan ligghall

92

25

Djurtransporter

Gävleborg 2

Djurtransporter

96

26

Säkerställ hållbar tillgång
till veterinär service för
lantbrukets djur

Sydost 7

Säkerställ hållbar tillgång till veterinär
service för lantbrukets djur

99

27

Ägande- och brukanderätt

Värmland 5

Ägande- och brukanderätt

103

28

LRFs arbete med prospektering Jämtland 3, Jönköping 5,
och gruvverksamhet
Östergötland 5

Hugg inte i sten!, Prioritera mineralfrågan högre inom LRF, LRF måste
upp på banan i mineralfrågan

111

29

Tätortsnära jordbruksverksamhet

Halland 1

Befintlig tätortsnära jordbruksverksamhet

117

30

God myndighetsutövning
och kontroller

Mälardalen 3, Sydost 3

Klassning av lantbruk som miljöfarlig
verksamhet, Gemensamt kontrollorgan

121

31

Det orimliga strandskyddet

Västra Götaland 7

Det orimliga strandskyddet

125

32

Översyn av lagstiftning/
förordning gällande
områdesskydd av åkermark

Jämtland 1

Översyn av lagstiftning/förordning
gällande områdesskydd av åkermark

128

33

Att göra upp eld i naturen

Halland 2

Att göra upp eld i naturen

131

34

Utred rättsläget för bete
vid fäboddrift

Jämtland 2

Utred rättsläget för bete vid fäboddrift

134

35

Omarrondering och
Lantmäteriet

Dalarna 3

Lantmäteriets handläggningstider
och kostnader

137

36

Markintrång och luftledningar

Halland 3, Västra Götaland 4

Markintrång, Markintrång av
luftledningar

142

37

Ersättning för matjord vid
expropriation

Västerbotten 1

Åkermarkens värde

145
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Sid

Nr

Yttrande

Från

Motion

38

LRFs otydlighet om
enskilda avlopp

Västra Götaland 2

LRFs otydlighet om enskilda avlopp

147

39

LRF och framtiden för glyfosat

Skåne 1

Glyfosat

151

40

Gymnasieutbildningar inom
lantbruk

Östergötland 4

Gymnasieutbildningar inom lantbruk

155

41

Eftergymnasiala kortare
påbyggnadsutbildningar

Jönköping 1

Eftergymnasiala kortare
påbyggnadsutbildningar

158

42

Lärlingsperiod för gröna
näringar

Södermanland 1

Lärlingsperiod för gröna näringar

161

43

Nya stambanor för höghastighetståg

Dalarna 2, Skåne 3

Anläggande av banor för höghastighetståg mellan våra storstäder, Höghastighetsjärnvägen ett miljöproblem

165

44

Mobiltäckning

Värmland 2, Östergötland 1

Försämrad täckning för mobiltelefoni
och datatrafik, Mobiltäckning och
energiförsörjning till master

169

45

Djurrättsrelaterad brottslighet

Dalarna 1, Gotland 3

Djurrättsrelaterad brottslighet,
Skärpta straff för olaga intrång

173

46

Bristande vägfunktionalitet

Mälardalen 1

Bristande vägfunktionalitet

176

47

Krisberedskap

Sydost 4

Krisberedskap

179

48

Tilldelning av medel till
regionerna

Skåne 4

Tilldelning av medel till regionerna

182

49

Framtidens LRF

Sydost 1

Framtidens LRF

185

50

Vad är LRF Ungdomen?

Örebro 3

Vad är LRF Ungdomen?

187

51

Rabatt hos LRF Samköp

Örebro 4

Rabatt hos LRF Samköp

189

52

Renbetesfrågan

Västernorrland 2

Renbetesfrågan

191

53

Dags för ”Från Sverige” på
produkter från skogen

Västernorrland 3

Dags för ”Från Sverige” på
produkter från skogen,

193

54

Virkesavlägg och
omklassning av vägar

Värmland 4

Vägfrågor

195

55

Registrering av stora träd

Västra Götaland 1

Stora ekar och andra stora träd

198

56

Utöka Bonden i skolans
målgrupp

Värmland 3, Västra Götaland 5

Inför lantbruksvetenskap i
grundskolans läroplan, Bonden
i skolan = vår framtid

201

57

Utveckla läromedlet
Bonden i skolan

Mälardalen 2

Utveckla läromedlet Bonden i skolan

204

58

Samarbete med Farmer Time
för att stärka banden mellan
gård och klassrum

Västra Götaland 8

Samarbete med Farmer Time för
att stärka banden mellan gård och
klassrum
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Sid

Ärende nr 9

Inkomna motioner och styrelsens yttranden
Region

Motion

Sid Yttrande

Nr

Sid

Dalarna 1

Djurrättsrelaterad brottslighet

171 Djurrättsrelaterad brottslighet

45

173

Dalarna 2

Anläggande av banor för höghastighetståg mellan våra storstäder

163

Nya stambanor för höghastighetståg

43

165

Dalarna 3

Lantmäteriets handläggningstider och
kostnader

136 Omarrondering och Lantmäteriet

35

137

Gotland 1

Vi i de gröna näringarna vill gå mot ett fossilfritt samhälle

17

3

19

Gotland 2

Lantbrukets del av värdekedjan

12 Lantbrukets del av värdekedjan

2

14

Gotland 3

Skärpta straff för olaga intrång

45

173

Gävleborg 1

”Gröna molnet” – ge myndighet och kontrollorgan åtkomst till samma information

”Gröna molnet” – ge myndighet
31 och kontrollorgan åtkomst till
samma information

7

32

Gävleborg 2

Djurtransporter

95 Djurtransporter

25

96

Gävleborg 3

Möjlighet att överklaga ersättningsbeslut
för rovdjursrivna hundar

55

14

56

Gävleborg 4

Utedrift för får utan ligghall

91 Utedrift för får utan ligghall

24

92

Halland 1

Befintlig tätortsnära jordbruksverksamhet

116 Tätortsnära jordbruksverksamhet

29

117

Halland 2

Att göra upp eld i naturen

130 Att göra upp eld i naturen

33

131

Halland 3

Markintrång

139 Markintrång och luftledningar

36

142

Jämtland 1

Översyn av lagstiftning/förordning
gällande områdesskydd av åkermark

Översyn av lagstiftning/
127 förordning gällande
områdesskydd av åkermark

32

128

Jämtland 2

Utred rättsläget för bete vid fäboddrift

133

Utred rättsläget för bete
vid fäboddrift

34

134

Jämtland 3

Hugg inte i sten!

107

LRFs arbete med prospektering
och gruvverksamhet

28

111

Jämtland 4

Sköt rovdjursförvaltningen enligt beslut

71

Sköt rovdjursförvaltningen enligt
beslut

19

73

Jönköping 1

Eftergymnasiala kortare påbyggnadsutbildningar

157

Eftergymnasiala kortare påbyggnadsutbildningar

41

158

Vi i de gröna näringarna vill gå
mot ett fossilfritt samhälle

172 Djurrättsrelaterad brottslighet
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Möjlighet att överklaga ersättningsbeslut för rovdjursskador

Region

Motion

Jönköping 2

Klövviltets påverkan på jord och
skogsbruk

Sid Yttrande
Klövviltets påverkan på jord49
och skogsbruk

Nr

Sid

12

50

Jönköping 3

Solceller

26 Solceller

5

27

Jönköping 4

Klimatdebatten

28 Klimatdebatten

6

29

Jönköping 5

Prioritera mineralfrågan högre inom LRF

28

111

Jönköping 6

Ta dovhjortens framfart på allvar

39 Utökade jaktmöjligheter hjort

10

42

LRF Ungdomen 1

Skyddsjakt på hjort nattetid

40 Utökade jaktmöjligheter hjort

10

42

Mälardalen 1

Bristande vägfunktionalitet

175 Bristande vägfunktionalitet

46

176

Mälardalen 2

Utveckla läromedlet Bonden i skolan

203

Utveckla läromedlet Bonden
i skolan

57

204

Mälardalen 3

Klassning av lantbruk som miljöfarlig
verksamhet

119

God myndighetsutövning
och kontroller

30

121

Norrbotten 1

Avskaffande av klimatskatter i jordoch skogsbruk

3

19

Skåne 1

Glyfosat

39

151

Skåne 2

Svensk växtodlings potential för ökad
kolinlagring

Skåne 3

108

18

LRFs arbete med prospektering
och gruvverksamhet

Vi i de gröna näringarna vill
gå mot ett fossilfritt samhälle

149 LRF och framtiden för glyfosat
22

Svensk växtodlings potential
för ökad kolinlagring

4

24

Höghastighetsjärnvägen ett miljöproblem

164

Nya stambanor för höghastighetståg

43

165

Skåne 4

Tilldelning av medel till regionerna

181

Tilldelning av medel till
regionerna

48

182

Sydost 1

Framtidens LRF

184 Framtidens LRF

49

185

Sydost 2

I viltvården kommer skogen sekundärt

13

53

Sydost 3

Gemensamt kontrollorgan

120

30

121

Sydost 4

Krisberedskap

178 Krisberedskap

47

179

Sydost 5

Livsmedelsstrategin, en väg till
lönsamhet i primärledet

1

8

52 Faktaunderlag i älgförvaltningen
God myndighetsutövning och
kontroller

6 Livsmedelsstrategin
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Region

Motion

Sid Yttrande

Nr

Sid

Sydost 6

Stoppa hjortviltet

45

11

47

Sydost 7

Säkerställ hållbar tillgång till veterinär
service för lantbrukets djur

Säkerställ hållbar tillgång till
98 veterinär service för lantbrukets
djur

26

99

Sydost 8

Vildsvinsproblematiken

59 Vildsvinsproblematiken

16

60

Södermanland 1

Lärlingsperiod för gröna näringar

42

161

Södermanland 2

Viltutfodring

34 Viltutfodring

8

35

Södermanland 3

Kadaverhantering av vilt

57 Kadaverhantering av vilt

15

58

Södermanland 4

Utökade jaktmöjligheter hjort

41 Utökade jaktmöjligheter hjort

10

42

Värmland 1

Rätt att skydda skördad gröda

37 Rätt att skydda skördad gröda

9

38

Värmland 2

Försämrad täckning för mobiltelefoni
och datatrafik

167 Mobiltäckning

44

169

Värmland 3

Inför lantbruksvetenskap i grundskolans
läroplan

199

Utöka Bonden i skolans
målgrupp

56

201

Värmland 4

Vägfrågor

194

Virkesavlägg och omklassning
av vägar

54

195

Värmland 5

Ägande- och brukanderätt

101 Ägande- och brukanderätt

27

103

Västerbotten 1

Åkermarkens värde

144

37

145

Västernorrland 1

Rovdjursförvaltningen

17

63

Västernorrland 2

Renbetesfrågan

190 Renbetesfrågan

52

191

Västernorrland 3

Dags för ”Från Sverige” på produkter
från skogen

192

53

193

Västernorrland 4

Datum för att putsa grödkod 49

22

84

Västra Götaland 1

Stora ekar och andra stora träd

197 Registrering av stora träd

55

198

Västra Götaland 2

LRFs otydlighet om enskilda avlopp

146

38

147

Jakttider för hjortar och hjälpmedel vid jakt på hjortar

160 Lärlingsperiod för gröna näringar

Ersättning för matjord vid
expropriation

62 Rovdjursförvaltningen

Dags för ”Från Sverige” på
produkter från skogen

Datum för att putsa mark anmäld
83 med grödkod 49 – vallgröda ej
godkänd för miljöersättning

213

LRFs otydlighet om enskilda
avlopp

Region

Motion

Sid Yttrande

Nr

Sid

Västra Götaland 3

Resultatuppföljning av livsmedelsstrategin

1

8

Västra Götaland 4

Markintrång av luftledningar

140 Markintrång och luftledningar

36

142

Västra Götaland 5

Bonden i skolan = Vår framtid

200

Utöka Bonden i skolans
målgrupp

56

201

Västra Götaland 6

Förändring av kravet på bete och
utevistelse

Förändring av kravet på bete
och utevistelse

23

87

Västra Götaland 7

Det orimliga strandskyddet

124 Det orimliga strandskyddet

31

125

Västra Götaland 8

Samarbete med Farmer Time för att
stärka banden mellan gård och klassrum

Samarbete med Farmer Time
205 för att stärka banden mellan
gård och klassrum

58

206

Örebro 1

Allmän jakt på kronhjort

46

Jakttider för hjortar och hjälpmedel vid jakt på hjortar

11

47

Örebro 2

Krafttag kring rovdjursfrågan

65 Krafttag kring rovdjursfrågan

18

67

Örebro 3

Vad är LRF Ungdomen?

186 Vad är LRF Ungdomen?

50

187

Örebro 4

Rabatt hos LRF Samköp

188 Rabatt hos LRF Samköp

51

189

Östergötland 1

Mobiltäckning och energiförsörjning
till master

168 Mobiltäckning

44

169

Östergötland 2

Måttet är rågat, lantbruket tål inte mer

75

20

77

Östergötland 3

Konsekvenser av vargens utbredning
i områden med betesdrift

Konsekvenser av vargens
79 utbredning i områden med
betesdrift

21

81

Östergötland 4

Gymnasieutbildningar inom lantbruk

153

Gymnasieutbildningar inom
lantbruk

40

155

Östergötland 5

LRF måste upp på banan i mineralfrågan

109

LRFs arbete med prospektering
och gruvverksamhet

28

111

7 Livsmedelsstrategin

86

214

Måttet är rågat, lantbruket tål
inte mer

Anteckna gärna.

215

Anteckna gärna.

216

Anteckna gärna.

217
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