LRFs digifysiska extra stämma
6 – 7 oktober 2021

Extra riksförbundsstämma 2021

Innehållsförteckning

sid
Föredragningslista

2

Pkt 5

Kommenterad föredragningslista

3

Pkt 9

Vägen mot visionen

6

Pkt 10

Yttranden och motioner

11

Förteckning över styrelsens yttranden

169

Förteckning över inkomna motioner

172

Läs mer information om LRFs extra riksförbundsstämma på www.lrf.se/stamma2021.

Föredragningslista till extra riksförbundsstämma
den 6 - 7 oktober 2021

1.

Stämman öppnas

2.

Val av ordförande vid stämman jämte en eller flera vice ordförande

3.

Anmälan av sekreterare och protokollsekreterare

4.

Fastställande av röstlängd

5.

Fastställande av föredragningslista

6.

Fastställande av arbetsordning

7.

Val av protokolljusterare och rösträknare

8.

Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

9.

Ärenden som riksförbundsstyrelsen hänskjutit till stämman

10.

Ärenden som medlem hänskjutit till riksförbundsstämman

11.

Stämman avslutas

3

Ärende nr 5

Föredragningslista vid extra stämmor med
Lantbrukarnas Riksförbund, förening u p a
och ideell förening 2021-10-06--07
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 24 mars 2021 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 3 mars 2021 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, Anton Öhrlund och Filip Axelsson.
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 25 maj valde Per Lindahl, Lantmännen och Sofia Karlsson, LRF
Västra Götaland till ledamöter i beredningsutskottet. Styrelsen har utsett
Åsa Odell att vara styrelsens representant. Anna Lundell och Pernilla Winnhed,
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:
Ninni Kolmodin, LRF Gotland
Erik A Eriksson, Landshypotek
Som ersättare föreslås:
Robert Kihlin, LRF Mälardalen
Jeanette Elander, Sveriges Grisföretagare
Som rösträknare föreslås:
Anna Iwarsson, LRF
Göran Almberg, LRF
Som ersättare föreslås:
Carl von der Esch, LRF
Erik Pihlo, LRF

8.

Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
Meddelande om tid och plats för den ordinarie stämman i maj och den extra
stämman i oktober skickades i februari 2021 till regioner och organisationsmedlemmar och kallelse till extra stämma skickades ut den 1 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 riksförbundsstyrelsen hänskjutit till stämman
Utveckling av LRF - Vägen mot visionen 2021
Vägen mot visionen är riksförbundsstämmans dokument för att beskriva LRFs
strategiska inriktning. Vägen mot visionen beslutas sedan 2015 vart tredje år.
Riksförbundsstyrelsen har under året fört dialog och inhämtat synpunkter på
förslaget till revidering av Vägen mot visionen genom en presentation vid
riksförbundsrådet den 30 mars samt en remittering av dokumentet till regioner,
organisationsmedlemmar och LRF Ungdomen under april-maj 2021.
Dokumentet har justerats med anledning av inkomna synpunkter.
Styrelsen föreslår stämman besluta:
att

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

10.

Ärenden som medlem hänskjutit till riksförbundsstämman
Behandling av inkomna motioner
Styrelsen redovisar i 41 yttranden sina förslag med anledning av 49 inkomna
motioner.

11.

Stämmornas avslutande
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Ärende nr 9

Vägen mot visionen
1

Inledning

Som stöd för att nå LRFs vision finns Vägen mot visionen som beskriver LRFs
principiella syn inom fyra områden:
-

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

Dokumentet är vägledande för all verksamhet inom LRF och beslutas vart tredje år
av riksförbundsstämman. Med utgångspunkt i Vägen mot visionen fastställer
riksförbundsstyrelsen en strategisk plan i vilken den operativa
verksamhetens strategiska inriktning konkretiseras.
2

Attraktiv och inflytelserik medlemsorganisation

2.1

LRF är sina medlemmar

LRF är en företagar- och intresseorganisation som drivs som en folkrörelse för och
av sina medlemmar. LRF samlar företagare och företag inom det gröna näringslivet.
LRF välkomnar även medlemmar som inte är företagare men som stödjer vårt
allmänna syfte.
När LRF har många medlemmar och samlar det gröna näringslivet ger det LRF en
stark röst. Utöver ett högt antal företagarmedlemmar i LRF är det även angeläget att
de sammantaget representerar en stor andel enskilt brukad jordbruks- och skogsmark
och en stor andel av omsättningen inom de gröna näringarna.
Det är även en central målsättning för LRF att ha en bred anslutning av producentföreningar och företagsintressenter i det gröna näringslivet som organisationsmedlemmar och intressemedlemmar. LRF kan tillsammans med organisationsmedlemmar och
lantbruksföretagen definiera och driva ett antal initiativ för en hållbar tillväxt inom till
exempel innovationsförutsättningar, digitalisering, försörjningstrygghet och fossiloberoende.
En samlad och effektiv struktur för företagsnära och branschspecifika frågor inom
LRF stärker den enskilda medlemmens inflytande och möjligheter på den kommersiella
marknaden och den politiska spelplanen.
För att behålla befintliga medlemmar och attrahera nya är det viktigt att ständigt
utveckla medlemskapet utifrån medlemmarnas behov.
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2.2

Medlemsengagemang och kraften i folkrörelsen

LRF är en organisation som bygger på medlemmars och förtroendevaldas vilja och
engagemang. Många aktiva och engagerade medlemmar skapar en kraftfull rörelse
och en stark organisation.
LRF som folkrörelse behöver finnas där medlemmarna befinner sig och erbjuda former
för engagemang och påverkan som medlemmarna finner attraktiva. Det handlar både
om att skapa meningsfulla uppdrag för förtroendevalda och vägar för den enskilda
medlemmen att engagera sig i olika frågor.
LRF är som starkast när vi arbetar samordnat; från gårdsplan via lokalavdelning,
kommungrupp, region och riksförbund till Bryssel. Folkrörelsen stärker det näringspolitiska arbetet och därmed LRFs roll som företagarorganisation.
Inom ramen för utvecklingen av LRF som folkrörelse behöver ett inkluderande arbete
att vitalisera värdegrunden genomföras. Det finns även skäl att stötta förtroendevalda
med kunskap och fakta, vilket kan ske i ett utvecklat digitalt format eller i fysiska
möten. Det finns också en potential att främja folkrörelsearbetet i hela kedjan från
det lokala till riksnivå genom att utveckla och förenkla LRFs föreningsorganisation.
En nyckel till framgång är att förtroendevalda i LRF representerar olika medlemsgrupper och har en god spridning vad avser ålder, kön och näringsverksamhet.
Som minsta gemensamma nämnare krävs att förtroendevalda visar ledarskap, står upp
för värdegrunden och LRFs jämställdhetsmål, ser alla medlemsgrupper och agerar för
LRFs gemensamma bästa.
2.3

Vikten av en stark ungdomsorganisation

I LRFs ungdomsorganisation fångas ungas engagemang upp och utvecklas. Det är en
naturlig väg in i LRF och gör medlemskap i LRF mer attraktivt genom social gemenskap med fokus på aktiviteter som gynnar ett lärande om de gröna näringarna och
föreningslivet.
I LRF Ungdomen kan ungas intressen tillvaratas och kanaliseras, som direkt och indirekt bidrar till att utveckla LRF. LRF Ungdomen är en självklar form för lärande om
folkrörelsen och påverkansarbetet och stärker unga medlemmars röst i organisationen.
Genom att bevaka och påverka frågorna som LRF driver ur ungas perspektiv säkras
fortlevnaden för LRF och näringen, ett arbete som kännetecknas av påverkansarbete
internt och externt.
2.4

Dotterbolag och investeringar som skapar medlemsnytta

Dotterbolagen drivs på kommersiella grunder för att utveckla medlemsnytta, dels
genom att tillhandahålla tjänster och erbjudanden av hög kvalitet till medlemmarna
eller en bredare marknad, dels genom att leverera vinst och därigenom bidra till LRFs
finansiering. Dotterbolagen ska dela LRFs värdegrund. Relationen mellan moderbolag
och dotterbolag liksom mellan dotterbolag och medlem ska vara marknadsmässig.

8

LRFs direktinvesteringar i delägda bolag är antingen av mer renodlad strategisk
karaktär, där bolagen efter startfasen ska vara självförsörjande, eller av s.k. VC-karaktär
(minoritetsägande i tillväxtbolag) där bolagen ska möta LRFs vid var tid gällande
kriterier för strategisk, finansiell och ägarmässig passform och där konkurrens med
LRFs medlemmars verksamhet ska undvikas.
3

Hållbar tillväxt

3.1

Tillsammans får vi landet att växa

LRFs medlemmar bedriver företag inom ett stort antal branscher som alla är viktiga
för att nå visionen.
Det gröna näringslivet är en förutsättning för omställningen till en biobaserad och fossilfri samhällsekonomi. Att utveckla det gröna näringslivet gynnar en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar utveckling och minskar risken för export av negativ miljöpåverkan. LRF står upp för rätten och nyttan av att på ett ansvarsfullt sätt hålla djur och
bruka naturresurser.
Möjligheterna till företagande inom det gröna näringslivet är stora och genom marknadsdriven innovation och teknikutveckling skapas ständigt nya affärsmöjligheter.
För att nå visionen krävs att både befintliga och nya verksamheter utvecklas i takt med
ekonomiska förutsättningar och förändringar i konsumenternas efterfrågan. LRF har en
roll att identifiera nya attraktiva marknader för medlemmarna. Det är angeläget med behovsmotiverad forskning som stödjer branschens utveckling.
Tack vare LRF fastställde år 2017 Sveriges riksdag en nationell livsmedelsstrategi och
år 2021 har en tredje handlingsplan presenterats av regeringen. Men för att kunna nå
det övergripande målet med en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, måste mer
hända. Framöver gäller det att samtliga myndigheter nu omsätter sina uppdrag i konkreta resultat för att företagare ska fortsätta att våga satsa och utveckla sin verksamhet.
Det är också avgörande att strategins mål får en större tyngd när samhället ska väga av
olika intressen, till exempel beslut kring ny infrastruktur, ytterligare miljöåtgärder eller
viltförvaltning.
LRF välkomnar det nationella skogsprogrammet men det finns fortsatt en lång rad näringspolitiska frågor där LRF behöver påverka för att regelverket kring skogen ska
utvecklas i en riktning som inte försvårar brukandet av skogen. Den skogliga miljöpolitiken måste tydligare kompletteras med en skoglig näringspolitik.
En stark ägande- och brukanderätt är fundamental för en hållbar tillväxt och långsiktig
förvaltning. Det är också en av de viktigaste grundstenarna för att företagare ska våga
investera för framtiden. Den som försörjer sig genom att aktivt äga och bruka skog och
mark skapar ett värde åt sig själv men samtidigt betydande värden för oss alla – för
samhället.
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4

Framgångsrikt företagande

4.1

En lönsam och viktig del av näringslivet

LRF arbetar för att fler företag i det gröna näringslivet ska bli stabila, visa lönsamhet,
kunna öka sin produktion och ha kraft och vilja att anställa. Alla frågor som LRF arbetar
med utgår från företagarens behov och nytta. LRF har sin viktigaste uppgift i att stödja,
inspirera och påverka för att skapa de bästa förutsättningarna för företagen i de gröna
näringarna att kunna skapa tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft. Det är också viktigt
att LRF verkar för goda förutsättningar att starta nya företag och för ägarskiften i
sektorn.
Som företagare blir det allt viktigare att förstå och möta den ständigt föränderliga marknaden, oavsett om den är lokal eller global. Genom samarbeten med marknadsaktörer
kan LRF bidra till att påverka sortiment samt konsumenters och kunders inställning till
produkter och tjänster från det gröna näringslivet och därigenom öppna nya nationella
och internationella marknadsmöjligheter för medlemmarna.
I de gröna näringarna har den kooperativa affärsmodellen en central roll och deras erfarenhet, kunskap och utvecklingsarbete är värdefullt även för LRF. När den globala
marknaden får en allt större betydelse för den enskilda medlemmen har LRFs organisationsmedlemmar en strategisk och viktig roll som affärspartners och kontaktytor till den internationella och nationella marknaden.
En god och uthållig lönsamhet är helt avgörande för att företagen i de gröna näringarna
ska kunna utvecklas och vara konkurrenskraftiga. Det är viktigt att nationella villkor
inte medför konkurrensnackdelar gentemot företag utanför Sveriges gränser.
Med utvecklingen mot ökande belåning men låg lönsamhet i många verksamheter, svag
position i delar av livsmedelskedjan samt förändringar i produktionsförhållanden finns
utmaningar för segment i sektorn. Samtidigt kan till exempel fortsatt digitalisering/automatisering och eventuellt helt nya affärsmodeller skapa nya möjligheter för företagen i
de gröna näringarna. LRF har här en roll att fortsatt identifiera vad som på sikt kan förbättra sektorns lönsamhet.
4.2

Vikten av attraktionskraft och ett aktivt företagande

För att säkerställa ett livskraftigt företagande är det nödvändigt att det gröna näringslivet
upplevs attraktivt. Viljan att studera, arbeta och driva företag i det gröna näringslivet är
avgörande för att branschen ska kunna locka rätt kompetens och utveckla nya produkter
och tjänster.
LRF har en viktig uppgift att visa att sektorn är en framtidsbransch genom att lyfta förebilder samt utvecklings- och karriärmöjligheter i det gröna näringslivet. LRF har också
en viktig uppgift i att bidra till att näringarnas kompetensbehov tillgodoses; dels genom
främjande av kompetenshöjande insatser, dels genom att påverka innehållet i utbildningar riktade mot det gröna näringslivet. LRF har en viktig roll i att säkerställa att det
finns möjligheter för kompetensutveckling på hög nivå.
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4.3

Politiska förutsättningar för ett aktivt företagande

Det politiska landskapet har förändrats. Ett effektivt näringspolitiskt arbete förutsätter
inte bara att LRFs förslag är tydliga och väl motiverade utan också att vi har svaret på
samhällsutmaningar och bedöms kunna leverera på dem. LRFs näringspolitiska arbete
utgår från att förbättra förutsättningarna för företagare och företag. Näringspolitik och
opinionsbildning som bidrar till en stark äganderätt, konkurrenskraft och regelförenkling är prioriterade områden. Det är tydligt att många centrala frågor för LRFs medlemmar avgörs på EU-nivå där de gröna näringarna alltför ofta utmålas som problem
snarare än en del av lösningen.
LRFs kommunikativa näringspolitiska uppdrag är omfattande både vad gäller målgrupper och budskap. I en föränderlig medielogik måste LRF balansera behovet av att spegla
medlemmarnas perspektiv med ett ökande behov av att också nå ut till allmänhet och
beslutfattare som saknar en djupare kunskap om LRFs fokusfrågor eller som helt enkelt
inte delar LRFs uppfattning.
5

Framtidstro

5.1

En stark framtidstro bland landsbygdens företagare

Det är på landsbygden som ägandet, förädlingen och utvecklingen av Sveriges naturkapital sker. En smart symbios mellan stad och land - som möjliggör nya affärer och
marknader, nya jobb och ett livskraftigt företagande - är nyckeln till en aktiv landsbygd.
För en stark framtidstro hos landsbygdens företagare krävs en social kontext. Företagandet i det gröna näringslivet är platsbundet och en förutsättning för att det ska kunna utvecklas är att det är attraktivt och tryggt att leva och bo på platsen. Här har LRF liksom
annat föreningsliv en viktig roll att fylla.
LRF anser att förbättrade och förenklade villkor för byggande och boende på landsbygden är en strategisk fråga.
5.2

Infrastruktur och landsbygdsservice

Fungerande bredband, vägar, tåg, el, post och telefoni samt en god infrastruktur i övrigt
gör landsbygden attraktiv och stimulerar utveckling, tillväxt och sysselsättning.
Inte sällan fattas beslut i samhället ur ett storstadsperspektiv. LRF anser därför att det
ska göras en konsekvensanalys inför beslut och deras genomförande och att förslag med
negativ påverkan för möjligheten att driva företag på landsbygden revideras.
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Ärende nr 10

Styrelsens yttrande nr 1
Motion Jönköping nr 5 och Östergötland nr 1

Skydd av jordbruksmark
Inkomna motioner
I motioner från LRF Jönköping och LRF Östergötland lyfts behovet av ett starkare
skydd för jordbruksmarken. LRF Jönköping pekar på problemet att det på senare år
blivit svårare för enskilda markägare att få bygglov på landsbygden när jordbruksmark
tas i anspråk, medan kommunernas exploatering godtas. LRF Jönköping yrkar att LRF
ska arbeta för en lagändring där den enda möjligheten till exploatering av jordbruksmark är om det utförs en nyodling så att areal och brukningsvärde inte minskar i
området samt att LRF ska vara drivande i utvecklingen i ett system där åtgärder för
miljönytta kan överföras till annan aktör som planerar en åverkan.
LRF Östergötland menar i sin motion att länsstyrelserna bör ges en tydligare roll för att
styra kommunernas exploatering av jordbruksmark. LRF Östergötland yrkar att
länsstyrelserna får en roll och uppdrag att granska och godkänna alla översiktsplaner
och planläggningsärenden som kommuner genomför, att det i länsstyrelsens
regleringsbrev tydligt framgår att de ska värna åkermarken och säkerställa att 3 kap. 4 §
miljöbalken efterlevs och att länsstyrelser ska ha ett verktyg att agera mot kommuners
felaktiga agerande i dessa sammanhang.
Styrelsens redovisning
Frågan om hur jordbruksmarken kan skyddas bättre från skadlig exploatering behandlas
återkommande vid LRFs riksförbundsstämmor. Den problematik som lyfts av LRF
Jönköping och som innebär att det har blivit svårare för enskilda markägare att få
bygga, medan kommunernas större exploateringar godtas enligt nuvarande lagstiftning
är ett resultat av Mark- och miljööverdomstolens senare års praxis som innebär en
nackdel för både enskilda medlemmar och för landsbygdsutvecklingen. Styrelsen anser
nu, liksom tidigare att det inte kan vara meningen att den goda hushållning med marken
som det från allmän synpunkt innebär att fortsätta och utveckla till exempel
livsmedelsproduktion ska hindras på det sätt som sker idag.
Uppdraget från tidigare stämmor är att arbeta för förändringar i miljöbalken och andra
relevanta regelverk. Styrelsen ser dock positivt på att komplettera uppdraget med att
undersöka om även andra modeller och styrmedel till skydd för jordbruksmarken kan
vara ett effektivt sätt att bredda möjligheterna att få större gehör för den problematik
som finns och hur den skulle kunna lösas. Inte minst det gångna året bör ha fört med sig
ökad förståelse hos fler för den långsiktiga frågan om behovet av att värna den
värdefulla jordbruksmarken. Vi står troligen inför dramatiskt förändrade möjligheter till
livsmedelsproduktion i ett globalt perspektiv, både kopplat till ett förändrat klimat och
den stora påverkan som en pandemi eller andra kriser kan föra med sig när det gäller
trygg försörjning av bland annat livsmedel.
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Motionen från LRF Östergötland tar upp behovet av att ge länsstyrelserna effektivare
verktyg för att kunna påverka kommunernas planering. Både Miljömålsberedningen och
senare Riksintresseutredningen lade fram förslag i den riktningen som LRF ställde sig
bakom. Styrelsen vidhåller att förslaget kan vara en del av lösningen på problemet att
alltför stor del av vår jordbruksmark exploateras, även om en mer önskvärd utveckling
skulle vara en förändrad attityd hos kommunerna i riktning mot en väsentligt ökad
försiktighet när jordbruksmark riskerar att gå förlorad, som har sin grund i en ökad
förståelse för frågan och ett större ansvarstagande än idag.
Frågan om skyddet av jordbruksmarken är komplex och styrelsen ser det därför som en
fördel att den hanteras och utvecklas i olika, men parallella spår för att
exploateringstakten ska kunna bromsas. Resultatet av ett beslut där intentionerna i de
båda motionerna bifalls skulle vara att LRF stödjer de förslag som kommit från
Miljömålsberedningen och Riksintresseutredningen om ett ökat inflytande för
länsstyrelserna över kommunernas planering, samtidigt som LRF arbetar för
förtydliganden i miljöbalken som gör att regleringen inte hindrar till exempel
generationsskiften och landsbygdsutveckling och samtidigt som även nya styrmedel och
verktyg, bland annat med inspiration från andra länder, undersöks och prövas.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till intentionerna i motionen från LRF Jönköping uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att undersöka möjligheterna till en förändrad lagstiftning
där till exempel kompensation av förlorad jordbruksmark kan ingå som ett
styrmedel samt

att

med bifall till intentionerna i motionen från LRF Östergötland uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att arbeta för att öka länsstyrelsernas möjligheter att
påverka och ingripa i den kommunala planeringen när jordbruksmark berörs
av exploatering.
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Motion Jönköping nr 5

Bebyggelse på jordbruksmark
Regionstyrelsen
Det har på senare år blivit mycket svårare att få bygglov på landsbygden utifall
jordbruksmark helt eller delvis planeras tas i anspråk. Detta regleras i miljöbalken 3 kap
4 § där det står att brukningsvärd jordbruksmark inte skall bebyggas (utom vid
väsentliga samhällsintressen), vilket gör att kommuner med flera kan få frisedel medan
bebyggelse av enskilda hus på landsbygden inte tillåts efter att Mark- och
miljööverdomstolens praxis på senare tid lett till en mycket strikt tolkning.
Den jordbruksmark som finns idag naggas oåterkalleligt i kanterna av bebyggelse och
annan infrastruktur. Vi behöver därför tillsammans värna, och vara försiktiga, när det
handlar om att exploatera odlingsbar mark framöver. Vår livsmedelsstrategi kan inte bli
verklighet om vår viktigaste produktionsresurs – jordbruksmarken – försvinner.
Men stora ytor odlingsbar mark växer också igen eller omvandlas till skog därför att vi
inte kan skapa en attraktiv och levande landsbygd i vissa delar av landet. Denna fråga är
givetvis mångfacetterad men att enskilt byggande på landsbygden hindras bidrar till den
negativa utvecklingen.
I lagen är ”brukningsvärd” ett ledord och i det fall en markägare, likväl som kommun
med flera, blir ålagd att inte minska varken areal eller brukningsvärde kan byggande
vara tillåten. Detta genom att i närområdet nyodla åkermark eller återskapa betesmark
för att bevara miljönyttan i form av produktionsförmåga och andra ekosystemtjänster.
Om det blir lika spelregler kan en balans skapas där enskilt byggande är förhållandevis
enkelt att kompensera medan ett större projekt blir klart svårare (men inte omöjligt) att
genomföra på jordbruksmark vilket i vissa fall kan vara tvunget. Detta skapar därför en
ekonomisk styrmodell där exploatören redan tidigt i processen måste värdesätta
jordbruksmarken på ett helt nytt sätt och klart oftare kommer vi troligen att se
exploatering på annan mark. Att strikt kräva nyodling kan vara en stor utmaning i
områden med i princip 100 procent jordbruksmark och där måste antagligen
kompensationen tillåtas inom ett större geografiskt område för att vara praktiskt
genomförbar.
Samhällsviktigt byggande som kan anföras av Trafikverket, regioner, kommuner med
flera är givetvis viktiga för en regional/nationell utveckling men dess påverkan på
naturmiljön har belysts i utredning SOU 2017:34 ”Betänkande av Utredningen om
ekologisk kompensation” och många av de tankarna kan vara applicerbara på
jordbruksmark.
Utredningen visar på förslag där det talas om kompensationspooler – där någon kan
sälja miljönytta till annan aktör: ”Införa försöksverksamhet av kompensationspooler,
som förmedlar värdeskapande insatser för biologisk mångfald och ekosystemtjänster”.
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Detta är en metod som finns i olika varianter i Europa vilket främjar en positiv
samhällsutveckling samtidigt som jordbruksmarken bevaras.
Ett krav på kompensation kommer då att leda till att balansen mellan större och mindre
exploateringar kan bli mer rättvis och kan förväntas leda till en god hushållning av
jordbruksmark där produktionsförmågan och andra ekosystemtjänster inte minskar.
LRF Jönköping yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för en lagändring där den enda möjligheten till exploatering av
jordbruksmark är om det utförs en nyodling så att areal och brukningsvärde inte
minskar i området samt

att

vara drivande i utvecklingen i ett system där åtgärder för miljönytta kan
överföras till annan aktör som planerar en åverkan.
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Motion Östergötland nr 1

Ge länsstyrelser uppdrag och mandat att bevaka exploatering
av åkermark
Regionstyrelsen
LRF Östergötland skickar på uppdrag av regionstämman denna motion som initierats av
ett intensivt arbete angående åkermarkens bevarande i länet. Hållbarhet och beredskap
har de senaste åren äntligen kommit upp på agendan och diskuteras flitigt i vårt
samhälle. I det hållbara samhället är det mest elementära behovet att kunna förse
befolkningen med mat och vatten för sitt välmående. Det handlar till och med om
överlevnad på många platser i världen. Med den klimatförändring som är ett faktum och
som kommer att accelerera under kommande år, så har vi om ett par decennier en
situation som är mångt mycket värre än idag och möjligheten att producera livsmedel
och säkerställa tillgången för sin befolkning kommer vara centralt för varje lands
ledning.
Sverige tillhör ett av de länder som är lyckligt lottade i denna dramatiska utveckling. Vi
har god välproducerande och ung åkermark framställd under istiden, globalt sett god
tillgång på vatten och ett gynnsamt temperaturläge. Denna åkermark kommer vara
mycket värdefull för att försörja vårt land men också ur ett globalt perspektiv. Även om
samhället idag har fått upp ögonen för hållbarhetsfrågorna och till viss del förståelse för
värnandet av åkermark, så är det fortfarande tydligt att när det kommer till den egna
kommunen och dess utveckling så prioriteras denna fråga många gånger ner av
kommunpolitiker och tjänstemän. Tillväxten i den egna staden och kommunen är det
överordnade målet och då ses företagsetableringar och byggnationer som ger
arbetstillfällen som det mest centrala. Kortsiktiga värderingar ligger till grund för att
åkermark många gånger väljs för exploatering utifrån sitt till synes bästa geografiska
läge för den kommunala planeringen. Att miljöbalken är tydlig på att en
lokaliseringsutredning måste göras och att åkermark enbart får användas för
samhällsviktiga intressen där andra alternativ saknas förbises.
För att komma till rätta med kommunernas kortsiktiga agerande och många gånger
snäva prioriteringar för till synes sin kommuns bästa behövs en reglering av detta. Den
som rimligen kan ha ett sådant uppdrag att kontrollera att miljöbalken verkligen
efterlevs och försvara åkermarken för den nödvändiga produktionen av livsmedel och
andra produkter i bioekonomin är länsstyrelsen.
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LRF Östergötland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt
riksförbundsstyrelsen
att

länsstyrelser får en roll och uppdrag att granska och godkänna alla
översiktsplaner och planläggningsärenden som kommuner genomför,

att

det i länsstyrelsens regleringsbrev tydligt framgår att de ska värna åkermarken
och säkerställa att 3 kap. 4§ miljöbalken efterlevs samt

att

länsstyrelser ska ha ett verktyg att agera mot kommuners felaktigt agerande i
dessa sammanhang.
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Styrelsens yttrande nr 2
Motion Jämtland nr 1 och Skåne nr 1

Kampanj om allemansrätten
Inkomna motioner
LRF Skåne och LRF Jämtland beskriver utmaningarna med ett ökat antal ovana
besökare i skog och mark och vill att LRF initierar en kampanj om allemansrättens
rättigheter och skyldigheter på olika språk.
Styrelsens redovisning
Antalet besökare i skog och mark har ökat det senaste året och mycket pekar på att
rådande coronarestriktioner, med ett kraftigt minskat utlandsresande, är orsaken till det.
Denna ökning syns exempelvis i antalet besök i nationalparkerna som ökat med 300 000
personer under 2020 till 3,1 miljoner besökare.
Ett ökat antal besökare i naturen behöver inte vara ett problem om allemansrättens
grundregel; inte störa – inte förstöra, efterlevs. Tyvärr är det dock ganska många
markägare som vittnar om ökad nedskräpning det senaste året med exempelvis
plåtburkar, portionssnus och hundbajspåsar. Problem har också uppstått kring betesdjur,
beteshagar, hemfridszonen och fotosessioner i växande gröda. Det finns skäl att tro att
de nya besökarna i naturen saknar grundläggande kunskap om allemansrätten och
företagande inom jord- och skogsbruk.
Utöver detta beskrivs rent olagliga aktiviteter såsom att köra snöskoter på åkermark
samt i skogsplanteringar. Det är med stor besvikelse vi kan konstatera att regeringen
efter avslutad terrängkörningsutredning valt att inte föreslå några lagändringar för att
minska dessa skador.
Projektet Turism på annans mark, som drivs av LRF, Naturturismföretagen, Visit
Dalarna och Jordägareförbundet, redogör för hur samverkan med markägaren kan
utvecklas om en annan företagare vill bedriva turistverksamhet på dennas mark. För att
underlätta detta har olika avtal tagits fram exempelvis för bildande av vandringled,
anpassad skogsskötsel eller slitage av enskild väg. Ju mer spridning informationen om
detta projekt kan få till olika intressegrupper, desto bättre är det. För seriösa och
långsiktiga turistföretag borde det vara självklart att arbeta med överenskommelser med
berörda markägare.
Under 2020 har en nationell dialoggrupp för allemansrätten startats på initiativ från
Svenskt Friluftsliv, Naturvårdsverket och LRF. Syftet med denna grupp är att lyfta fram
utmaningar inom allemansrätten, diskutera dessa med berörd expertis och föreslå
lämpliga åtgärder.
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Arbetet har dock precis inletts och inventering av olika ämnen att arbeta djupare med
pågår. I skrivande stund vill styrelsen därför avvakta med att utlova en kampanj om
allemansrätten tills denna inventering är klar. Exempelvis finns en problematik kring
mountainbikes samt eldrivna mountainbikes som kanske bedöms som än mer relevant
att arbeta med i första hand.
Det är ett klokt förslag att en eventuell kampanj om allemansrättens rättigheter och
skyldigheter översätts till andra språk. Naturvårdsverket ligger redan långt fram i den
frågan och har information om allemansrätten översatt till över 20 språk.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionerna anses besvarade med vad styrelsen anfört.

19

Motion Jämtland nr 1

Allemansrätten
Hammerdal, Kälarne och Tännäs
Allemansrätten möjliggör tillgång till välskötta skogar och marker för allmänheten.
Detta är positivt och bör fortsatt värnas. Allemansrätten ger en unik tillgång till vår
natur, under förutsättning att man inte stör eller förstör.
Åtnjutandet av allemansrätten förutsätter samtidigt tillräcklig information om och
förståelse för hur man ska agera som privatperson för att inte störa eller åsamka skada. I
dagsläget är informationen otillräcklig.
Många ägare av skog och åker i norra Sverige kan vittna om isbränna på åkermark och
skador i skogsplanteringar förorsakade av snöskotertrafik. I södra Sverige finns problem
med andra intrång beroende på befolkningstäthet. Tätortsnära lantbruk har problem med
betesdjur och bristande hänsyn vid tillträde till beteshagar, fotosessioner i växande
gröda och så vidare.
Dessutom har grunden i allemansrätten under årens lopp mer och mer kommit att stå
tillbaka för en spridd uppfattning att allemansrätten går att åberopa i situationer där
andra lagar sätter begränsningar.
Till följd av Covid-19 pandemin har allt fler svenskar semestrat i Sverige snarare än att
åka utomlands. Detta har ytterligare ökat trycket på marken.
Det har gjorts och görs informationsinsatser, men med tanke på att problemen ökar
tycks dessa insatser vara otillräckliga. En betydande ambitionsökning gällande
information om allemansrätten – inklusive vilka skyldigheter den medför – är på sin
plats.
LRF Jämtland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för en riktad information till allmänheten om allemansrätten.
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Motion Skåne nr 1

Allemansrätten
Örsjö-Solberga
Under Coronapandemin har fler människor än vanligt gett sig ut i den svenska naturen.
Det är naturligtvis positivt att fler upptäcker och uppskattar de svenska naturvärdena.
Många uppskattar det öppna landskapet, inte minst boende i våra större städer, men det
är viktigt att lägga på minnet att allemansrätten är en rättighet som även har många
skyldigheter. Samhället har en skyldighet att informera allmänheten om vad man får
göra och inte göra i skog och mark.
Allemansrätten är grundlagsskyddad och ger allmänheten möjlighet att röra sig på
offentliga och privata marker. Huvudregel i allemansrätten är att inte störa och inte
förstöra. Tar du dig in på allemansrättslig mark sker det alltid på eget ansvar. Undantag
i allemansrätten finns till exempel i naturreservat under vissa tider på året, på odlad
mark samt vid nyplantering av skog. Allemansrätten får inte påverka pågående
markanvändning för jord- och skogsbruket.
Utan betande djur, välskötta skogar och markägarens insatser för landskapsbilden har
allemansrätten inget värde. Det är den skötsel som jord- och skogsbrukare gör för att
hålla landskapet öppet och skogen tillgänglig som är grunden för att allmänheten skall
kunna ha nytta av allemansrätten.
Korsar man marker där det finns betande djur så måste man visa särskild hänsyn.
Grindar ska alltid stängas, skyltar om betande djur ska respekteras, man ska vara extra
försiktig om man har med sig hund och man får inte orsaka skador på jordbruks- eller
skogsmark.
Fler människor i skog och mark innebär även större risk för bränder och nedskräpning.
Man ska alltid ta med sopor när man fikar eller äter i naturen. Plast och metaller kan
skada både vilda djur och tamboskapen. Eldning och grillning ska alltid ske på säkra
platser.
En dom i Mark- och Miljööverdomstolen (MÖD 2006:63) hänvisar till att det är
kommunens ansvar att städa och ta hand om avfall/skräp på annans mark. Det är inte
markägarens ansvar att ta hand om avfall/skräp som markägaren inte själv har
förorsakat.
Finns markeringar att jakt pågår måste man ta hänsyn till att så pågår. Det har hänt att
markeringar om att jakt pågår har tagits bort och detta är mycket allvarligt.
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LRF har tillsammans med naturturismföretagarna tagit fram en broschyr och avtal för
naturturism på annans mark. Information om avtalen måste spridas till alla som nyttjar
annans mark och då även till organisationer och föreningar som har verksamhet i
naturen samt till kommuner och myndigheter.
Det är även viktigt att man respekterar hemfridszonen för boende, samt de som bedriver
näringsverksamhet på landsbygden.
LRF Skåne yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

initiera en kampanj om allemansrättens rättigheter och skyldigheter till
allmänheten samt

att

vid en kampanj om allemansrätten bör detta ske även på olika andra språk
på grund av att alla inte behärskar svenska.
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Styrelsens yttrande nr 3
Motion Gävleborg nr 1

Prioritera åtgärder mot så kallade bärplockarläger
Inkomna motioner
LRF Gävleborg beskriver problematiken kring långvariga bärplockarläger och vill att
polis och övriga myndigheter ska prioritera dessa brott mer och uppdatera sin strategi i
frågan. De yrkar att LRF ska arbeta för en branschstandard för bäruppköpare som
inbegriper att bärbranschen motverkar bärplockarläger.
Styrelsens redovisning
Det är som motionären nämner viktigt att hålla isär begreppen i denna fråga.
Organiserad bärplockning innebär att företag anlitar plockare, vanligtvis från Thailand,
för att plocka bär enligt allemansrätten. Plockarna har grundlön och kollektivavtal och
sover i anordnade lokaler. Boendet är därför sällan ett problem.
Oorganiserad bärplockning innebär att EU-medborgare nyttjar EUs fria rörlighet och
allemansrätten för att plocka och sälja bär (till bäruppköpare) på egen hand.
Bärplockarna saknar organisatör och bor oftast under långa perioder i läger i skogen
– bärplockarläger. Antalet boende i lägret och den långa tid lägret används gör att det
inte ingår i allemansrätten.
Denna fråga behandlades på riksförbundsstämman 2013 och ledde till en statlig
utredning samt en ny lag (1/1 2016) som stärkte markägarens möjligheter att få bort
olagliga lägerboenden. De lagändringar som gjordes berörde Kronofogdens regelverk,
bland annat genom sänkt kostnad för den drabbade markägaren och snabbare/enklare
handläggning av olagliga lägerboenden.
Styrelsen delar motionärens uppfattning att det i första hand är Polisen som ska
kontaktas och som ska agera när något olagligt sker och därför borde ha omfattats av de
lagändringar som gjordes. Det ska dock betonas att den statliga utredningens slutsats var
att Polisen redan idag har möjlighet att ingripa för att upplösa olagliga lägerboenden,
denna möjlighet förtydligades sedan i en PM (Polisens möjlighet att hantera olovliga
bosättningar) från Polisens rättsenhet.
LRF har återkommande kontakter med både Polisen och Kronofogden i frågan om
bärplockarläger. Att de och övriga myndigheter ska prioritera denna typ av brott är
redan på agendan. Fem år efter utredning och lagändringar i frågan ger dock Polisen i
Hälsingland en mycket negativ lägesbild. Resultatet av sommaren 2020 uppges vara
minst 20 övergivna lägerplatser med skräp och kvarlämnade bilvrak bara i Söderhamns
kommun, vissa av dessa beskrivs av Polisen som en krigszon. Kostnaden för
uppröjningen tas i de flesta fall av kommunen eftersom markägaren är oskyldig till att
lägren bildats.
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Problemet är att i de fall Polisen upplöser ett olagligt läger innebär det ingen annan
sanktion eller straff än att lägret måste flyttas från den specifika platsen. Det innebär att
det återuppstår på en ny plats i närområdet där Polisen behöver göra ett nytt besök för
att flytta det och därefter flyttas lägret återigen till en ny plats i närområdet, och så
vidare. Med fyra poliser på fältet i Hälsingland är det lätt att inse att Polisens resurser
inte räcker till för att, genom utnötning, få stopp på bildandet av olagliga läger. Det är
istället Polisen som blir utnött. Avsaknaden av sanktion eller straff när Polisen agerar
mot olagliga läger är en bärande del i denna problematik.
Kronofogden kan också ingripa för att upplösa olagliga läger. Det ska dock sägas att
trots lagändring (som förenklat och gjort handläggningen billigare för markägaren) är
det blanketter som ska skrivas, lägerboende som ska delges och eventuella poliser som
ska delta vid ett beslut om handräckning. Det är inte en enkel process och den
kompliceras av att bären plockas från mitten av juli då stora delar av myndighetssverige
har semester.
Sammantaget gör detta att LRF står kvar vid uppfattningen att Polisen är
huvudalternativet vid olagliga läger och att målbilden måste vara att dessa olagliga läger
styrs över till lagliga boenden på camping eller annat ordnat boende. Inget talar tyvärr
för att denna målbild kan förverkligas i dagsläget och man kan med stort fog efterfråga
en översyn i frågan. Riksförbundsstyrelsen ställer sig därför bakom motionärens
uppfattning om att arbeta för en uppdaterad strategi för bärplockarläger.
Helt klart är dock att allt står och faller med aktiva markägare och/eller
samhällsmedborgare som polisanmäler läger och ligger på Polisen att agera i frågan.
Därutöver behöver berörd kommun kontaktas då det ofta finns sociala aspekter samt
miljö- och hälsoaspekter i lägren som gör att de kan ingripa. Ett förhållningsätt att alltid
polisanmäla och kontakta kommunen är nödvändigt för att visa på problematiken och
motverka olagliga bärplockarläger; det leder också till att statistik kring olagliga läger
byggs upp. Här har regionala och lokala LRF en viktig uppgift.
Ett förslag som förs fram är att en funktion liknande fisketillsyningsmän skulle etableras
för bärplockarläger och att dessa skulle tillse att allemansrättens regler följs och vid
behov kontakta Polisen. En liknande idé diskuterades i Terrängkörningsutredningen för
att upprätthålla ordningen vid snöskoterleder. En fisketillsyningsman har dock ett
gemensamt förvaltat fiskevatten att utöva tillsyn inom och om förslaget med ledvärd för
snöskoter förverkligas skulle den tillsynen utövas längs utpekade skoterleder. En
tillsyningsfunktion för bärplockarläger saknar både naturlig geografisk avgränsning och
en gemensam förvaltningsform; därför är det tveksamt om ett sådant förslag är
genomförbart. Det är dock så att redan idag kan en privatperson eller markägare som
upptäcker ett bärplockarläger informera de boende i lägret om att allemansrätten endast
tillåter tältning för ett fåtal personer under enstaka dygn och upprätta en polisanmälan
om lägret överstiger allemansrättens gräns.
Bär som plockas genom oorganiserad bärplockning köps upp av bäruppköpare som
under säsong placerar sig på geografiskt strategiska ställen där det finns rikligt med bär.
Att bäruppköpare köper bär från bärplockare som bryter mot allemansrätten är
fullständigt oacceptabelt.
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Det kan inte ses som något annat än stöd för olaglig verksamhet som innebär
nedskräpning och förstörelse i naturen. Därutöver skadas själva begreppet allemansrätt
av att vara inkörsport för olagliga läger, vilket exemplifieras genom att vägar som alltid
varit öppna för jakt, fiske och friluftsliv nu stängs för att förhindra att olagliga läger
bildas. Det är ett trubbigt verktyg att stänga av en väg – men det är det enda verktyget
som hindrar att olagliga läger bildas.
Mot denna bakgrund är det väl värt att undersöka frågeställningen om hur bärbranschen
kan motverka att bär plockas i strid med allemansrätten. Svensk Dagligvaruhandel 1 och
Livsmedelsföretagen 2 tog år 2015 fram ”Riktlinjer för ansvarsfulla bäruppköp”. I dessa
ingår att verksamheten ska följa allemansrättens regler, exempelvis fråga markägaren
om lov vid tältboende som inte ingår i allemansrätten. I dessa riktlinjer ingår även en
årlig revision där bäruppköpare besöks och det kontrolleras att det uppsatta regelverket
följs samt att momsinbetalning görs om bären säljs vidare etcetera.
Riksförbundsstyrelsen bedömer att LRF ska stödja och utveckla dessa riktlinjer istället
för att arbeta fram en ny branschstandard. Livsmedelsföretagen och Svensk
Dagligvaruhandel har meddelat att de gärna ser att LRF är med och bidrar med input
som kan förbättra nuvarande riktlinjer.
Det är också värt att nämna att ytterligare en aktör tyvärr kommit in i den svenska
bärdjungeln på så vis att det numera även kommer stora kyllastbilar från Finland eller
Baltikum och köper upp stora mängder bär från bärplockare och sedan direkt fraktar
bären ut ur Sverige för vidare förädling. En bidragande orsak till detta är ett
riksdagsbeslut om beskattning av arbetskraft, via bemanningsföretag, utanför EU. Det
var i första hand arbetskraft inom byggindustrin som skulle träffas av lagstiftningen,
men den gäller även för bärplockare utanför EU.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionens första yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta
för att Polisen och övriga myndigheter ska prioritera denna typ av brott samt
utverka en uppdaterad nationell strategi mot dessa otillåtna bosättningar,

att

bifalla motionens andra yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta
för att det skapas en branschstandard för uppköpare av bär som är jämförbar
med andra system för livsmedelsråvaror som produceras under gällande lagar
och regler, så kallade justa villkor samt

att

motionens andra yrkande avseende att arbeta för att motverka otillåtna
bosättningar anses besvarat med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

1
2

Branschorganisation för COOP, ICA, med flera.
Branschorganisation för livsmedelsföretag i Sverige.
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Motion Gävleborg nr 1

Prioritera åtgärder mot så kallade bärplockarläger
Söderhamn
Bärplockning är både en hobby och en näringsverksamhet. Tyvärr får markägare
problem kopplade till bärplockning när det bildas större läger av oorganiserade
bärplockare som bor och vistas i långa perioder på annans mark. Den organiserade
bärplockningen upplevs idag inte skapa samma problem och den hanteras dessutom
utav Naturvårdsverket i utgiven promemoria. Definitionen på oorganiserad
bärplockning är att den ej har någon officiell huvudman eller organisatör. Bärplockarna
är ofta privatpersoner och EU-medborgare som arbetar inom ramen för EUs fria
rörlighet. Därmed uppehåller de sig i den juridiska gråzonen mellan allemansrätt och
övrig lagstiftning. I Gävleborgs handlingsplan för livsmedelsstrategin finns målet att
“Ta tillvara och utveckla den tillväxtpotential som finns i skogens skafferi”. Sådana mål
har en koppling till kommersiellt nyttjande av annans mark. En förutsättning för att
kunna nå målet är att det råder ordning och reda i denna verksamhet och dessa
sidogrenar.
LRF Gävleborg uppmärksammade problemet för flera år sedan och riksförbundet har
arbetat med frågan som lett till att problemen har uppmärksammats och delvis åtgärdats.
Åtgärder mot otillåtna bosättningar har bland annat tagits upp vid en interpellation i
riksdagen med justitie- och migrationsminister Morgan Johansson den 13 november
2020. Trots att frågan har uppmärksammats och åtgärder kan vidtas, kvarstår
problemen. Bärplockarlägren bildas och markägare behöver ideligen kontakta polis,
kronofogde och kommun för att avlägsna bärplockare. Efter att lägren avlägsnats
återstår oönskad nedskräpning som behöver städas bort till stora kostnader.
LRF Gävleborg anser att det finns vissa grundproblem som behöver adresseras på
nationell nivå. För det första behövs det en nationell strategi för att stävja nuvarande
situation där personer utnyttjar allemansrätten på tvivelaktiga grunder. För det andra
behöver ansvariga myndigheter prioritera dessa överträdelser. Till sist behöver
bärbranschen själv tillse att inte skapa efterfrågan på de produkter som plockats under
tveksamma förhållanden eller i strid med gällande lagstiftning.
Det är oacceptabelt att en markägare åläggs uppgifter som denne inte kan leva upp till
på grund av otillräckliga lagliga mandat, snåriga regelverk och juridiska nyanser när det
idag finns en myndighet som har detta som sin huvuduppgift. Markägaren får idag
nämligen inte själv lagligen avlägsna någon utan det är en uppgift för Polisen, den
myndighet som upprätthåller lag och ordning. Regelverken för Polisen finns idag på
plats men används inte i den utsträckning det är möjligt utan markägaren får gång på
gång påkalla polisens och kronofogdens uppmärksamhet om dessa otillåtna bosättningar
och då även betala för denna hantering enligt gällande statlig myndighetstaxa.
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Ansvarig myndighet, som är Polisen, bör uppmanas att hantera dessa ärenden
skyndsamt. För att tillse att dessa överträdelser uppmärksammas och beivras lyfter vi
frågan om inte formerna för någon typ av tillsynsmöjlighet borde överses. Inom till
exempel fiskeområdet finns idag fisketillsynsmän. Deras uppgift är bland annat att
anmäla till polisen om överträdelser sker enligt fiskerilagen. Vid ett tillsynstillfälle
skulle information kunna delges om vad som gäller, bland annat att allemansrätten
endast tillåter tältning under enstaka dygn och att ärendet överlämnas till polisen om
man inte upphör med verksamheten.
Rörande redligheten hos bäruppköparna. Bevisligen finns uppköpare som inte
reflekterar om “råvarans ursprung” eller hur dessa säljare bor under säsongen och de
konsekvenser som uppköpet av bären skapar. Om branschen kunde undvika att
uppmuntra dessa otillåtna bosättningar skulle mycket vara vunnet.
Möjligheten att förneka kännedom om gällande regler torde minska om den som säljer
sina bär får underteckna att man är medveten om reglerna för bärplockning och att bären
är plockade på ett korrekt sätt, det vill säga inte brutit mot svensk lag. Det är heller inte
en orimlig tanke att administrera en branschstandardkvalitet, att dessa bär är plockade
under “justa villkor”.
LRF Gävleborg yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för att Polisen och övriga myndigheter skall prioritera denna typ av brott
samt utverka en uppdaterad nationell strategi mot dessa otillåtna bosättningar
samt

att

arbeta för att det skapas en branschstandard för uppköpare av bär som är
jämförbar med andra system för livsmedelsråvaror som produceras under
gällande lagar och regler, så kallade justa villkor. Vidare att branschen arbetar
för att motverka otillåtna bosättningar.
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Styrelsens yttrande nr 4
Motion Mälardalen nr 2

Ersättning från Trafikverket vid intrång
Inkomna motioner
LRF Mälardalen beskriver problemet med bristen på samråd och avsaknaden att kunna
påverka vid mindre infrastrukturintrång såsom placeringen av en fartkamera. Vidare ger
regionen uttryck för missnöje med den ersättning Trafikverket utger vid intrång.
LRF Mälardalen yrkar att LRF verkar för en översyn av Trafikverkets regler för samråd
och intrångsersättning i mindre infrastrukturprojekt.
Styrelsens redovisning
LRF Mälardalen yrkar, så som det förstås, att Trafikverket ändrar sina ärenderutiner så
att även mindre infrastrukturprojekt omfattas av samråd. Enligt 10 § 4 st. p. 1 och 2
väglagen finns det undantag från den hanteringen med samråd med mera som gäller för
byggande av väg om det gäller åtgärd på befintlig väg som inte anses vara byggande av
väg. Villkor för att en åtgärd på befintlig väg inte ska anses vara byggande av väg är om
åtgärden medför endast marginell ytterligare påverkan på omgivningen och berörda
fastighetsägare eller innehavare av särskild rätt skriftligen medgett att mark eller annat
utrymme får tas i anspråk.
Huvudprincipen i väglagen är att det ska tas fram en vägplan vid anläggande eller
ombyggnad av väg där ny mark behöver tas i anspråk. Väglagen möjliggör dock
undantag enligt 10 § 4 st. p. 1-2 och dessa åtgärder benämner Trafikverket SO-åtgärder
(små och okomplicerade åtgärder). Här har väghållaren möjlighet att utöka vägområdet
marginellt så länge som det utgör en liten och okomplicerad åtgärd såsom anläggande av
bussficka eller mindre justeringar av väg i längs- eller höjdled. Vidare förutsättningar för
denna åtgärd är att den endast medför marginell omgivnings-/miljöpåverkan (punkt 1)
samt att markåtkomst kan ske på frivillig väg (punkt 2). Enligt riksförbundsstyrelsens
uppfattning sker en bedömning i varje enskilt vägprojektet där olika experter hos
Trafikverket är inblandade (markförhandlare, miljö, plansamordnare alternativt
juridikavdelningen) och där de avgör om åtgärden kan rymmas inom ramen för SOåtgärd eller måste planläggas enligt huvudregeln. Gällande ersättning hänvisar väglagen
till expropriationslagen varför ersättningsprincipen för denna intrångstyp är densamma
som för övriga intrång.
Vidare redogör motionären för mindre investeringsprojekt och intrångsersättning enligt
schablon. Vid intrång i jordbruksmark grundas ersättningen på markvärde samt
jordbruksnormen (vilken hanterar förändrad brukning på restfastigheten) och i
skogsmark att ersättning ska grundas på virkesvärde och 2018 års skogsnorm. Däremot
kan ersättningen enligt normerna vid mycket små intrång bli tämligen låg och att man
därför schabloniserar ersättningen, alternativt att markförhandlare i det specifika
projektet har valt att schablonisera ersättningen för att förenkla hanteringen.
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Huvudprincipen är dock att den specifika fastighetens marknadsvärdeminskning ska
ersättas. Trafikverkets minimiersättning vid intrångsersättning uppgår för närvarande till
800 kr plus 25 procent, det vill säga totalt 1 000 kr. För närvarande pågår en intern
översyn av detta belopp där myndigheten bland annat ser över samstämmigheten med
Lantmäteriets ersättningsprinciper.
LRF Mälardalen lyfter fyra punkter i motionen där man vill se att LRF arbetar för en
förändring och dessa kommer att redovisas och bemötas i separata rubriker nedan.
Förutsättningslösa samråd genomförs med berörd(a) markägare även i mindre
begränsade infrastrukturinvesteringar.
I de ovan beskrivna SO-åtgärderna ska samråd enligt gällande riktlinjer ske med
fastighetsägare som kan tänkas beröras av markintrång men även länsstyrelsen där så
behövs. Detta är dock inte samma typ av samråd vid projekt enligt vägplanen där
sakägarkretsen tenderar att vara betydligt större. SO-åtgärden är inte möjlig att
genomföra om den kräver tillkommande markintrång utan att samråd och
överenskommelse har skett med berörd fastighetsägare. Detta torde göra att berörd
fastighetsägare kan kräva att få del av tillräckligt underlag om åtgärden för att kunna ta
ställning till om han eller hon accepterar åtgärden eller ej. Hur samrådet ska genomföras
i detalj är dock inte beskrivet varför det är rimligt att anta att samråd genomförs på olika
sätt med resultatet av variation i upplevelse för våra markägare. Mot bakgrund av detta
kan det finnas behov att kräva en viss miniminivå av vad Trafikverket ska redovisa till
fastighetsägaren under samråd.
Riksförbundsstyrelsens uppfattning är att det torde vara svårt att införa obligatoriska
(förvisso förutsättningslösa) samråd för varje åtgärd som Trafikverket utför inom
vägområdet eller som anses utgöra marginell påverkan då det kräver en lagändring.
Däremot torde det vara möjligt att driva arbete för att förändra myndighetens arbetssätt
då ett framkomlighetsproblem många gånger även utgör ett trafiksäkerhetsproblem.
Genom Nollvisionen säkerställs trafikmiljön för gångare och cyklister genom olika
typer av farthinder som vägbulor, chikaner och avsmalningar vilket försvårar för LRFs
medlemmar. Vidare, för att få ett förändrat arbetssätt hos myndigheten och en större
förståelse och acceptans för de gröna näringarna bör förslagsvis påverkan på
myndighetens regleringsbrev ske där den uppdras att bidra till att uppnå målen i
livsmedelsstrategin.
En grundersättning betalas ut till berörd(a) markägare för att sätta sig in i
ärendet, ersättningen är här tänkt att täcka tidskostnad för möten, kontroll, och
uppföljning med Trafikverket. En ersättning betalas ut till berörd(a) markägare
för juridiskt ombud.
Detta är i linje med stämmobeslut från 2019 vari LRF uppdras arbeta för att markägare
som är direkt berörda av intrång dels ska få skälig ersättning för nedlagd arbetstid, dels
beredas möjlighet till ett betalt ombud i ett tidigt skede.
En markintrångsersättning betalas ut till berörd(a) markägare baserad på aktuellt
markvärde, uppkomna grödskador, markskador på närliggande mark, och
eventuella arronderingsförsämringar.
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Frågan om ”markintrångsersättning” har redogjorts för tidigare i detta yttrande.
Ersättningsprincipen för denna intrångstyp ska följa expropriationslagens
ersättningsprinciper. Trafikverket ska betala ersättning för de faktiska skador som
uppstår. Om myndigheten använder schablonersättning måste den vara så generös att
den inte riskerar att underkompensera den som drabbas.
Sammanfattningsvis yrkar LRF Mälardalen att LRF agerar för en översyn av
Trafikverkets regler för samråd och intrångsersättning i mindre infrastrukturprojekt i
enlighet med de fyra rubriker som ovan redogjorts för. Såsom beskrivits är det väglagen
som avgör när och hur samråd ska ske och riksförbundsstyrelsen tolkar motionären som
att det inte är en lagändring som åsyftas utan att förändrat arbetssätt och nya rutiner hos
myndigheten. Således torde motionären inte mena att LRF ska arbeta för en översyn av
väglagen eller av Trafikverkets tolkning av lagstiftningen utan snarare att driva arbete
och påverka myndighetens arbetssätt och därigenom driva frågan om fördelarna med att
involvera lantbruksnäringen även när så enligt lag ej behöver ske. Att LRF driver frågan
om vikten av framkomlighet och rationellt brukande för sina medlemmar och deras
lantbruksmaskiner är essentiellt och något som riksförbundsstyrelsen ställer sig bakom.
Till följd av coronapandemin pekades primärproduktion av livsmedel ut under våren
2020 som samhällsviktig verksamhet. Detta torde innebära, i kombination med
regeringens beslut om en nationell livsmedelsstrategi, att de gröna näringarnas
förutsättningar beaktas ur ett samhällsperspektiv i olika sammanhang. För att en bonde
ska kunna bruka sin mark måste denna effektivt kunna ta sig fram till sin åker. Därmed
är det rimligt att Trafikverket antar ett förändrat arbetssätt där frågan om näringens
framkomlighet beaktas än mer. Bilder och exempel ur den framtagna broschyren
”Bonde på väg” är ett utmärkt verktyg för att belysa den samhällsnytta som kan uppnås
genom att föra dialog med vår näring. En dålig planering av små projekt kan utgöra stor
skada ur både säkerhets- och framkomlighetsperspektiv.
Vidare yrkas i motionen att LRF agerar för översyn av Trafikverkets intrångsersättning.
Riksförbundsstyrelsen antar att LRF Mälardalen då främst åsyftar revidering av
jordbruksnormen och där pågår en dialog med Trafikverket. Syftet med
jordbruksnormen är att ge ett mått på den skada som faktiskt uppstår för
fastighetsägaren. Ersättning som beräknas enligt jordbruksnormen fungerar som
vägvisare för frivilliga överenskommelser vilka ska överensstämma med
ersättningsreglerna i expropriationslagen. Jordbruksnormen togs fram under 1970- och
80-talen, vilket innebär att den i flera delar är föråldrad varför LRF nu driver arbete för
en översyn av normen.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta
för att Trafikverket i större utsträckning beaktar de gröna näringarnas intressen i
mindre infrastrukturprojekt.
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Motion Mälardalen nr 2

Ersättning från Trafikverket vid intrång
Vattholma och Vårdinge-Järna-Hölö-Mörkö
Trafikverkets infrastrukturinvesteringar kräver mark. Det är dock orimligt att det inte
finns reella möjligheter att påverka utformning av mindre projekt exempelvis när en ny
trafikkamera ska utplaceras. I mindre investeringsprojekt ger Trafikverket dessutom en
intrångsersättning enligt schablon som inte alls motsvarar de kostnader som uppstår för
den enskilde markägaren.
LRF Mälardalen delar uppfattningen om att Trafikverkets nuvarande ersättningssystem
för mindre projekt inte tar hänsyn till berörda markägares tid och kostnader för inhämta
och bearbeta projektinformation och delta vid möten och kontroll; Dessutom
uppkommer ofta grödskador och/eller produktionsförluster, samt mark- och eventuellt
arronderingsförsämringar som inte motsvaras av en schablonersättning. Frånvaron av
samråd vid mindre infrastrukturprojekt kan också leda till oövertänkt projektutformning
som begränsar framtida brukningsmöjligheter utan en rättvis ersättning.
Trafikverket behöver därför förändra sina ärenderutiner enligt följande:
1. Förutsättningslösa samråd genomförs med berörd(a) markägare även i mindre
begränsade infrastrukturinvesteringar.
2. En grundersättning betalas ut till berörd(a) markägare för att sätta sig in i
ärendet; ersättningen är här tänkt att täcka tidskostnad för möten, kontroll, och
uppföljning med Trafikverket.
3. En ersättning betalas ut till berörd(a) markägare för juridiskt ombud.
4. En markintrångsersättning betalas ut till berörd(a) markägare baserad på aktuellt
markvärde, uppkomna grödskador, markskador på närliggande mark och
eventuella arronderingsförsämringar.
LRF Mälardalen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt
riksförbundsstyrelsen
att

agera för en översyn av Trafikverkets regler för samråd och intrångsersättning i
mindre infrastrukturprojekt i enlighet med vad som anförs i motionen.
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Styrelsens yttrande nr 5
Motion Västra Götaland nr 2

Ianspråktagande av mark vid vägbygge
Inkomna motioner
LRF Västra Götaland beskriver i motionen problemet med att Trafikverket inför ny- och
ombyggnad av infrastruktur inte behöver redovisa eller göra beräkningar av hur stora
arealer av jord- och skogsbruksmark som beräknas tas i anspråk. Vidare redogör
motionären för att val av vägsträckning inte enbart bör ske ur ett kortsiktigt och strikt
kostnadsperspektiv, utan att det finns ett långsiktigt värde av att behålla jord- och
skogsbruksmark.
LRF Västra Götaland yrkar att LRF ska verka för att Trafikverket i sina förstudier av
infrastrukturprojekt åläggs beräkna vilken areal av jord- och skogsbruksmark som blir
berörd. Vidare yrkas att LRF ska bistå kommungrupper med kalkylexempel för att
påvisa hur mycket jordbruksmark som beräknas tas i anspråk för olika typer av projekt.
Styrelsens redovisning
Intrång till följd av ny- och ombyggnad av väg berör LRFs medlemmar i hög
utsträckning. Ianspråktagande av jordbruksmark innebär att bördig åkermark försvinner
och inte kan återskapas. I takt med att antalet trafikleder ökar minskas potentialen för
vår svenska livsmedelsförsörjning.
LRF Västra Götaland anser att avsaknaden av kalkyler och därmed osäkerhet avseende
anspråkstagandet av jordbruksmark gör det mycket svårt att bedöma vilket/vilka
alternativ som bör förordas utifrån ett medlemsperspektiv. Att förorda viss dragning bör
dock hanteras med försiktighet då det troligen pekar ut användningen och därmed
intrång på någons (medlems) mark.
I motionen redogörs för att Trafikverket kan ge sex olika alternativ till vägdragning med
intilliggande gång- och cykelbana. Enligt riksförbundsstyrelsens uppfattning är det
högst ovanligt att sex alternativ presenteras vid normala projekt som byggs enligt
väglagen eller lagen om byggande av järnväg. Möjligtvis kan detta ske i riktigt stora
projekt såsom nya stambanor och då genom de så kallade lokaliseringsstudierna. När
projekt är i sin linda görs mycket översiktliga bedömningar av hur mycket mark som
kommer tas i anspråk. Denna bedömning förfinas sedan allt eftersom då projekteringen
och samrådsprocessen fortgår.
Vid all planläggning enligt väglagen, alternativt lagen om byggande av järnväg,
upprättas en fastighetsförteckning (tidigare benämnd sakägarförteckning) för att
avgränsa sakägarkretsen. I detta dokument framgår intrånget per fastighet och då
vanligast uttryckt i kvadratmeter. Omfattningen av intrånget ska framgå av tillhörande
plankartor vilka senare ligger till grund för exempelvis en vägs fastställelsebeslut.
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Arealintrång och utbredning på fastigheten presenteras för berörda fastighetsägare under
samråds- och granskningsskedet. Härmed bör ett väg- eller järnvägsprojekts påverkan
på omkringliggande verksamhet fångas upp under samråds- och granskningsskedet.
I motionen yrkas att LRF ska arbeta för att Trafikverket åläggs att i sina förstudier
beräkna vilken areal jord- och skogsbruksmark som berörs. Riksförbundsstyrelsens
uppfattning är att myndigheten alltid bör verka för att så lite brukningsvärd
jordbruksmark som möjligt tas ur produktion i linje med den antagna
livsmedelsstrategin. Myndigheten bör åläggas att redovisa hur den agerar för att bidra
till att uppnå målen i strategin och att detta ska vara inskrivet i regleringsbrevet.
Att som fastighetsägare och till exempel LRF kommungrupp inkomma med synpunkter
i ett så tidigt skede som möjligt av projektet är mycket viktigt för att minimera påverkan
på de gröna näringarna, här kan en sammanställning över påverkad areal vara till stor
hjälp.
LRF Västra Götalands andra yrkande lyder att LRF ska bistå kommungrupperna med
kalkylexempel för att ungefärligt beräkna hur mycket jordbruksmark som kommer att
tas i anspråk för olika typer av projekt. Riksförbundsstyrelsen anser att det torde vara
svårt att ta fram generella kalkylexempel som på ett tillfredsställande sätt kan tillämpas i
enskilda, unika ärenden. Osäkerheten torde bli så stor att exemplen inte blir användbara.
Rimligen är det svårt att ge några generella svar på hur mycket mark som kommer att
tas i anspråk då detta styrs av de specifika terrängförhållandena (om vägen går i
skärning eller i bank) och av begränsande faktorer såsom bebyggelse och natur/kulturmiljövårdshänsyn. Såsom ovan beskrivits tas dock senare i processen, under
samrådsskedet, fram en detaljerad förteckning över vilka fastigheter som berörs och då i
vilken omfattning det förväntas ske.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionens första yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta
för att Trafikverket i sina förstudier inför remissrundor åläggs att alltid på ett
tillförlitligt sätt beräkna vilken areal av jord- och skogsmark som berörs samt

att

avslå motionens andra yrkande.
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Motion Västra Götaland nr 2

Ianspråktagande av mark vid vägbygge
Uddevalla kommungrupp
Trafikverket driver varje år många processer som handlar om ny- och ombyggnad av
infrastruktur. Vid varje sådan process ges tillfälle för berörda kommuner, enskilda,
intresseorganisationer med flera att ge sina synpunkter i en remissrunda. För LRF är det
viktigt att i sina remissvar kunna bevaka hur mycket jord- och skogsbruksmark som
beräknas tas i anspråk.
LRFs kommungrupper bevakar genom sin lokalkännedom och kunskap de remissrundor
som erbjuds från Trafikverket så att användning av jord- och skogsbruksmark
minimeras. Trafikverket kan till exempel ge sex olika alternativ till dragning av en väg
med intilliggande gång- och cykelbana men gör aldrig beräkningar på hur stora arealer
av olika typer av mark som skulle beröras av de olika alternativen. Däremot beräknar
man hur natur- och kulturvärden skulle påverkas, och även hur stor klimatpåverkan det
skulle bli med de olika alternativen. Avsaknaden av kalkyl för de olika alternativens
behov av att bygga på jord- och skogsbruksmark (inklusive tillfarts- och arbetsvägar)
gör det mycket svårt att bedöma vilket/vilka alternativ som borde förordas utifrån ett
medlemsperspektiv.
Ett val av vägsträckning som ger lägsta kostnad ur trafikbyggnadsperspektiv kan
innebära att landsbygdsföretag måste läggas ner eller ändra sin verksamhetsinriktning
drastiskt på grund av detta. Utifrån långsiktigt hållbarhetstänkande bör jord- och
skogsbruksmark bevaras för framtida generationers försörjning även om det i kortsiktigt
perspektiv kan innebära högre kostnader, som till exempel för att spränga berg eller
bygga fler broar.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt
riksförbundsstyrelsen
att

verka för att Trafikverket i sina förstudier inför remissrundor åläggs att alltid på
ett tillförlitligt sätt beräkna vilken areal av jord- och skogsbruksmark som berörs
samt

att

bistå kommungrupperna med kalkylexempel för att ungefärligt beräkna hur
mycket jordbruksmark som kommer att tas i anspråk för olika typer av projekt
fram till dess att Trafikverket börjat tillämpa en tillförlitlig kalkylering av hur
stor areal jord- och skogsbruksmark deras projektalternativ kommer att ta i
anspråk.
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Styrelsens yttrande nr 6
Motion Södermanland nr 1

Ersättning vid ledningsrätt
Inkomna motioner
LRF Södermanland redogör för kraftledningsintrång som tar produktiv jord- och
skogsbruksmark i anspråk utan att proportionerlig ersättning utgår. Motionärerna pekar
på att engångsersättningen som betalas ut inte tar hänsyn till skador som uppstår på
företaget såsom möjligheten att driva och utveckla verksamheten.
LRF Södermanland vill se en förändring där ersättningssystemet för kraftledningsintrång anpassas till en tidsenlig årlig ersättning. Motionären yrkar därmed att LRF
arbetar för en modern intrångsersättning som även tar hänsyn till inkomstbortfall i
företaget.
Styrelsens redovisning
Motionen tar främst sikte på intrång till följd av luftburna kraftledningar. Vidare
framgår att motionären ser en årlig ersättning som lösningen på problemet (även om inte
yrkandet så uttrycker) varför svarets inriktning blir därefter.
Riksförbundsstyrelsen delar uppfattningen att jord- och skogsbruket i så hög
utsträckning som möjligt ska vara ostört av kraftledningar och att en förstärkning av
elnätet inte ska ske på bekostnad av landets jord- och skogsbrukare. Det har riktats
kritik mot att ersättningarna för kraftledningar inte tar tillräcklig hänsyn till en
markägares förlust.
Åkerstolpsnormen som används för beräkning av ersättning för luftledningar i
jordbruksmark bygger på antaganden om merkostnader för brukning och förlorad skörd
på grund av stolpar i åker och betesmark. Normen ska alltså avse företagets förluster
som till en del anses påverka marknadsvärdet och ersätts medan intrångsersättning och
resterande del avser förluster i rörelsen. Enligt normen avser 66 procent av ersättningen
marknadsvärdeminskning (intrångsersättning) och 34 procent avser förluster i
näringsverksamheten (annan skada).
Normen är gammal, från 1974, och brukandet ser helt annorlunda ut i dag. Frågan om
att LRF ska arbeta för en revidering av normen var uppe på stämman år 2019.
Riksförbundsstyrelsen svarade då att det inte är säkert att en revidering av normen
skulle leda till högre ersättning med anledning av att dåtidens små maskiner föranledde
mer körning fram och tillbaka runt ett stolphinder.
LRF Södermanland yrkar att LRF arbetar för att inkomstbortfall i företaget ersätts. Att
utge ersättning för utveckling av verksamheten på gården faller på att det är pågående
markanvändning vid värdetidpunkten som ska vara utgångspunkt för ersättningen.
Däremot, om det finns verksamhet som hindras eller störs av ledningen går det att
begära ersättning enligt reglerna i 4 kap 2 § expropriationslagen.
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Dock finns där vissa begränsningar då skadan måste vara av någon betydelse och får
inte vara orts- eller allmänvanlig störning. Det är de reglerna som tillämpas för
ersättning för miljöintrång (utsiktsstörning och oro för hälsoeffekter av
elektromagnetiska fält) då kraftledning kommer nära bostadshus. Således finns det alltså
möjlighet att begära ersättning utöver normens schablonersättning om det går att bevisa
att en pågående verksamhet utöver normalt jordbruk påverkas.
När det gäller intrångsersättningen till följd av kraftledning yrkar motionären, så som
det förstås, att LRF arbetar för en förändring från engångsersättning till ersättning som
årligen betalas ut under tiden intrånget pågår. Frågan om årlig ersättning behandlades så
sent som på förra riksförbundsstämman där yrkandet om att arbeta för en förändring i
expropriationslagen avslogs. Vidare skrevs det en analys samt genomfördes en
workshop i ämnet med LRFs regioner under 2018 till följd av motionen på stämman år
2017. 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 ändring i denna fråga kan med största sannolikhet endast
åstadkommas genom omfattande lagändringar.
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 att en samhällsekonomisk analys görs inför valet av teknik så de mervärden (ökad
jord- och skogsproduktion, obefintliga barriäreffekter eller påverkan på landskapsbild)
en markkabel ger medräknas i teknikbeslutet. Om fler elnät grävs ned minskas intrånget
för markägaren.
Gällande ändringar i expropriationslagen och ersättningsmodellen för intrång behöver
dessa ställas mot den ökande problematiken att stat och myndigheter vältrar över intrång
och åtgärder på markägarna med utgångspunkten att ingen ersättning ska utgå.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
undersöka hur begränsningarna i 4 kap 2 § expropriationslagen tillämpas och om
möjligt arbeta för att dessa minskas.
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Motion Södermanland nr 1

Ersättning vid ledningsrätt
Näshulta, Sköldinge-Lerbo och Björkvik
Vid intrång i samband med ledningsrätt, framför allt vid större ledningar, upplevs
ersättningssystemet som otillräckligt. Ersättning utgår för marken men sällan för de
eventuella skador som uppstår på företaget. LRF Södermanland har upplysts om att den
engångsersättning som betalades ut för ett intrång kanske två generationer tidigare
upplevs som ringa, även med dagens mått mätt. Intrång av en luftledning handlar inte
bara om marken som tas i anspråk utan ofta även om möjligheten att driva en
verksamhet på platsen. Till exempel försvåras lokalturism i form av övernattningar eller
gårdsbutiker när en luftledning i stamnätet dras genom en fastighet. Fastighetsägare som
försöker använda impedimentet till något konstruktivt, till exempel jordupplag eller
maskinuppställning blir snabbt kontaktade och ålagda att ta bort det som finns på
platsen då det innebär en extra risk att komma i kontakt med ledningen. Även om det
för lekmannen är gott om utrymme mellan jordhög och ledning. Mark som inte är
åkermark vilar en död hand över.
Det är inte längre rimligt i dagens samhällsstruktur att vare sig nätbolag eller
vinstdrivande storföretag ska ha möjlighet att sko sig med stora vinster på sina
investeringar på de små företagen som livnär sig på areella näringar. Ersättningar
behöver förändras och anpassas till en modern och tidsenlig årlig ersättningskalkyl. En
engångsersättning är som sagt en dålig modell när intrånget är för överskådlig framtid,
men ägandet fortskrider.
LRF Södermanland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt
riksförbundsstyrelsen
att

jobba för en modern intrångsersättning som även ger utrymme för ersättning till
inkomstbortfall i företaget.
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Styrelsens yttrande nr 7
Motion Dalarna nr 2

Reglera snöskoterkörningen
Inkomna motioner
Motionären redogör för ökande problem i norra Sverige gällande terrängkörning,
framförallt på snö. En kraftig ökning av antalet snöskotrar med teknik som även
möjliggör körning i djup lössnö har medfört skador på skogsplantor och
jordbruksgrödor som inte är acceptabel. Motionären yrkar att LRF ska arbeta för att
reglera terrängkörningen så att skador för jord- och skogsbruket minimeras.
Styrelsens redovisning
Den del av terrängkörningslagen som reglerar körning på snö är otydlig. Detta har
genom åren medfört skador på flertalet samhällsintressen såsom de gröna näringarna,
friluftslivet och rennäringen 1. Det var därför med glädje beskedet mottogs att lagen
skulle se över. Den statliga utredningens 2 direktiv var att skapa en modern och hållbar
terrängkörning i framtiden. LRF deltog med en expert i utredningen och
sammanfattningsvis är utredningens slutsatser mycket bra, men tyvärr gick man inte
hela vägen och föreslog lagändringar som svarade mot dessa slutsatser. Det var en
mycket stor besvikelse.
Utredningen konstaterar att det inte finns någon motoriserad allemansrätt och att
samtycke från markägare därför krävs för att få köra snöskoter på dennas mark; på
samma sätt som att den som behöver köra skogsmaskin över annans mark frågar berörd
markägare om lov för det.
Det är förordningen under terrängkörningslagstiftningen som är otydlig och många
tolkar den som att snöskoterkörning på privat mark är tillåten, men det är alltså felaktigt.
LRF har gemensamt med andra organisationer arbetat mycket hårt för att regeringen ska
gå vidare med lagförslag för att bringa mer ordning och reda kring snöskoterkörningen,
men regeringen har tigit sig igenom frågan. En märklig bild framträder där regeringen
står på ena sidan tillsammans med snöskoterintressena och på andra sidan i frågan står
alla samhällsintressen.
LRF arbetar löpande med snöskoterfrågan bland annat genom Nationella
Snöskoterrådet, men också genom att undersöka möjligheten att skapa fler kommunala
regleringsområden, det vill säga tydligare regler för snöskoterkörning i en enskild
kommun. Detta verktyg används sparsamt, troligen beroende på låg kunskap i frågan.
Det finns dock exempel där kommuner tillsammans med berörda parter upprättat
regleringsområden och därigenom minskat skador och störningar från snöskoterkörning.
Styrelsen drar samma slutsatser som motionären: LRF behöver arbeta vidare för att
minska skadorna och åstadkomma ordning och reda i snöskoterfrågan.
1
2

Parterna deltog i gemensam arbetsgrupp i snöskoterfrågan.
SOU 2019:67.
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Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta vidare för att
reglera snöskoterkörningen så att skador för jord- och skogsbruket minimeras.
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Motion Dalarna nr 2

Reglera terrängkörningen
Älvdalen
Efter denna snörika vinter, även långt ner i landet, kommer många av landets skogs- och
lantbrukare tampas med kostnader kopplat till skador på jordbruksmark och skog till
följd av snöskoteråkning. Även under barmarkssäsong uppkommer åverkan på grund av
olovlig terrängkörning. Detta bidrar till allt annat än hållbar lönsamhet för den gröna
näringen.
Regeringen beslutade redan år 2018 att se över lagstiftningen kring terrängkörning, med
syfte att stärka skyddet för allmänna och enskilda intressen. Regeringens
utredningsresultat föll tyvärr platt, då de åtgärder som föreslås för att komma till bukt
med den skadliga terrängkörningen är otillräckliga. Dessutom har utredningen blivit
vilande, vilket innebär att de få förbättringsförslag som utredningen faktiskt kom fram
till inte kommer tas upp och beslutas i riksdagen. Det finns helt enkelt inte politiskt stöd
att genomföra de förändringar som utredningen kom fram till, vilket är ännu ett
misslyckande.
LRF har länge arbetat för att göra skillnad i frågan, särskilt intensivt under
utredningsperioden. LRF genomförde en enkät med medlemmarna som uppgav att var
fjärde, och i vissa delar av Sverige hade nästan varannan, upplevt störning eller skador
av terrängfordon. Trots de motgångar som nämns ovan, får organisationen inte backa i
arbetet. Problemet kommer inte minska i omfattning med ökad turism och ett samhälle
med minskande kunskap om brukande av jord och skog. Påverkansarbete är vi
tillsammans bra på, en bred politisk förankring behöver skapas för de synpunkter LRF
framfört i remissyttrandet på utredningen.
LRF Dalarna yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta vidare för att reglera terrängkörningen så att skador för jord- och
skogsbruket minimeras.
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Styrelsens yttrande nr 8
Motion Sveriges Nötköttsproducenter nr 1

Jordbruksverkets IT-system
Inkomna motioner
Sveriges Nötköttsproducenter har kommit in med en motion där man yrkar att LRF
tydligare uttalar att det inte är acceptabelt att myndigheternas teknik begränsar vilka
ersättningar och stöd som kan bli aktuella. I motionen anges att Jordbruksverkets ITsystem är en begränsande faktor för utveckling och att vi inte får sänka vår
ambitionsnivå för att anpassa våra förslag till vad som är möjligt att utveckla för
Jordbruksverket.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar Sveriges Nötköttsproducenters bild av att Jordbruksverkets
IT-system har utvecklats till att bli en bromsande faktor för utvecklingen av
jordbrukspolitiken, CAP. Under pågående CAP-period har LRF, precis som beskrivs i
motionen, framfört skarpa synpunkter om Jordbruksverkets problem med långa
handläggningstider och sena utbetalningar.
Det är ytterst lantbruksföretagen som drabbas av Jordbruksverkets bristande IT-system;
fungerande handläggning och snabba utbetalningar är väldigt viktigt för LRFs
medlemmar. Samtidigt måste ersättningarna vara ändamålsenliga med avseende på
målen med politiken och företagens verksamhet. Tyvärr är det en realitet att en
mångfald av ersättningar ökar komplexiteten i Jordbruksverkets IT-system. Med detta
sagt bör vi fortsätta att ifrågasätta de utmaningar Jordbruksverket har med IT-utveckling
i relation till utvecklingen av politiken.
I mars 2021 skickade LRF ett brev till landsbygdsministern och framförde bland annat
att det inte är rimligt att bra förslag till ettåriga miljöersättningar får stå tillbaka på
grund av att det inte finns resurser att utveckla stödsystem. Vi föreslog också då att
Sverige bör driva att de ettåriga miljöersättningarna kan införas successivt i stället för
att allt ska vara klart år 2023. Frågan är en del av LRFs påverkansarbete kring framtida
CAP och LRF har för avsikt att fortsätta arbeta med problemställningar som denna i
såväl muntlig som skriftlig kommunikation.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta
arbeta med att ifrågasätta att Jordbruksverket IT-system begränsar möjligheten
att utforma ersättningar och stöd.
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Motion Sveriges
Nötköttsproducenter nr 1

Myndigheters tekniska begränsningar ska inte motverka
branschens utveckling
Sveriges Nötköttsproducenter
LRF är en stark lobbyorganisation med en självklar roll som remissinsats och med
möjlighet att lägga förslag till olika åtgärder och ersättningar som främjar vår bransch.
Styrkan är organisationens bredd och stora kompetens både inom medlemsled och inom
expertområdet och LRF är därför respekterad och framgångsrik som lobbyorganisation.
Sedan länge har Jordbruksverkets IT-system varit utpekat som en faktor som bromsar
lönsamhet och konkurrenskraft inom jordbruket. LRF är starkt kritiska och driver
påverkan mot Jordbruksverkets sena utbetalningar och långa handläggningstider.
I samband med arbeten kring remisser och förslag kan vi ibland bli lite väl angelägna
om att hitta snabbt genomförbara lösningar och kompromisser. Det finns då en risk att
vi sänker vår ambitionsnivå kring förslag på stöd och ersättningar baserat på vad som är
genomförbart inom existerande IT-system och på så sätt legitimerar oacceptabla
ursäkter från Jordbruksverket kring vad som är praktiskt genomförbart. Näringens
strategiska arbete får inte begränsas av tekniska hinder.
Vi kan inte acceptera att det är Jordbruksverkets tekniska möjligheter att administrera
och följa upp krav som begränsar oss att ge förslag som kan utveckla och ge ökad
lönsamhet i branschen.
Vi önskar att se fortsatt kraftfulla markeringar mot den typen av invändningar och att
det blir en strategiskt prioriterad fråga som kommuniceras utåt.
Sveriges Nötköttsproducenter yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt
riksförbundsstyrelsen
att

tydligare inta en strategisk position där man aktivt arbetar och kommunicerar
med att vi som bransch inte accepterar att det är myndigheters teknik som
begränsar vilka ersättningar och stöd som kan bli aktuella.
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Styrelsens yttrande nr 9
Motion Mälardalen nr 6

Förhindra snedvridning av konkurrensen vid införandet av CAP
Inkomna motioner
LRF Mälardalen har kommit in med en motion där man yrkar att riksförbundsstyrelsen
ska bevaka och verka för att stöden i nya CAP inte bidrar till snedvridning av
konkurrensen eller bli prisdrivande för jordbrukets insatsvaror och investeringar. De
yrkar också att riksförbundsstyrelsen ska säkerställa att uppföljningen av
landsbygdsprogrammet görs med avseende på snedvridning av konkurrens och
inlåsningseffekter. I motionen exemplifierar man med att stödet för strukturkalkning
snarare har hamnat hos kalkproducenterna än hos enskilda lantbrukare. Därutöver ser
man en uppenbar risk att investeringsstöd för täckdikning också blir prisdrivande. En
risk är att det uppstår inlåsningseffekter om budgeten inte är anpassad till behovet,
vilket kan medföra att täckdikning som skulle skett utan stöd inte kommer genomföras
alls.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar LRF Mälardalens syn om att ersättningarna i CAP inte ska
bli prisdrivande för jordbrukets insatsvaror och investeringar. I LRFs övergripande
CAP-positioner, som uppdaterades i september 2020, står i sista stycket att ”CAP ska
inte störa prissättningen på jordbruksprodukter negativt”. Frågan är dock komplex vilket
framgår av LRF Mälardalens motion.
Det är ofrånkomligt att ekonomiska styrmedel, som ersättningarna i CAP, påverkar
marknaden och denna påverkan kan vara i högre eller lägre omfattning beroende på hur
ersättningen är konstruerad. Det finns flera vittnesmål om att kostnaden för
investeringar ökar när det finns CAP-medel att söka. Införandet av enhetskostnader och
schabloner inom investeringsstödet har gjorts framför allt med syfte att göra
ersättningen mer förutsägbar och enklare att hantera, men en förhoppning har också
varit att den mer förutsägbara stödnivån gör att stödet inte blir lika prisdrivande.
Förslaget om investeringsstöd för täckdikning är än så länge enbart ett förslag. LRF har
ställt sig positivt till förslaget, men säger samtidigt att det förutsätter att det tillförs mer
pengar till investeringsstödet. Det är också viktigt att ett investeringsstöd för
täckdikning, om det införs, inte blir en tillfällig satsning eftersom det skulle riskera att
leda till att efterfrågan på tjänster och insatsvaror för täckdikning momentant blir alltför
stor. En höjning av priser på tjänster och insatsvaror kan dock vara svår att undvika,
även om ersättningen skulle lämnas med ett fast belopp, till exempel per meter täckdike.
Jordbruksverket skriver också i sitt förslag (19. Investeringsstöd för ökad
konkurrenskraft Dnr 3.1.17-17419/2020) att ”Täckdikning ges stöd med bara 30 procent
på grund av risk för marknadsstörande effekter av en högre stödnivå”. Frågeställningen
har därmed varit uppe till diskussion när Jordbruksverket utformat förslaget.
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Det finns andra delar i förslaget om framtida CAP som också kan leda till höjda priser,
inte minst i åtgärder för precisionsbrukande med krav på markkartering och andra
analyser. LRF har också valt att inte lägga fram vissa förslag eftersom de visat sig vara
svåra att utforma utan att bli alltför kostnadsdrivande, och Jordbruksverket har
muntligen framfört liknande resonemang
I en marknadsekonomi är det ett ofrånkomligt faktum att utbud och efterfrågan styr
prisutvecklingen. Och denna princip är naturligtvis i grunden sund och den får
genomslag på såväl jordbrukets intäkts- som kostnadssida. Man kan alltså förvänta sig
att entreprenörer som jobbar med exempelvis täckdikning noterar en ökad efterfrågan
och agerar därefter. Om inte fler erbjuder tjänster på detta område kommer priset att
stiga. Riksförbundsstyrelsen håller emellertid med motionären om att CAP-systemets
ersättningar behöver utformas på ett sådant sätt att kostnaderna inte drivs upp mer än
vad den ökade efterfrågan motsvarar.
Sammanfattningsvis menar riksförbundsstyrelsen att frågan om CAP-ersättningarnas
kostnadsdrivande effekter och snedvridning av konkurrens finns med bland de faktorer
styrelsen har i beaktande vid ställningstaganden om utformningen av CAPersättningarna. Det är dock inte möjligt att utforma en politik där kostnadsdrivande
effekter inte uppstår. Riksförbundsstyrelsen delar LRF Mälardalens syn att detta kan
behöva belysas i kommande utvärderingar av CAP och avser uppmärksamma
Jordbruksverket och Näringsdepartementet på denna fråga när de planerar
utvärderingar.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till intentionerna i motionens första yrkande uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att arbeta för att minimera CAP-ersättningarnas bidrag till
snedvriden konkurrens och kostnadsdrivande effekter samt

att

bifalla motionens andra yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
säkerställa en uppföljning av Landsbygdsprogrammet med avseende på
snedvridning av konkurrens och inlåsningseffekter.
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Motion Mälardalen nr 6

Förhindra snedvridning av konkurrensen vid införandet av CAP
Västerås Östra
Vid införandet av nya CAP är det mycket viktigt att utformningen gynnar produktion av
livsmedel i Sverige. Stöden behöver utformas så att konkurrensen inte snedvrids eller att
stöden blir prisdrivande på jordbrukets insatsvaror och investeringar, såsom byggnader.
Ett av de viktigaste syftena med EUs gemensamma landsbygdspolitik är att säkerställa
bra och prisvärda livsmedel till medborgarna. Eftersom jordbruket verkar på en
världsmarknad så måste fokus ligga på att förbättra konkurrenskraften och lönsamheten,
och att stöden faktiskt måste ge nytta för våra företag.
Ett exempel på när det inte fungerat bra är stödet för strukturkalkning, där vi upplever
att merparten av stödet hamnar hos kalkproducenterna och kostnaderna för den enskilda
lantbrukaren egentligen har inte minskat. Snarare är risken att ej stödberättigad pH-kalk
också ökar i pris. Vi ser likheter till detta även kring investeringar i nya djurstallar, som
blivit helt beroende av stöd för att genomföras. De senaste åren har vi sett en generell
brist på medel till detta i stödsystemet. Samtidigt har LRF och även riksdagen, genom
livsmedelsstrategin, mål om att öka produktionen av livsmedel. Detta går inte ihop och
leder till att investeringar skjuts på framtiden.
Vi kan se direkta likheter till detta i det föreslagna stödet till täckdikning. I dagsläget
täckdikas ungefär 10 000 ha per år till en kostnad av i grova drag 300 miljoner kr.
Jordbruksverket menar i sin rapport, Avvattning av jordbruksmark i ett förändrat klimat
(2018:19), att investeringarna i täckdikning behöver fördubblas eller tredubblas. Detta
för att över en period på 20-30 år åtgärda eftersatta investeringar och anpassa
dräneringen till ett nytt klimat. Med en stödnivå på 30 procent skulle detta innebära att
100 miljoner kr per år behöver avsättas bara för att upprätthålla dagens investeringsnivå.
Vi ser en uppenbar risk att kostnaden för täckdikning kommer att öka drastiskt, så att
kostnaden för den enskilda lantbrukaren förblir densamma. Risken är också stor att det
uppstår inlåsningseffekter om budgeten inte är anpassad till behovet, vilket kan resultera
i att täckdikning som annars skulle ha genomförts utan stöd, nu inte alls genomförs
istället.
Det är också angeläget att kommande landsbygdsprogram utvärderas med avseende på
dessa frågor så att justeringar kan göras, särskilt för nya stödformer som får en
jämförelsevis stor budget.
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LRF Mälardalen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt
riksförbundsstyrelsen
att

vid införandet av nya CAP särskilt bevaka och verka för att stöden inte ska bidra
till snedvridning av konkurrensen, eller att stöden blir prisdrivande på
jordbrukets insatsvaror och investeringar samt

att

säkerställa en uppföljning av Landsbygdsprogrammet med avseende på
snedvridning av konkurrens och inlåsningseffekter.
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Styrelsens yttrande nr 10
Motion Västra Götaland nr 7

Kapitalförsörjning till lantbruket
Inkomna motioner
I en motion från LRF Västra Götaland uppmanas LRF ha en dialog med kreditgivare
rörande lantbrukets förutsättningar till finansiering och att kapitalförsörjning på ett
tydligare sätt förankras i förverkligandet av livsmedelsstrategin.
Styrelsens redovisning
Styrelsen håller med motionären om att kapitalförsörjningen är en viktig faktor för att
förverkliga livsmedelsstrategin. LRFs utgångspunkt är att det gröna näringarna ska ha
samma tillgång till kapital som andra branscher. Kommande pensionsavgångar och
tillhörande ägarskiften, underinvesteringar i flera produktionsgrenar samt
tillväxtambitioner i den nationella livsmedelsstrategin kommer att leda till ett ökat
finansieringsbehov inom jordbruket. Samtidigt kommer signaler om att lönsamheten
många gånger inte är i paritet med kapitalbehoven som krävs för att förvärva eller
utveckla en verksamhet. Avkastningsvärdet är ofta lägre än marknadsvärdet.
Utvecklingen accentuerar istället behovet av att söka affärsmodeller som ger en rimlig
riskexponering i företagandet. Ett stort ansvar vilar på företagarna själva. När
finansieringsbehovet ökar växer också kraven på presentationen av
investeringsprospekten för att attrahera finansiärer, i allt större utsträckning kommer det
att handla om en mix av olika finansieringskällor och begränsas inte bara till
traditionella kreditinstitut.
LRFs operativa prioriteringar avseende kapitalförsörjning syftar främst till att inspirera
till nya lösningar, dels genom att tillföra kunskap men också kapital, exempelvis via
Tillväxtbolaget för Sveriges lantbrukare. Utformning av regelverk och kreditprocesser
har betydelse för tillgången till finansiering. En nära dialog med kreditinstitut möjliggör
en mer effektiv kreditgivning så att de gröna näringarna fortsatt står välfinansierade och
tillgodoser marknadens behov av produkter och tjänster. När det gäller motionärens
yrkande att samla finansiärer och belysa jord- och skogsbrukets speciella
förutsättningar är styrelsens bedömning att den kunskapen i stor utsträckning finns hos
banker och kreditgivare idag.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionens första yrkande anses besvarat med vad riksförbundsstyrelsen anfört
samt

att

bifalla motionens andra yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att påvisa
kapitalförsörjningens betydelse i arbetet med att förverkliga livsmedelsstrategin.
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Motion Västra Götaland nr 7

Säkerställande av finansiering inom jord- och skogsbruk
Bollebygd kommungrupp
Våra branscher inom jord och skog är mycket kapitalkrävande, ständigt stigande
fastighetspriser kräver än mer kapital, både vid förvärv och vid generationsskiften.
Den fråga som vi vill belysa här är kreditgivarnas syn på våra branscher vid
kreditgivning. Historiskt sett har banker varit nöjda med pantbrev för att bevilja
krediter, nu har det kommit in ytterligare en parameter, låntagarens taxerade inkomst.
Många medlemmar upplever nu växande svårigheter att klara kapitalförsörjningen vid
ägarförändringar och tillväxt i sina företag. Såväl LRFs egna studie från 2015 som
Konkurrenskraftsutredningen påvisar kapitalförsörjningens betydelse för
konkurrenskraften. Livsmedelsstrategin förefaller dock ha bortsett från den betydelsen.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt
riksförbundsstyrelsen
att

samla kreditgivarna och belysa jord- och skogsbrukets speciella förutsättningar
samt

att

påvisa kapitalförsörjningens betydelse i arbetet med att förverkliga
livsmedelsstrategin.
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Styrelsens yttrande nr 11
Motion Sydost nr 3

Livsmedelsstrategin – lönsamhet och marginaler
Inkomna motioner
I en motion från LRF Sydost om livsmedelsstrategin yrkas att LRF ska verka för att
primärledets roll, bondens betydelse och hens utveckling blir en viktig och självklar del
i det regionala och nationella livsmedelsstrategiarbetet. Vidare yrkas att en plan
utarbetas för hur bondens del av matkronan ska öka med ett resultat som ska vara tydligt
och klart för alla LRFs livsmedelsproducerande företag.
Styrelsens redovisning
De senaste årens utveckling har samtidigt varit positiv när det gäller konsumenternas
inköp av inhemskt producerade livsmedel. Här har pandemin och förändrade
inköpsmönster bidragit, men den allmänna samhällsutvecklingen med ökat fokus på
hållbarhets- och klimataspekter talar även det till svenska bönders fördel.
Marknadsandelen för inhemska livsmedel, som kött och trädgårdsprodukter, har
glädjande nog ökat. Andra positiva exempel är ökad mjölkinvägning och starkt intresse
för växtbaserat protein.
Förbundsstyrelsen menar att det är en fördel om flera centrala myndigheter, som
Tillväxtverket, hjälper till med att lyfta fram betydelsen av livsmedelsstrategin och att
alla parter i livsmedelskedjan gör sin del för att lyfta helheten och strategins mål. För
LRFs del är det centralt att livsmedelskedjan fungerar bra och att de mervärden som
konsumenterna betalar för kommer primärproduktionen till del i sådan utsträckning att
investeringar i produktionen är lönsamma.
I motionen tas LRFs matkrona upp och den är ett viktigt verktyg i det fortsatta arbetet.
Idag går endast cirka 10 procent av den totala matkronan tillbaka till bonden, vilket är
en alldeles för låg andel för en hållbar och lönsam svensk livsmedelsproduktion. Den
låga andelen förklaras till stor del av en omfattande import. Ser man till varuområden
med högre marknadsandelar för inhemsk produktion, exempelvis ägg, ligger bondens
andel av matkronan betydligt högre, över 30 procent. Genomsnittet för produkter med
svensk råvara ligger runt 20 procent. Här bör konstateras att förädlingsgraden för olika
varuområden varierar starkt och därför är det svårt att ha ett enhetligt mål för all
produktion. Men bondens andel av matkronan behöver hur som helst öka markant på
alla produktområden. Gör den det förstärks, precis som motionären är inne på, även
lönsamheten.
Förbundsstyrelsen bedömer att den kommande lagstiftningen om att förbjuda
otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan (det så kallade UTP-direktivet) är en
faktor som bör förstärka primärledets position när det gäller fördelningen av matkronan.
Eftersom svenska konsumenter gärna vill välja svenska livsmedel torde det även ligga i
detaljhandelns intresse att en förstärkt lönsamhet i bondeled leder till ökat utbud av
inhemsk produktion.

49

I detta sammanhang är det naturligtvis även viktigt att affärsrelationerna mellan
primärproducenter och förädlingsindustrin fungerar väl ifråga om prissättning med
mera. Och eftersom svenskbaserad industri, till skillnad från detaljhandelns inköp,
långsiktigt inte kan baseras på importerad råvara torde det ömsesidiga beroendet mellan
primärproduktion och industri borga för väl fungerande affärsmodeller. Men naturligtvis
kan det även här finnas utrymme för utvecklings- och förbättringsåtgärder i
livsmedelsstrategins anda. Det gäller oavsett om förädlingsindustrin är privatägd eller
bedrivs i kooperativ form.
I motionen yrkas att LRF lyfter fram bondens roll och betydelse i en väl fungerande
livsmedelsstrategi nationellt och regionalt. Denna kärnuppgift för LRF är naturlig att
ständigt påminna om.
Det andra yrkandet i motionen, att utarbeta en plan för hur bondens andel av matkronan
bör öka, är knepigare att verkställa eftersom livsmedelskedjan består av flera led som
alla talar för sin sak. Förbundsstyrelsen menar å andra sidan att det är värdefullt att hitta
modeller som gör arbetet med livsmedelsstrategin mer konkret. Genom att utgå från en
helhet kring matkronan kan primärledets lönsamhetsanspråk bli lättare att kommunicera.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionens första yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
långsiktigt och nationellt verka för att primärledets roll, bondens betydelse och
hens utveckling blir en viktig och självklar del i det regionala och nationella
livsmedelsstrategiarbetet samt

att

med bifall till intentionerna i motionens andra yrkande uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att verka för att bondens andel av matkronan ökar.
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Motion Sydost nr 3

Livsmedelsstrategin – lönsamhet och marginaler
Mellersta Kinnevald
Lönsamhet och marginaler: En hållbar produktion med tillväxt och värdeökning på
gårdsnivå, bör tydliggöras och stärkas än mer både i det regionala och nationella
livsmedelsstrategiarbetet och där målet är lönsamhet och goda marginaler för
primärledets företag.
Den ekonomiska marginalen hos primärproducenten, bonden, måste öka. Det som är bra
för bonden, är bra för landet.
Vi ser med viss oro på hur den nationella livsmedelsstrategin i dagsläget hålls samman
av Tillväxtverket och hur deras bild av tillväxten inom primärledet tolkas. Hur ser
förståelsen och insikten ut gällande nödvändigheten av en stark och hållbar
primärproduktion som växer? Och möjliggör en ökad självförsörjningsgrad och
handelsbalans, samt är grunden till nästan all vidareförädling i svensk
livsmedelsindustri och produktion.
Hur god ska tillväxten vara hos bonden för att ses som framtidsbranschen och hur
kommer bonden dit? Vad ska man titta på i en marknadsekonomi som ger
förutsättningar men också mäta ekonomiska marginaler för bonden?
Vi vet att en ny matkrona är under utarbetning, men i dagens matkrona är bondens andel
cirka 9 procent. Statens andel är 11 procent, handeln har 32 procent och importen står
för 36 procent. Det innebär att om vi till exempel kan öka produktion och minska import
så kan marginalen till bonden förbättras (enligt siffror 2010-2018).
EU-direktivet om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan är på väg att
implementeras och kan också vara bidragare till nya och förbättrade förutsättningar.
Under lång tid har metoder som ses som otillåtna och som också ökat under senare år,
påverkat möjligheterna för den svenska livsmedelskedjan på ett negativt sätt. Utredaren
påvisar flertalet förbättringsmöjligheter.
Hela livsmedelskedjan behöver ta ett ansvar för det utvecklingsarbete som
lantbruksföretagaren gör med sina olika investeringar i sin verksamhet, annars blir
efterföljande led utan råvara på sikt. Bonden är grundförutsättningen.
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LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

långsiktigt och nationellt verka för att primärledets roll, bondens betydelse och
hens utveckling blir en viktig och självklar del i det regionala och nationella
livsmedelsstrategiarbetet samt

att

utarbeta en plan för hur bondens del i matkronan ska öka och att ett resultat ska
vara tydligt och klart för alla LRFs livsmedelsproducerande företag.
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Styrelsens yttrande nr 12
Motion Östergötland nr 4

Subventionerad avbytartjänst
Inkomna motioner
I en motion från LRF Östergötland yrkas att LRF ska verka för att en avbytartjänst
fungerar i hela landet samt verka för en statlig medfinansiering för att få en
avbytartjänst som fler kan utnyttja.
Styrelsens redovisning
Förbundsstyrelsen anser att de frågor som väcks i motionen om arbetsmiljö och
arbetsvillkor för småföretagare är viktiga. Särskilt för djurhållande egenföretagare kan
situationer uppstå som blir mycket pressande om möjligheterna att få hjälp och
avlastning med det dagliga arbetet är begränsade.
Som påpekas i motionen fanns tidigare en avbytartjänst för lantbrukare. Den byggdes
upp inom den tidigare jordbruksprisregleringen som avvecklades i början på 1990-talet.
I samband med EU-inträdet upphörde det statliga engagemanget kring avbytartjänsten. I
samband med den förändringen gjorde LRF bedömningen att andra frågor med koppling
till statens budget, exempelvis nationell medfinansiering av EUs jordbrukspolitik (det
dåvarande landsbygdsprogrammet) och avveckling av produktionsskatter på
handelsgödsel och diesel, var viktigare att prioritera.
Styrelsen instämmer med motionären att ett jordbruk med varierad struktur, små som
stora företag, har fördelar och bör värnas. Strukturen i många bygder är sådan att en
storleksrationalisering inte är möjlig eller önskvärd. Försämras villkoren finns en
uppenbart risk att jordbruksmarken inte nyttjas för aktiv produktion.
Finland har fortsatt kvar ett avbytarsystem med statligt engagemang. Vad LRF kan se
har den finska konstruktionen med statligt budgetengagemang inte förhindrats av EUs
statsstödsregler.
Även om det finns goda bevekelsegrunder för en avbytartjänst med statligt engagemang
anser förbundsstyrelsen att det inte är rimligt att återinföra en sådan modell och att det
vägval som LRF gjorde i samband med EU-inträdet bör ligga fast. Det är alltså inte
aktuellt att prioritera en statlig satsning på en avbytartjänst.
För LRFs del är det viktigt att jobba med generella förutsättningar som skapar lönsamhet
i jordbruket. Subventionerad avbytartjänst kan kanske anses vara en sådan förutsättning i
vissa fall. Men genom en generellt sett förbättrad lönsamhet kan företagare ges utrymme
att välja lösningar som passar bäst för den egna gården. Motionären har här en poäng i att
det är av vikt att det finns avbytartjänster att tillgå på marknaden. Förbundsstyrelsen
menar att denna marknad bör skaps av efterfrågan och inte av statliga subventioner.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionen.
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Motion Östergötland nr 4

Subventionerad avbytartjänst
Södra Valkebo
Motionären lyfter en ständigt aktuell fråga gällande småföretagares sårbarhet och
möjlighet till återhämtning och avlastning samt att säkerställa att djuromsorgen
bibehålls även vid sjukdom eller olyckor. Motionären hänvisar till en historisk lösning
med statsfinansierad avbytartjänst.
Lokalavdelningens motion lyder:
Jordbruket sliter ständigt med sviktande lönsamhet, politik som är lika oberäknelig som
vädret och hårda krav på miljöhänsyn, djuromsorg och klimateffektivisering.
Storleksrationaliseringen gör att mindre gårdar lägger ner, samtidigt som både
konsumenter och sårbarhetsanalyser faktiskt vill ha även de små producenterna kvar.
Pandemin har visat oss med skrämmande tydlighet hur sårbara vi människor är. Och när
sjukdom eller olycksfall slår till på en gård där djurs liv och hälsa är beroende av en
ensam bonde borde samhället ta en del av ansvaret för det.
Från EUs, statens och konsumenternas håll talas ofta om vikten av att de små gårdarna
finns kvar. Man vill gärna rikta jordbruksstöden till de mindre producenterna och köpa
närproducerat från en småskalig bonde. Men mindre gårdar möter inte alltid samma
utmaningar som större. Lönsamheten behöver inte vara sämre, men omsättningen är
mindre och man kanske varken har pengar eller arbete nog för att anställa. Därför är det
för en mindre gård sällan beteskravet som ställer till problem, utan möjligheten att vara
sjuk, vabba eller resa på semester. En mindre gård är alltför viktig och alltför sårbar för
att stå utanför samhällets skyddsnät. Djuren måste ha daglig skötsel och ett olycksfall
kan snabbt bli ett allvarligt djurskyddsärende och ett hastigt nedlagt jordbruk. Det anstår
faktiskt inte ett välfärdssamhälle att hårt arbetande skattebetalare inte ska kunna ta
ledigt ibland. För även om pengarna kanske finns i företaget är det inte lätt att hitta
utbildad och erfaren personal som nöjer sig med att jobba någon dag i veckan.
Avbytartjänsten som fanns i Sverige 1975-1999 var väldigt uppskattad och nyttjades av
tusentals bönder. Den enda anledningen till att tjänsten lades ned såvitt jag förstår är att
staten slutade finansiera den. Tiderna har förändrats på de drygt tjugo år som gått sedan
avbytartjänsten lades ned, och många små gårdar har slukats av större eller lagts i träda
sedan dess. För att underlätta för mindre gårdar utan anställda att leva kvar och
föryngras skulle en nationell avbytartjänst kunna vara en del av lösningen. En statlig
medfinansiering är då nödvändig för att hålla kostnaden nere.
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Regionstyrelsen delar oron och den press som djurhållande småföretagare känner och
tycker att motionen är viktig. Styrelsen anser att detta främst är en företagarfråga, varje
enskilt företag måste sörja för den personal eller den hjälp som just de behöver, för att
kunna vara lediga eller ha beredskap för sjukdom eller olyckor. I LRFs omsorgsgrupp är
detta en av de högst prioriterade frågorna, särskilt ur ett djuromsorgsperspektiv. Det
måste finnas tillgång till utbildad personal som kan rycka in med kort varsel, om så
skulle behövas.
I vissa regioner erbjuder Växa en avbytartjänst men det varierar. Det kan även vara en
möjlighet att samarbeta med Blå stjärnan som har ideella krafter beredda och som också
är i behov av kontinuerliga praktik- och övningstillfällen. Ytterligare ett alternativ är
maskinringar som har bemanningsverksamhet. Det finns olika samverkansformer för
personal mellan företag, just för att även små företag som kanske inte kan ha en
heltidsanställd ändå kan få möjlighet till ledighet eller avlastning vid arbetstoppar.
Frågan om det ska vara ett statligt stöd är problematisk och behöver utredas då det kan
strida mot EUs statsstödsregler. Under regionstämman lyftes exempel från bland annat
Finland där det ska finnas ett statligt stöd för detta.
Regionstämman i Östergötland önskar att frågan utreds ytterligare för att belysa möjliga
lösningar till medlemmar och att utreda möjlighet till statlig subvention vid behov.
LRF Östergötland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt
riksförbundsstyrelsen
att

verka för att en avbytartjänst fungerar i hela landet samt

att

verka för en statlig medfinansiering för att få en avbytartjänst som fler kan
utnyttja.
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Styrelsens yttrande nr 13
Motion Västra Götaland nr 1

Administrativ börda i fåmansföretag
Inkomna motioner
I en motion från LRF Västra Götaland yrkas att LRF med kraft ska verka för ett ökat
tryck i att minska den administrativa bördan i fåmansföretag. Bakgrunden är att
regelverk och byråkrati för småföretagare växer hela tiden.
Styrelsens redovisning
Förbundsstyrelsen instämmer med motionärens bild, regelbördan går åt fel håll. Den
ökar när den i själva verket borde minska. Den i motionen beskrivna
avfallsrapporteringen kopplad till Naturvårdsverket är ett exempel. Andra är
Jordbruksverkets registrering av anläggningar för djur, Arbetsmiljöverkets certifiering
av pannskötare, förordningen om producentansvar för förpackningar, regelverket kring
bekämpning av skadegörare som råttor etcetera.
Det är illavarslande att svenska myndigheter fortfarande har en svag kännedom om hur
regelverk påverkar egen- och småföretagare som inte har någon möjlighet att lägga
mycket tid på administration. Det finns en del bra exempel med digitaliserade rutiner för
SAM-ansökan, bokföring, skattehantering med mera, men varje förbättring ställs snabbt
emot nya byråkratiska utmaningar och krångliga regelverk.
Förbundsstyrelsen anser att regelverken behöver anpassas bättre till små företags
förutsättningar. Vidare måste myndigheters service och information till företagare
förbättras och handläggningen av olika ärenden behöver effektiviseras. I en kommande
förenklingsutredning för småföretag (dir 2020:97) har LRF och andra
företagarorganisationer jobbat in ett förslag om en handläggnings- och kvalitetsgaranti
för myndigheter.
LRF samarbetar med Näringslivets Regelnämnd (NNR) i förenklingsfrågor. NNR
konstaterar att regeringens arbete med bättre regelverk har tappat fart under senare år.
Näringsminister Ibrahim Baylan har gjort en rundresa bland företagare och fått många
förenklingsförslag, men konkreta resultat saknas ännu på många områden. Regeringen
ska i en skrivelse till riksdagen före sommaren 2021 rapportera om sitt regelarbete.
För att ytterligare lyfta fram regelfrågor för lantbrukare samarbetar LRF med SLU,
Hushållningsällskapen och Växa Sverige kring projektet ”Enkla regler”. Insamling av
förslag pågår för närvarande och projektet kommer att användas för att öka trycket i
regelfrågan.
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Förbundsstyrelsen anser sammanfattningsvis att behovet av enklare och bättre regelverk
är stort och att LRF behöver jobba aktivt med frågan.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Administrativ börda i fåmansföretag
Götene kommungrupp
Administrationen har en tendens att öka fortare än reglerna hinner förenklas. Det är
orimligt att ett fåmansföretag ska ha samma regler och administration som stora företag!
De stora företagen har oftast personal som sköter administrationen i sina dagliga rutiner.
Ett exempel är kravet på rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverket.
Rapportering skall ske inom tre dagar och tjänsten de har för inrapportering är krånglig
och dåligt anpassad till mindre företag. Administrationen blir en onödigt tung börda för
ett fåmansföretag då man får lägga den tiden på kvällar och helger.
Frågan om regelförenkling är inte ny. Vi har jobbat med frågan under många år och
även nått framgång inom flera områden. Men uppenbarligen så finns det mer att göra!
Att frågan inte är ny, betyder inte att vi ska lägga mindre kraft på den. Signalerna om en
ökad och alltmer komplicerad administration är inte bra, särskilt inte som lönsamheten
är pressad i många företag. Det är oerhört viktigt att det finns enkla, snabba verktyg för
att underlätta administrationen. Det är hög tid att arbeta för ett ökat tryck i frågan!
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt
riksförbundsstyrelsen
att

med kraft verka för ett ökat tryck i att minska den administrativa bördan i
fåmansföretag.
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Styrelsens yttrande nr 14
Motion Värmland nr 1

Utrota vildsvinen för att säkra livsmedelssäkerheten
Inkomna motioner
Motionären redogör för bakgrunden till vildsvinens expansion, de skador som de
orsakar och smittrisker som är förknippade med vildsvin. Det yrkas att vildsvin ska
utrotas i Sverige för att minska risken för spridning av afrikansk svinpest (ASF) eller
andra smittor som salmonella.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om vildsvinens skadegörelse och
de risker för smitta som vildsvin för med sig.
Med tanke på vildsvinens allvarliga skadeverkningar anser styrelsen att riksdagsbeslutet
1987 om att vildsvin åter ska vara en del av landets fauna var ett stort misstag. Enligt
styrelsens uppfattning är dock vildsvinen nu etablerade över så stor del av landet och i
så täta populationer, att till och med ett politiskt beslut om utrotning skulle bli svårt att
genomföra.
En jämförelse kan göras med minken, som kom ut i naturen från minkfarmer. Minken
har enligt jaktlagstiftningen varit helt fredlös under större delen av tiden som den levt
vilt i Sverige. Det har bedrivits kampanjer över stora delar av landet med syfte att utrota
minken, men ansträngningarna har misslyckats. Det har även varit vanligt att
skottpengar har utbetalats för fällda minkar. Minken är svårjagad, men enklare att jaga
än vildsvin. Det ska noteras att när det gäller mink finns en gemensam uppfattning i
samhället om minkens skadeverkningar och att den inte är önskvärd i den svenska
naturen. Ändå har alla försök att utrota eller avsevärt minska minkens förekomst och
antal misslyckats. När det gäller vildsvin finns tyvärr ingen gemensam uppfattning i
samhället.
Många politiker inser de stora nackdelarna med en stor vildsvinsstam, men påverkas av
jaktintresset för vildsvin. Få verksamma åtgärder har därför vidtagits. Enligt
riksförbundsstyrelsens uppfattning är vildsvinen omöjliga att utrota med konventionella
metoder. Om mer effektiva metoder skulle vara tillåtna skulle ändå oenigheten om
vildsvinens värde jämfört med vildsvinens kostnader kvarstå. Riksförbundsstyrelsen är
väl medveten om de stora och ökande problemen som vildsvin orsakar i jordbruk,
skogsbruk och trafik. I delar av landet har en allvarlig typ av salmonella upptäckts hos
vildsvin. Risken för att afrikansk svinpest kommer etableras hos vildsvin är stor.
I september 2020 beslutade riksförbundsstyrelsen om LRFs handlingsplan om
viltskador. Den riktar sig till alla som i något avseende berörs av problemen, främst
politiker. Ett viktigt syfte med Handlingsplanen är att åstadkomma en allmän insikt om
att viltskador är ett samhällsproblem.
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Så länge vi inte har en gemensam uppfattning hos beslutande politiker om att viltskador
är ett samhällsproblem är det svårt att åstadkomma verksamma förändringar. Vi har till
exempel fortfarande mer strikta villkor för skyddsjakt på vildsvin än motsvarande
villkor för skyddsjakt på gäss eller grävling. Det är ett av alla tecken på att samhället i
form av myndigheter och politiker inte delar LRFs uppfattning om vildsvin.
Riksförbundsstyrelsen kommer fortsatt att arbeta för alla realistiska möjligheter att
begränsa skadeverkningar av vildsvin. Det finns av politiska, opinionsmässiga och
praktiska skäl ingen snabb, enkel lösning. Alla möjligheter för att underlätta jakt, utöka
tillåtna jaktmetoder, utöka jakttider och att utöka möjligheter för att få avsättning för
fällda vildsvin kommer att analyseras. Alla förbättringar som är möjliga att åstadkomma
kommer att prioriteras i påverkansarbetet. Riksförbundsstyrelsen arbetar i enlighet med
LRFs vildsvinspolicy som slår fast att stammen av vildsvin ska minimeras. Enligt LRFs
uppfattning, som framgår av policyn, är vildsvin inte en resurs. De kostnader som
uppstår i jordbruk, skogsbruk, trädgård, allmänna anläggningar och trafik motsvaras inte
av ett jaktligt värde i samma storleksordning. LRF anser att vildsvin är en ekonomisk
belastning för Sverige som helhet.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
arbeta för att minska risken att ASF eller andra smittor som salmonella sprids av
vildsvinen samt

att

avslå motionens yrkande om utrotning av vildsvin.
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Motion Värmland nr 1

Utrota vildsvinen för att säkra livsmedelssäkerheten
Södra Näset
I Sverige var vildsvinen klassade som en invasiv art fram till så sent som 1980-talet och
fick endast hållas i hägn. Rymlingar från dessa hägn lyckades dock etablera sig i
Sverige och riksdagen gav vika och tillät detta ske under förutsättning att arten kunde
hållas på en rimlig nivå.
Idag vet vi att det inte lyckats. Vildsvinen har länge orsakat problem för många
lantbrukare då de bökat upp vallar, tuggat i sig skörd och försvårat för specialodlingar.
Nu med afrikansk svinpest (AFS) intåg i Europa (konstaterad smitta i 14 europeiska
länder) har läget försvårats ytterligare och vildsvinet kan numer omöjligt ses som ett
vanligt vilt då den är bärare av direkt överförbara smittor till tamgris.
Konsekvenserna för svensk grisnäring vore katastrofala om en spridning av ASF skulle
ske i landet. Med den nuvarande situationen är det tyvärr inte en fråga om OM utan
NÄR detta sker. De problem fågelinfluensan orsakar fjäderfäproduktionen just i denna
stund bör tjäna som varnande exempel.
Vi har i Sverige fantastiska möjligheter att hålla smittor och invasiva arter ute från
landet i och med våra gränser mot större vatten. Möjligheter som försvåras något
oerhört av vildsvinens förekomst i Sverige. I Danmark har man förstått vidden av
problemet och tagit beslut om att de skall utrotas från landet vilket vore det bästa även
för svensk del.
LRF Värmland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

på riksnivå driva frågan om att vildsvin ska utrotas från landet för att minska
risken att ASF eller andra smittor som salmonella med mera sprids av
vildsvinen.
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Styrelsens yttrande nr 15
Motion Västra Götaland nr 4

Effektivt sätt att kontrollera vildsvinspopulationen
Inkomna motioner
Motionären redogör för användning av preparatet Hoggone som används i Australien
för att begränsa stammen av vildsvin. Den verksamma beståndsdelen i preparatet är
natriumnitrit. Preparatet fungerar genom att syreupptagningen minskar, vildsvinet
somnar och dör efter viss tid. Det yrkas att LRF tillsätter en arbetsgrupp med uppgift att
samla in kunskaper och erfarenheter om preparatet och dess användning.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen är väl insatt i vildsvinsproblemen i jordbruk, skogsbruk och
trafik. Vildsvinsskadorna är de allvarligaste viltskadorna i jordbruket, för närvarande.
Att begränsa antalet vildsvin är nödvändigt. Vilka metoder som används är dock viktigt.
Metoder som kan uppfattas som extrema eller som plågsamma kan skada synen på
svenskt jordbruk med hög djurvälfärd.
Att reglera vilt eller att minska viltskador av vilt genom användning av bekämpningsmedel är förbjudet förutom vid bekämpning av mullvad och smågnagare, på vissa
villkor. Vilt är enligt definitionen i 2 § jaktlagen (1987:259) vilda däggdjur och fåglar.
Länsstyrelsen får i enskilt fall besluta om tillstånd att döda vilda fåglar med
bekämpningsmedel. Sådana tillstånd är numer mycket sällsynta. Det har i modern tid
inte varit tillåtet att använda gift eller sömnmedel på större däggdjur än råttor.
Under delar av 1900-talet var bekämpning av till exempel kråkfåglar med kemiska
preparat en vanlig och tillåten metod för att minska olägenheter och skador av dessa
arter. Det vanligaste preparatet var kloralos, som fungerar som sömnmedel.
Användningen av kemiska preparat minskade innan den senare förbjöds. Det berodde
delvis på en förändrad inställning till djurskydd och till kemiska preparat, än under äldre
tider. Förbudet byggde i huvudsak på olägenheter och oönskade bieffekter vid
användningen. Även om medlet fungerade så att fåglar sövdes, var effekten beroende av
hur mycket av det med kloralos blandade fodret som fågeln åt, i förhållande till fågelns
kroppsvikt. Effekten varierade från att fågeln påverkades måttligt och inte kunde flyga
till att fågeln var sövd och kunde samlas in med händerna. Eftersom vilda fåglar skulle
fångas gick det inte att styra preparatet endast till de arter som man ville bekämpa.
Fasaner, gulsparvar och andra fåglar drabbades. Det var svårt att hitta sövda eller
sömniga fåglar, eftersom de ofta hann flyga en sträcka innan preparatet fick verkan.
Från djurskyddssynpunkt och etisk synpunkt finns alltså svårigheter att använda
preparat som söver eller förgiftar vilda djur och fåglar. Därför förbjöds användningen.
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Hoggone ska ges i en särskild låda som ska hindra andra djur än vildsvin att komma åt
det preparerade fodret. En del av svårigheten med användning av liknande preparat är
att preparatet ges ”passivt” som foder. Det går inte att bestämma vilken dos ett visst djur
får i sig. Det beror på hur mycket djuret vill äta. Vildsvinens vikt varierar från cirka 10
kg för en liten kulting till cirka 200 kg för en stor galt. Effekten kommer därför att
variera hos olika individer. Enligt uppgift hinner vildsvin förflytta sig 100-300 meter
efter att ha ätit av preparatet innan de somnar och dör. Det skulle bli svårt att hitta
vildsvinen, med tanke på att vildsvin uppsöker terräng med hög och tät växtlighet.
Sträckan som vildsvin rör sig efter att ha ätit av preparatet innebär också risk för att
vildsvin blir liggande döda på annan mark än där preparatet gavs. Det skulle orsaka
olägenheter, inte minst där det finns markägare som i huvudsak ser vildsvin som en
jaktlig resurs. I Sverige äger ingen viltet innan det är dött. Eftersom jakträtten följer
markägandet tillfaller förgiftade vildsvin jakträttshavararen på den mark där vildsvinet
anträffas. I likhet med vad som gäller om ett vilt skadskjuts vid jakt och dör på annan
mark än den där viltet påsköts. Även med tanke på modern syn på djurvälfärd och
djurskydd skulle användning av Hoggone i Sverige vara kontroversiell.
Riksförbundsstyrelsen anser att nackdelarna med Hoggone vida överstiger fördelarna.
Riksförbundsstyrelsen avser att som alternativ bland annat arbeta för utveckling av mer
effektiv och storskalig fällfångst av vildsvin.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionen.
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Motion Västra Götaland nr 4

Effektivt sätt att kontrollera den invasiva vildsvinspopulationen
Tranemo kommungrupp
Hoggone har tagits fram och används numera i Australien för att kunna minska den
invasiva vildsvinspopulationen i landet. Vad motionärerna kunnat läsa sig till är detta ett
effektivt sätt att hantera bekymren med en skenande stam. Hoggone innehåller
natriumnitrit som bland annat används vid matkonservering av korv.
Natriumnitrit påverkar vildsvinets syreupptagningsförmåga och gör att den somnar och
dör inom tre timmar efter intaget. De påträffas inom 100-300 m ifrån foderplatsen.
Försök har pågått där under en tioårsperiod som visar att det inte påverkar andra djur.
Utfodring sker i en låda med självstängande lock som gör att andra djur inte kommer åt
Hoggone.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt
riksförbundsstyrelsen
att

tillsätta en arbetsgrupp som fördjupar sig i denna produkt och efter pandemin
åker till Australien och besöker bland annat drabbade lantbrukare, rådgivare i
branschen och företaget som säljer preparatet.
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Styrelsens yttrande nr 16
Motion Mälardalen nr 4

Utfodring av klövvilt
Inkomna motioner
Motionären redogör för de kostnader och problem som skador av klövvilt medför i jordoch skogsbruk. Vidare redogör motionären för att regeringens förslag om viss möjlighet
till lokala förbud mot eller villkor för viltutfodring är otillräckligt. Slutligen yrkas att
riksförbundsstyrelsen ska arbeta för ett förbud mot utfodring av klövvilt.
Styrelsens redovisning
Det politiska arbetet i riksdagen om utfodring av vilt, från och med regeringens
proposition 2016 till dags dato, visar att denna fråga splittrar de politiska partierna
oavsett vilka samarbeten som förekommer mellan partierna i riksdagen. Därför är den
proposition som regeringen lade i april 2021 en kompromiss. Den föreslagna
lagändringen ger länsstyrelserna en viss möjlighet att besluta om förbud mot eller
villkor för utfodring av vilt i enskilt fall, i ett begränsat område under begränsad tid. I
enskilt fall måste tolkas som beslut som riktas mot någon eller några få fastighetsägare.
Eftersom klövviltets beteende är sådant att det rör sig över tusentals hektar och den
genomsnittliga fastighetsarealen i Götaland och södra Svealand är några tiotal hektar, är
det uppenbar risk att det föreslagna regelverket får marginella effekter på antalet vilt
och mängden viltskador.
LRFs mångåriga påverkansarbete om viltutfodring har inte fått gehör. Regeringens
förslag skulle ge ett regelverk som i liten grad bidrar till att minska de negativa
effekterna av utfodring av vilt. Men förslaget är trots allt ett steg i rätt riktning.
Det saknas i riksdagen majoritet för att reglera viltutfodring mer effektivt. Annars skulle
ett sådant beslut ha fattats redan 2016. LRF lämnade 2017 in ett alternativt förslag till
regeringen, för att kringgå de låsta positionerna i riksdagen om viltutfodring. LRFs
förslag innebar i korthet att utfodring av vilt ska vara tillåten, men att det ska finnas
generella regler för hur denna utfodring ska gå till. Genom att reglera med vad man får
utfodra (tillåtna fodermedel), hur man får utfodra (tillåtna metoder, till exempel
foderautomat) och med vilka mängder av foder som tillåts (mängd per tidsenhet, eller
mängd per areal). Detta förslag har inte vunnit gehör hos regeringen. I stället
presenterades i april 2021 den ovan nämnda propositionen med, enligt LRFs
uppfattning, förslag med i huvudsak liten verkan.
I motionen yrkas att LRF ska arbeta för ett generellt förbud mot utfodring av vilt. Mot
bakgrund av ovan beskrivna politiska låsningar i frågan måste riksförbundsstyrelsen
konstatera att ett sådant förbud i dagsläget är mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att
åstadkomma.
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I skrivande stund är riksförbundsstyrelsens bedömning att det är oklart om regeringens
nya proposition kommer att godtas av riksdagen.
LRF kommer att fortsätta påverkansarbetet i utfodringsfrågan. Riksförbundsstyrelsen
kommer att noga analysera möjliga handlingsalternativ. Ett alternativ kan vara att den
befintliga foderlagstiftningens stränga hygienkrav och dess påföljder vid överträdelser
tillämpas även på utfodring av vilt. De ansvariga myndigheterna för tillämpning av
foderlagstiftningen tar inte den regelvidriga viltutfodringen på allvar. De lägger därför
inte några resurser på att följa upp viltutfodring och beivra de regelmässiga brott mot
lagstiftningens hygienkrav, som storskalig utfodring av vilt direkt på marken innebär.
Ett annat alternativ är att åter arbeta för LRFs tidigare förslag om att reglera hur
utfodring av vilt får ske. Om LRFs förslag genomförs skulle större delen av problemen
med viltutfodring kunna stävjas.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta
med utfodringsfrågan i syfte att möjliggöra förutsättningar för ökad produktion
av biomassa och livsmedel samt

att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta påverkansarbetet för olika alternativ
av reglering eller minskning av viltutfodring; för att minska skadliga effekter av
viltutfodring.
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Motion Mälardalen nr 4

Utfodring av klövvilt
Skultuna-Haraker-Romfartuna
Kostnaderna klövviltets skador årligen orsakar jord- och skogsbruket uppgår till en
summa om 13,5 miljarder kronor! Vad gäller kostnaderna för jordbruket är enbart
vildsvinens skador medräknade. Trots de stora skadorna och trots klövvilt av stor
numerär är utfodring alltför vanligt förekommande och sker i de flesta fall med andra
syften än att stödja viltet under svåra vinterförhållanden.
I slutet av 2020 skickade regeringen ut ett förslag angående utfodring av klövvilt.
Förslaget om förbud under en tillfällig period och i ett väl avgränsat område är i
praktiken tandlöst, vilket vi nog alla är rörande ense om. På sin höjd medför förslaget en
temporär minskning av skador och trafikolyckor under en kort tid i ett mycket avgränsat
område, till exempel längs en vägsträcka. I sitt remissvar poängterar riksförbundet
vikten av att tidsbegränsningen minst måste omfatta ett år samt att utfodringsförbudet
minst måste omfatta ytan av en halv kommun.
LRF Mälardalen menar dock att detta inte är tillräckligt. Ska Sverige lyckas nå målen
om ökad livsmedelsproduktion och ökad biomassa krävs det betydligt hårdare åtgärder
vad gäller viltutfodring. Vi kan inte lägga oss platta inför ett resonemang om att bara för
att all kommersiell jakt söder om Dalälven idag baseras på utfodring skall jord- och
skogsbruket acceptera utfodring som syftar till att locka till sig och hålla kvar viltet i
området (ej åtel som avses) samt föda upp viltet. Livsmedels- och skogsproduktion som
samhällsviktiga verksamheter för att både föda och värma befolkningen måste
prioriteras framför nöjes- och troféjakter.
Ett generellt förbud mot utfodring av klövvilt är frågan förbundsstyrelsen bör driva, där
tillsynsmyndigheten får möjlighet att besluta om undantag från förbudet, till exempel i
områden med för trakten extrema vinterförhållanden. Vidare måste åtling och utfodring
särskiljas och definieras i jaktförordningen och slutligen behöver också villkor om
godkända fodermedel och fodermängd vid åtling/undantag från utfodringsförbud
införas.
LRF Mälardalen anser att riksförbundsstyrelsen grundligt behöver analysera vilka
möjligheter till en riksdagsmajoritet som finns i frågan, vilka åtgärder och argument
som krävs för att landa i en majoritet och proaktivt arbeta med frågan i syfte att bidra till
en ökad produktion av biomassa och livsmedel.
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LRF Mälardalen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt
riksförbundsstyrelsen
att

aktivt och proaktivt driva frågan om införande av förbud mot utfodring av
klövvilt i syfte att möjliggöra förutsättningar för ökad produktion av biomassa
och livsmedel.
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Styrelsens yttrande nr 17
Motion Jönköping nr 3

Vildsvinsförvaltning kostar pengar
Inkomna motioner
Motionären redogör för de kostnader som uppstår när länsstyrelserna och
Naturvårdsverket ska genomföra de olika uppdrag som följer av målen i länsstyrelsernas
och Naturvårdsverkets förvaltningsplaner för vildsvin. Motionären anför att det inte
finns avsatta medel i statsbudgeten för nämnda arbete. Det yrkas att LRF får i uppdrag
att arbeta för att säkerställa finansiering av myndigheternas arbete med
vildsvinsförvaltning.
Styrelsens redovisning
I april 2020 lanserade regeringen det så kallade vildsvinspaketet. Det består av
regeringsuppdrag till fyra myndigheter. Uppdragen syftar till att ta fram förslag för att
legalisera och skapa ett säkert system för jägares försäljning av vildsvinskött direkt till
konsument. I uppdragen ingår också arbete för att stimulera efterfrågan för
vildsvinskött, att ta fram en gemensam ”mall” för länsstyrelsernas förvaltningsplaner för
vildsvin och att ta fram system som möjliggör subventioner för test av trikiner och test
av radioaktivt cesium från Tjernobylolyckan. Enligt riksförbundsstyrelsens bestämda
uppfattning kan vi inte äta oss ur vildsvinsproblemet. Satsningen på vildsvinskött som
livsmedel är därför diskutabel. Samtidigt är det dock på kort sikt viktigt att den enskilda
jägaren enkelt får avsättning för köttet. Nu slutar många jaga när den egna frysboxen är
full.
Regeringen har i budget avsatt 20 miljoner kr årligen under åren 2021-2025 för
myndigheternas arbete inom vildsvinspaketet. Det är delvis oklart hur de avsatta medlen
är tänkta att användas. Det finns ett beslut om en temporär lösning för subvention av
trikintester respektive tester av cesium. Subventionerna administreras via de
ackrediterade laboratorier som utför nämnda tester. Det finns ännu inte något
gemensamt, statligt system för att registrera provsvar från dessa tester. LRF erfar att
medlen i vildsvinspaketet inte ska användas för det motionen bland annat avser,
länsstyrelsernas arbete med förvaltningsplaner och det som följer av planerna.
Naturvårdsverket har inte medel inom vildsvinspaketet för sitt arbete om vildsvin.
Av Naturvårdsverkets regleringsbrev för 2021 framgår att verket ska göra en
kunskapssammanställning av befintliga metoder för att inventera skador som är
orsakade av vildsvin, särskilt avseende jordbruksfastigheter. Såvitt framgår av
regleringsbrevet har detta uppdrag ingen särskild finansiering. Uppdraget genomförs
inom befintligt ramanslag för Naturvårdsverket.

69

Naturvårdsverket har i sin nationella förvaltningsplan för vildsvin åtagit sig att ta fram
metoder för inventering av skador i jordbruket orsakade av vildsvin. Och att ta fram
metoder för inventering av vildsvinspopulationens storlek och täthet inom lokala
förvaltningsområden. Dessa uppdrag har ingen särskild finansiering från regeringen.
Riksförbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att länsstyrelserna och
Naturvårdsverket behöver ytterligare finansiering för arbete inom
vildsvinsförvaltningen.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att i det politiska
påverkansarbetet arbeta för utökad finansiering av länsstyrelsernas och
Naturvårdsverkets arbete i enlighet med respektive myndighets förvaltningsplan
för vildsvin.
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Motion Jönköping nr 3

Vildsvinsförvaltning kostar pengar
Landsbrobygden och Sydvästens
Viltmotionerna på regionstämman har fått ett stort fokus och många motioner har blivit
positivt besvarade, med andra ord pågår det mycket påverkansarbete både regionalt och
nationellt.
Under 2020 antog LRF en Handlingsplan för viltskador där några av uppdragen är att
tar fram en beräkningsmodell och toleransnivå för vildsvinsskador på fastighetsnivå.
Detta arbete pågår för fullt.
Med anledning av vildsvinsstammens utveckling finns det behov av tidsatta nationella
resultatmål, vilka är en viktig del i Naturvårdsverkets reviderade nationella förvaltningsplan för vildsvin (Handlingsplan för vildsvin 2020-2025). Naturvårdsverket som
nationell jakt- och viltmyndighet har det övergripande ansvaret för vildsvinsförvaltningen. På regional nivå är det länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer som
beslutar om övergripande riktlinjer för viltförvaltningen i länen.
Under åren 2012-2015 tog länsstyrelserna, där vildsvin förekommer, fram regionala
förvaltningsplaner eller riktlinjer för förvaltning av vildsvin, i enlighet med
förordningen (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer.
Vildsvinsskadorna i Jönköpings län är stora och skadorna bara ökar på såväl åkermark
som vid olyckor i trafiken. Vildsvinshandlingsplanen för länet har diskuterats i
Viltförvaltningsdelegationen och under 2020 genomförde Länsstyrelsen i Jönköping en
inventering av skador på en typgård i Vetlanda kommun. LRF Jönköping beräknade
kostnaderna och resultatet av inventeringen visar på 275 000 kronor/år i skador och
skördeförlust. När LRF Jönköping tillsammans med länsstyrelsen träffade
Naturvårdsverket och redovisade projektet påvisades en stor brist i medel då varken
Naturvårdverket eller länsstyrelsen har medel för att arbeta med de mål som finns i
planerna. Det krävdes stora ansträngningar hos Länsstyrelsen i Jönköping för att kunna
genomföra inventeringen som var utöver deras uppdrag men mycket betydelsefullt för
trovärdighet och förståelse för skadeverkningar som vildsvin orsakar jordbruket.
LRF Jönköping kan konstatera att det inte finns avsatta medel nationellt eller regionalt
till länsstyrelserna för att arbeta med vildsvinsförvaltning trots att det finns både
nationella och regionala mål att uppnå. Naturvårdsverket som har det övergripande
ansvaret för vildsvinsförvaltningen måste också tilldelas medel för de mål som finns i
den nationella förvaltningsplanen.
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LRF Jönköping yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

att använda de kanaler som finns med tjänstemän på regeringskansliet och med
landsbygdsministern för att öka påverkansarbetet för att säkerställa finansiering
på olika nivåer i förvaltningen. Ekonomiska resurser är en förutsättning för att
nå de mål som finns i den nationella förvaltningsplanen för vildsvin, både på
nationell och regional nivå.

72

Styrelsens yttrande nr 18

Motion Värmland nr 2, Örebro nr 1 och
Östergötland nr 3

Översyn av system för viltförvaltning
Inkomna motioner
Motionärerna redogör för älgförvaltningssystemet som innebär en omfattande
administration och en stor mängd ideellt arbete. Men som fortfarande efter många år
inte har lett till vad riksdagsbeslutet om förvaltningssystemet syftade till – en älgstam av
hög kvalitet i balans med foderresursen. En av bristerna är delvis otydliga mandat och
ansvar i älgskötselområdena i förhållande till älgförvaltningsgrupperna. Vidare beskrivs
att ett betydligt enklare älgförvaltningssystem bör eftersträvas. Det redogörs för hur
andra klövviltarter ökar, orsakar skador och därmed kräver mer förvaltningsåtgärder.
Det yrkas att viltförvaltningssystemet genomlyses och att det görs en översyn av
systemet i sin helhet, så att markägare och produktionsintressen får ökat inflytande. Det
yrkas att LRF ska verka för införandet av ett nytt älgförvaltningssystem och att
uppdraget till viltförvaltningsdelegationerna ses över.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning om att älgförvaltningssystemet
ännu inte har fått de effekter som riksdagsbeslutet syftade till. Det är allvarligt eftersom
vi nu har en god uppfattning om de mångmiljardförluster årligen, som viltskadorna i
skogsbruket leder till. Likaså instämmer riksförbundsstyrelsen i att förvaltningen av
övrigt klövvilt bör ses över. Alla klövviltarterna orsakar skador i jordbruk, skogsbruk
och trafik. Samtidigt vill riksförbundsstyrelsen vara tydlig med att förändringar i de
system och samverkansformer som motionerna berör tar mycket lång tid att förändra.
Dels för att framför allt älgjakt är extremt tyngd av traditioner och starka åsikter. Dels
för att problemen i förvaltningen till stor del beror på den grundläggande målkonflikten
– ska vi ha mindre antal vilt och mindre viltskador, eller ska vi ha lika mycket eller mer
vilt för jaktintressets skull. Dels därför att ingen i Sverige har någon utvecklad idé om
hur en bättre förvaltningsmodell ska vara organiserad och vilka regelverk den skulle
styras av.
Älgförvaltningssystemet är komplicerat och medför omfattande administration och
kostnader i alla delar av systemet. Det är dock bara en part, länsstyrelsen, som får fatta
beslut i älgförvaltningssystemet. Övriga delar/nivåer i förvaltningen ger länsstyrelsen
förslag till de beslut som ska tas. Enligt riksförbundsstyrelsens uppfattning är systemet
dock inte i alla delar felaktigt. Om alla parter i alla led av förvaltningsarbetet skulle
”göra rätt” så skulle systemet kunna leda mot målen. Problemet är att flera delar i
systemet fallerar, bland annat på grund av den mänskliga faktorn och starka
målkonflikter i älgförvaltningen.
Markägarna ska i enlighet med riksdagsbeslutet ha större inflytande i
älgförvaltningsgrupperna (ÄFG) än jaktintresset. Ordföranden i ÄFG representerar
markägarna och har utslagsröst. Utslagsrösten används dock sällan. Dels för att
kompromisser kan vara mer effektiva på sikt.
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Dels för man tenderar att undvika konflikter i ÄFG. Det finns i Sverige en stark
konsensuskultur. Det är inget fel på sådan kultur. I älgförvaltningssystemet har dock
lagstiftaren givit markägarna större inflytande därför att markägarna belastas med
kostnaderna för viltskadorna, och att det är uppenbart att det finns målkonflikter i
älgförvaltningen som inte regelmässigt kan lösas i konsensus.
Älgskötselområden (ÄSO) är den del av älgförvaltningssystemet där huvuddelen av
älgavskjutningen sker. ÄSO instiftades på 1990-talet. Grundidén för ÄSO är frivillig
samverkan och jakt som bedrivs i enlighet med en älgskötselplan. Det finns alltså ingen
”tilldelning” av älg från länsstyrelsen, såsom gäller för licensområden för älgjakt.
Älgskötselplanen är numera föreslagen av ÄFG till länsstyrelsen, efter samråd med alla
ÄSO inom älgförvaltningsområdet (ÄFO). Planen fastställs genom beslut i
länsstyrelsen. Sedan den nya förvaltningsnivån infördes, ÄFO med en ÄFG som
ansvarig för uppföljning och förslag till älgförvaltningsplan för ÄFO med mera, är
älgförvaltningsplanen utgångspunkt för och vägledande för de älgskötselplaner som
upprättas inom ÄFO. Denna ordning framgår av riksdagsbeslutet och i logisk mening
hade det inte varit någon mening med att införa de nya, större ÄFO om den nya nivån
inte skulle ha något inflytande. Trots det hävdar fortfarande vissa jägarintressen att
förvaltningen ska styras underifrån, det vill säga att älgskötselområdenas planer ska
styra älgförvaltningsplanen för hela ÄFO. Denna inställning skapar många lokala
konflikter. Det största problemet med ÄSO från LRFs synpunkt är att jaktintressen i
praktiken har avsevärt mycket större inflytande än markägarna inom ÄSO. Det beror på
att staten inte reglerar hur ÄSO styrs, att jägarna som har stort intresse i jakten tar
initiativet i de flesta ÄSO och att markägarna inte vill eller kan delta i styrningen av
ÄSO. LRF har upprättat en markägaranpassad mall för stadgar för ÄSO. Men LRFs
mall används endast i mycket begränsad omfattning. Det senare beror på att de flesta
ÄSO bildades långt innan LRFs mall togs fram. Jägarna motsätter sig LRFs
stadgemodell och stadgarna byts därför sällan ut. Det är uppenbart att de som äger
marken måste engagera sig i befintliga ÄSO, eller att gå ur ÄSO och bilda nya
markägarstyrda ÄSO, för att markägare ska få nödvändigt inflytande i ÄSO. Det är
markägarna som ställer sina marker till förfogande för att bilda ÄSO. Det är därför
orimligt att markägarna inte har reellt inflytande över jakten på sina egna marker.
Det finns länsstyrelser som av strävan efter konsensus eller av andra skäl tar beslut både
om älgförvaltningsplaner för ÄFO och älgskötselplaner för ÄSO, trots att länsstyrelsen
rimligen vet att vissa planer inte kan leda mot effektmålen: En älgstam av hög kvalitet i
balans med fodertillgången. Orsaken är antingen att länsstyrelsen inte delar markägares
eller jägares uppfattning om vilka åtgärder som krävs, eller att man inte vill hantera de
konflikter som följer av mer radikala men verksamma beslut av länsstyrelsen. Det är
alltså till del människorna i systemet som orsakar uteblivna resultat. Systemet i sig har
dock uppenbara brister. Det ska också sägas till uppskattning av alla de som har
uppdrag i ÄFG att uppdraget är komplicerat och tidskrävande.
Tanken var att markägarnas formellt större inflytande i ÄFG skulle bidra till att
motverka viltskadorna, men det har bara infriats i mindre delar av landet. Viltskadorna i
skog är i allt väsentligt på samma eller högre nivå som när älgförvaltningssystemet
utreddes 2009.
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Det har ibland föreslagits att älgförvaltningen borde återgå till äldre tiders allmänna
jakt, utan annan reglering än en viss jakttid, för att undvika kostsam administration och
ge ökad frihet åt den enskilda. Enligt riksförbundsstyrelsens uppfattning är det inte ett
realistiskt alternativ. Mot bakgrund av att det även inom nu gällande system är svårt att
få jägarna att fälla det antal älgar som måste fällas för att reglera älgstammen, så vore
ett helt kravlöst system dömt att misslyckas. Jägarna är bra på att spara älg, för att kunna
ha en god jakt nästkommande år. Ett nytt, bättre älgförvaltningssystem kommer
sannolikt att kräva tydliga styrmedel med påföljder om effektmålen inte nås. I nu
gällande system är det ”gratis” att göra fel. Det gäller på alla nivåer i systemet.
Det är viktigt att vara tydlig med att en god del av orsaken till att älgförvaltningssystemet inte får önskad effekt är målkonflikten. Markägare som är drabbade av
viltskador vill ha färre älgar, jägare som vill ha ”bra” jakt vill ha lika många eller fler
älgar. Det är grunden i konflikten. Målkonflikten kommer knappast att försvinna oavsett
hur förvaltningen organiseras, men ett bättre älgförvaltningssystem skulle möjligen
kunna motverka effekten av målkonflikten. Ett av grundproblemen när det gäller
jägarnas inställning till älgjakt är att den ska vara ”rättvis”. Det är en biologisk
omöjlighet eftersom naturen inte är rättvis. Antalet älgar, älgars geografiska fördelning i
landskapet, älgskadornas mängd och fördelning i landskapet är inte och kan aldrig bli
rättvist. Allt annat är önsketänkande.
I Götaland, delar av Svealand och delar av Norrland är en eller flera av de andra
hjortdjursarterna rådjur, dovhjort och kronhjort samt vildsvin orsak till en stor del av
viltskadeproblemen. Dessa arter har i formell mening inget med älgförvaltningssystemet
att göra, men orsakar stor del av skadorna. Man talar ofta i svepande termer om
viltförvaltningen eller viltförvaltningssystemet. Det som avses är ibland
älgförvaltningssystemet, ibland mer övergripande allt det arbete som sker för att nyttja
de större viltarterna och för att begränsa viltskadorna i jordbruk, skogsbruk och trafik.
Bland aktiva parter i ”viltförvaltningen” finns en gemensam uppfattning om behovet av
flerartsförvaltning. Då syftas det oftast på att vi i formell mening bara har ett egentligt
system för att förvalta älg, medan övriga klövviltarter till största delen förvaltas med
allmänna jakttider. Eftersom klövviltet till stor del nyttjar samma födoresurser och
därmed konkurrerar med varandra, borde klövviltarterna idealt förvaltas ”tillsammans”.
Eftersom förändringar i antal och utbredning hos en art kommer att påverka en eller
flera andra klövviltarter. Det brukar benämnas flerartsförvaltning. Ett problem med
flerartsförvaltning i Sverige är att den är som ”kejsarens nya kläder”. Alla pratar om
den, men ingen har sett den. Det beror i sin tur på biologiska och jakthistoriska
skillnader mellan klövviltarterna. Av historiska skäl har stora resurser lagts på
älgförvaltningen. Tyvärr har ansträngningarna i första hand syftat till att gynna älgen
och att göra jaktutövningen (antal älgar som får fällas) rättvis från jägarsynpunkt. De
andra arterna har av historiska och biologiska skäl sedan lång tid förvaltats under
allmänna jakttider. Med undantag för kronhjort som både har en reglerad jakt i
kronhjortskötselområden (KSO) och en kort, allmän jakttid för årskalv. Skåne län har ett
eget system för kronhjortsförvaltning. Allmänna jakttider ger den enskilda stor frihet att
under eget ansvar jaga och reglera viltstammar efter eget behov. Men det ger också
möjlighet att underlåta att genomföra den avskjutning som borde göras. Staten kan inte
styra reglering av vilt som jagas under allmänna jakttider, utöver att utöka eller
inskränka jakttiderna.
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Samtidigt skulle det knappast vara möjligt att börja reglera våra vanligaste viltarter med
licenssystem eller andra former av tvingande regelverk. Det vore som att gå baklänges
in i framtiden. En flerartsförvaltning som liknar älgförvaltningssystemet är alltså vare
sig önskvärd, behövlig eller realistisk. Men någon form av övergripande styrning mot
viss, nödvändig avskjutning torde krävas.
Två av motionerna tar upp länsstyrelsernas Viltförvaltningsdelegationer (VFD). VFD är
en partssammansatt funktion och en del av länsstyrelsen. Den består av 15 personer som
representerar olika näringar och intressen i länet. Samhällets allmänna intressen i
viltförvaltningen representeras av fem politiskt nominerade regionpolitiker. VFD
skapades 2009 med beslut om Förordning (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer.
VFD ersatte de tidigare viltvårdsnämnderna och de länsvisa rovdjursgrupperna. Det
framgår att VFD enligt nämnda förordning får ta beslut. Bland annat de beslut som
framgår av 3 §:
3§

En viltförvaltningsdelegation ska besluta om övergripande riktlinjer för
1. viltförvaltningen inom länet,
2. skötsel av älgstammen och i förekommande fall för skötsel av hjortoch vildsvinsstammarna,
3. licensjakt och skyddsjakt inom länet, och
4. bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen (2001:724).
Förordning (2010:242).

Denna paragraf tolkas på olika sätt av de olika länsstyrelserna. Begreppet övergripande
riktlinjer är otydligt. I vissa länsstyrelser ges VFD ett relativt stort mandat och ett reellt
inflytande. I andra län uppfattas VFDs faktiska inflytande som mycket litet.
Skendemokrati är ett återkommande omdöme om VFDs mandat. De flesta intressen som
är representerade i VFD är missnöjda med att deras intresse har för litet inflytande i
VFD. Markägare och jägare hävdar till exempel med viss rätt att deras intressen är de
mest berörda av vilt och viltskador, och att markägare och jägare därför borde ha ett
större inflytande i VFDs beslut än exempelvis fritidsintressen. Det är
riksförbundsstyrelsens uppfattning att ett partsammansatt organ som ska spegla de flesta
berörda intressen i ett län per definition medför missnöje hos berörda intressen. Alla
parter har svårt att få majoritetsbeslut som gynnar respektive intresse. Därmed inte sagt
att det inte krävs förändringar. Det är till exempel rimligt att ägare och brukare av jord
och skog, som tar de ekonomiska konsekvenserna av viltskador, ska ha större inflytande
på mängden vilt än friluftsintresset. Regeringens senaste ändring i nämnda förordning
gjordes 2019. Då utökades VFD med två ledamöter, en ytterligare för
naturvårdsintresset och en ny för natur- och ekoturismföretagen. Ändringen gagnar
knappast jord- och skogsbrukets intressen. VFDs mandat och representation är en del av
”viltförvaltningen” och bör ingå i en övergripande översyn.
LRF arbetar enligt stämmobeslut 2019 med att ta fram toleransnivå för viltskador i
jordbruket. Arbetet är komplicerat, bland annat på grund av jordbrukets diversitet med
en mängd olika grödor som odlas under en mängd olika förutsättningar i landet.
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Det är en mycket omfattande, tidskrävande och komplicerad uppgift att åstadkomma en
översyn av regelverken för förvaltning av vilt. Det enda de flesta berörda, såväl
intresseorganisationer som myndigheter, tycks vara överens om är att det behövs
”flerartsförvaltning” för att lösa en del av problemen. Men det är ingen som vet hur det
ska lösas och genomföras. Riksförbundsstyrelsen kommer att arbeta för att
förvaltningen ses över. Det kan till exempel finnas förvaltningsmodeller och regelverk i
andra länder som behöver analyseras. En översyn får dock inte leda till mer byråkrati
för myndigheter och enskilda. Samtidigt finns det enligt riksförbundsstyrelsens
uppfattning visst behov av styrmedel för att åstadkomma minskning av viltskadorna.
Det saknas påföljder om uppsatta mål för vilttillgång eller om toleransnivåer för
viltskador inte nås.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionerna och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att långsiktigt arbeta för
en översyn av system och regelverk för viltförvaltning så att markägar- och
produktionsintressen får ökat inflytande.
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Motion Värmland nr 2

Ett nytt enklare system för älgförvaltningen
Södra Näset och Övre Älvdal
Vid LRF Värmlands regionstämma 2021 debatterades motioner om älgförvaltningen
från Södra Näset samt från Övre Älvdal om vandringsälgar. Med anledning av detta
riktar LRF Värmland motion enligt nedan till LRFs riksförbundsstämma.
Vi sitter idag med en älgförvaltning som tar massor med tid för många människor och
som i övrigt förbrukar stora resurser utan att den levererar det den är ämnad att göra, det
vill säga en frisk älgstam i balans med foderresurserna. Systemet är kraftfullt
överambitiöst och med snart ett decenniums erfarenheter kan vi nu dra slutsatsen att vi
valde fel väg för tio år sedan.
Den nuvarande extrema administrationen behöver ersättas med ett enkelt system som
uppfyller de nödvändigaste kraven på rättvisa och effekt. Vi vet att hur mycket vi än
fördjupar oss i ambitioner om adaptiv förvaltning blir slutsatserna med nödvändighet
ganska enkla och flärdfria. Utifrån en bedömning av älgstammens storlek och vilken
skadesituation den föranleder vet vi ganska väl hur många älgar som behöver skjutas för
att åstadkomma en god förvaltning.
De kriterier som behöver uppfyllas utifrån denna sanning är egentligen att jakten ska
accepteras av alla berörda innebärande att den möjliga avskjutningen ska stå i relation
till den areal man jagar på samt att jakten ska ha ett sådant upplägg att det långsiktigt
upplevs som meningsfullt för jägare att bedriva jakten. Vandringsälgarna är också
utöver ovan nämnda något som hanteras dåligt i dagens system.
LRF Värmland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

aktivt verka för införandet av ett nytt älgförvaltningssystem.
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Motion Örebro nr 1

Stärk ägande- och brukanderätten i viltförvaltningen
Viby
Lokalavdelningen påpekar brister i viltförvaltningssystemet och hur
viltförvaltningsdelegationerna (VFD) är organiserade. Markägarna som får ta de
ekonomiska konsekvenserna av besluten är i klar minoritet vad avser representation i
VFD. Staten har genom Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen identifierat att
skadenivåerna inom de gröna näringarna, jord- och skogsbruk, är på icke-acceptabla
nivåer. Förutsättningarna för att lönsamt driva jord- och skogsbruk försämras.
LRF Örebro instämmer i att det idag inte finns tillräckligt starkt ägar- och
brukandemandat i VFD, detta har LRF påtalat vid flertalet tillfällen. Faktum är att det
skulle behövas en översyn av viltförvaltningssystemet i sin helhet. Såväl förra årets
regionala motion om jakttid på kronhjort med delar som berörde kronskötselområden
samt en motion på riksstämman från Jönköping med bifallen att-sats om att än tydligare
ta markägarnas intressen inom viltfrågorna visar att frågan engagerar.
Samhället har satt ner foten vad gäller toleransnivåer för skador i skogsbruket. Det
skulle behövas även när det gäller livsmedelsproduktion i enlighet med
livsmedelsstrategin. Produktionen av skog och livsmedel måste vara styrande i
viltförvaltningen. Enligt jaktlagen ska man främja en med hänsyn till allmänna och
enskilda intressen lämplig utveckling av viltstammarna. Vidare ska man anpassa jakten
efter tillgången på vilt. För att åtgärderna utförs och anpassningen sker svarar
markägaren och jakträttshavaren. Det torde därmed finnas både stöd och skyldighet till
att anpassa viltstammar så att skador begränsas. Detta skulle tydligare behöva framgå i
strategier, föreskrifter och riktlinjer på alla nivåer i viltförvaltningen.
Förankringen med representanter för olika intressen i VFD är en styrka och bidrar till
tydliga mandat att påverka utifrån respektive perspektiv men ägande- och
brukandeintresset behöver förstärkas ytterligare enligt ovanstående resonemang att man
har ett stort ansvar och även är de som tar konsekvenserna i praktiken av
viltförvaltningen. VFD beslutar övergripande riktlinjer och mål för förvaltning av allt
vilt, där påtalas vikten av att motverka skador och utveckla förvaltningsstrategier som
bidrar till att nå målen. Ansvaret att effektuera detta ligger på markägare och jägare
tillsammans.
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Regionalt är förvaltningen organiserad i älgförvaltningsområden och lokalt ofta i
skötselområden. För att produktionsintresset ska vara styrande i den lokala
förvaltningen är det nödvändigt att markägare och lantbrukare tar plats i styrelser och på
jaktmöten och att det tydligare avtalas om toleransnivåer för skador av vilt och
förvaltningsstrategier och förutsättningar för skyddsjakt och vem som företräder marken
i jaktliga frågor. LRFs mallar för jordbruksarrenden och jaktupplåtelseavtal är ett
verktyg som behöver marknadsföras ytterligare. Markägare och lantbrukare behöver
vara tydliga med hur mycket vilt landskapet sammantaget kan hysa utifrån lokala
förutsättningar. Då ökar även möjligheterna att nå de övergripande mål som VFD
beslutat.
LRF Örebro yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för en översyn av hela systemet för viltförvaltningen så att markägar- och
produktionsintressen får ökat inflytande.

80

Motion Östergötland nr 3

Översyn av förvaltningssystemet för klövvilt
Regionstyrelsen
LRF Östergötland upplever att det behövs en utvärdering av nuvarande
förvaltningssystem av vilt. Klövviltet ökar ständigt och skador i grödor och skog likaså,
även rovdjur påverkar alltmer landets djurhållning och betesdrift. Det nuvarande
systemet innehåller stora brister och är inte samordnat med viktiga samhällsmål, det
saknas även ansvarsfördelning och mandat för att påverka förvaltningen på en
övergripande nivå.
Konsekvensen av att viltförvaltningen inte fungerar tillräckligt är att hundratals hektar
prima jordbruksmark tas ur produktion och att lantbruk avvecklas istället för att
utvecklas. I många områden är viltskador den mest begränsande faktorn för produktion
av livsmedel och skog samt utveckling av djurhållning.
Det vore intressant med en undersökning av hur stor areal åker- och betesmark som
undantas livsmedelsproduktion på grund av vilt. Detta kopplat till livsmedelsstrategin
och att produktion av livsmedel och skog torde betraktas som ett samhällsintresse.
Likaså är det ökande antalet trafikolyckor med vilt alarmerande.
Vi ser flera delar i viltförvaltningssystemet som behöver genomlysas.
Viltförvaltningsdelegationerna (VFD) behöver vara mer funktionella, här ska det
beslutas om övergripande riktlinjer men det saknas mandat att besluta och följa upp
effekten av dessa. Dessutom är fördelningen av mandat orimlig. Ägande- och
brukandeintresset har egentligen bara 2 givna mandat av 14, det är ägande och brukande
av jordbruksmark och skogsnäringsmandatet. I bästa fall kan det finnas politiska
representanter som ser viltet ur ett ägande- och produktionsperspektiv. Det är inte
rimligt med anledning av att det är markägare och lantbrukare som får ta
konsekvenserna av hur viltet förvaltas.
Det är även nödvändigt att uppdraget till VFD ses över så att samhällsviktiga mål som
produktion av livsmedel och skog är styrande i viltförvaltningen.
När det sedan gäller älgförvaltningsgrupper behöver även detta system ses över, dels är
det omöjligt att endast begränsa uppdraget att förvalta älg eftersom övrigt klövvilt och
även rovdjur i stor grad påverkar älgförvaltningen Det har emellanåt framförts att det
behöver ändras till att vara viltförvaltningsområden, det är hög tid för detta nu. Flera
länsstyrelser ligger nu före i systemet med samförvaltningsplaner för länens klövvilt,
trots att det inte finns ett tydligt uppdrag i förvaltningsgrupper att effektuera dessa.
ÄFO (Älgförvaltningsområden) bör byta namn till VFO (Viltförvaltningsområden) och
älgskötselområden till viltskötselområden.
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Mandatet för vem som leder arbete och utbildning av företrädare och representanter
inom viltförvaltningen behöver genomlysas. Svenska Jägareförbundets uppdrag behöver
ses över så de överensstämmer med nationella mål för förvaltning och styrande
dokument för viltskador.
Som det är nu är det flera organisationer som försöker styra upp
älgförvaltningsgruppernas (ÄFG) arbete vilket skapar irritation i styrelserna och bidrar
till onödiga konflikter. När nu ÄFO-styrelser går in i en ny treårsplan vill alla
organisationer vara med och framföra ”sin” syn på hur det skall skötas. Detta upplevs
som väldigt tröttsamt om man i samma månad får inbjudan till ”utbildning” från flera
olika organisationer.
I den bästa av världar skulle utbildning för ÄFO-representanter ske från en gemensam
grupp som gemensamt satt samman utbildningen för hur ett ÄFO-arbete skall utföras.
Utbildningen behöver förankras från riksnivå utifrån samhällets övergripande mål och
erbjudas till samtliga ledamöter i ÄFG samtidigt så att alla har samma kunskapsgrund i
sitt uppdrag. Därpå behövs regionala anpassningar utifrån länets övergripande riktlinjer
och mål och lokala förutsättningar. Utbildningen måste behandla allt vilt sammantaget,
inte bara älg där den är minskande, utan inkludera allt klövvilt varefter det ökar.
Även nästa steg med älgskötselområden behöver utvärderas, det är viktigt att
förvaltningen är lokal men det behöver även kunna ställas krav på att skötselplaner
strävar mot länets och även samhällets mål. Styrningen i skötselområden behöver
utvärderas utifrån inflytande från markägande och brukande gentemot jaktliga intressen.
Riktlinjer från länsstyrelsen måste bli tydligare med vilka befogenheter
älgförvaltningsgruppernas styrelser har exempelvis när skötselområden inte följer sin
skötselplan.
Idag finns stora möjligheter att ta fram underlag och analyser över fodertillgång i
landskapet, utifrån detta är det möjligt att sätta ekologiska ramar för hur stora
populationer landskapet sammantaget kan bära för att minska skador och samtidigt
gynna viltets hälsa att kunna livnära sig utifrån artens specifika foderpalett och
preferenser.
Skogsstyrelsen har nu ett intressant projekt om att räkna på hur mycket foder det skapas
i skogsbruket och hur många älgekvivalenter det räcker till. Foderprognoser skulle även
behöva inkludera övriga kulturlandskapet eftersom även det påverkar den sammanvägda
balansen för hur mycket vilt landskapet kan bära. När fodret i skogen tryter blir det mer
skador i odlingslandskapet.
Under lång tid har näringen påtalat för jägare att skador i skog och på åkermark är för
höga. Man måste inse att jägarnas intresse inte ligger i att minska skador i de areella
näringarna, men däremot borde det finnas intresse att vårda viltet utifrån hälsa och
kvalitet, där bör vi kunna mötas. Flera skötselområden har nu börjat att ”spara” på
älgarna på grund av att man ser att stammen minskat. Att det sedan är övrigt klövvilt
som ser till att det inte finns mat kvar till älgen, kan ibland vara svårt för jaktlagen att
förstå.
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LRF Östergötland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt
riksförbundsstyrelsen
att

verka för en genomlysning av nuvarande viltförvaltningssystem i sin helhet.
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Styrelsens yttrande nr 19
Motion Jönköping nr 1 och Västra Götaland nr 5

Statens ansvar i rovdjursförvaltningen
Inkomna motioner
Motionärerna redogör för bristerna i genomförandet av den av riksdagen beslutade
svenska rovdjurspolitiken. Antalet vargar i Sverige idag är till exempel långt fler än vad
riksdagsbeslutet anger när det gäller referensvärdet för gynnsam bevarandestatus.
Vidare är det ett stort problem att de lantbruksföretagare som har varg i sitt närområde
inte får full täckning för de kostnader som det medför. LRF Västra Götaland yrkar att så
länge kostnadsersättningen inte är fulltäckande ska LRF arbeta för ett Sverige som är
fritt från lo och varg. LRF Jönköping yrkar att LRF ska arbeta för att riksdagens beslut
följs när det gäller att tamdjurshållning inte får försvåras och att socioekonomisk hänsyn
tas, samt att full täckningsgrad ges för alla kostnader i samband med rovdjursangrepp.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen instämmer i att det finns stora brister i hur rovdjurspolitiken
genomförs i Sverige. Rovdjursförvaltningen handlar i första hand om att se till vargens
bevarandestatus och det tas väldigt lite hänsyn till hur vargförekomst påverkar
tamdjurshållningen eller de socioekonomiska förutsättningarna, om ens någon. Det
innebär att våra medlemmars faktiska förluster på grund av rovdjur, såsom dödade djur
och merkostnader, har väldigt liten, eller ingen, påverkan på rovdjursförvaltningen. Den
oro och frustration över att inte kunna påverka sin situation som LRFs medlemmar
känner i områden där det finns varg får inte gehör.
Rovdjurspolitiken påverkas av Sveriges internationella åtaganden som utgör ramarna
för de åtgärder som genomförs inom rovdjursförvaltningen. Till exempel måste Sverige
förhålla sig till EUs art- och habitatdirektiv 1 vars syfte är att bidra till att säkerställa den
biologiska mångfalden genom bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter i
medlemsstaternas europeiska territorium. I direktivet är både vargen och lodjuret listade
i bilaga 4 vilket kräver strikt skydd. Sverige är därför skyldigt att vidta särskilda
åtgärder för att skydda och bevara dessa arter. På grund av vargens och lons olika
jaktsätt upplevs angreppen ofta väldigt olika, även om det i båda fallen är en ekonomisk
och känslomässig förlust. LRFs mål är att vi ska ha minsta möjliga vargstam utifrån de
juridiska förutsättningarna för förvaltningen.
När det gäller referensvärdet för vargens gynnsamma bevarandestatus föreslog
regeringen i prop. 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik att värdet för minsta antalet
vargar skulle vara någonstans mellan 170 och 270 individer. Riksdagen beslutade i
enlighet med regeringens förslag. Naturvårdsverket (NV) fick sedan i uppgift av
regeringen att göra en bedömning av var referensvärdet skulle ligga inom intervallet och
fastställde det till 270 vargar.

1

Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.
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På grund av en hög inavelsgrad fick NV år 2015 i uppdrag av regeringen att uppdatera
analysen av hur många vargar som krävs för en gynnsam bevarandestatus. NV kom
fram till att det behövs minst 300 vargar, vilket är det värde som har rapporterats till
EU, och som ligger till grund för Sveriges rapportering till kommissionen vart sjätte år.
Det ska poängteras att beslutet att minsta antalet vargar ska vara 300 inte har fattats av
Sveriges riksdag.
Riksförbundsstyrelsen anser att hänsynen till tamdjurshållningen och de
socioekonomiska konsekvenserna behöver få en mycket större inverkan på
förvaltningen av rovdjuren än vad det får idag. Myndigheterna behöver lyssna på de
som bor och verkar på landsbygden och blir direkt påverkade av att det finns rovdjur i
deras närhet, inte minst för att öka förtroendet för rovdjursförvaltningen. Just nu vidtas
till exempel inom LRFs prioriterade arbete med viltskador åtgärder för att få en bättre
fungerande skyddsjakt. En generös och snabbt beslutad skyddsjakt på länsstyrelsens
eget initiativ är en av de viktigaste åtgärderna vid rovdjursangrepp på tamdjur.
Vidare jobbar LRF i enlighet med sin rovdjurspolicy för att alla skador och alla
förebyggande åtgärder fullt ut ska bekostas av staten. Vargens ökning och spridning är
ett resultat av politiska beslut och då ska staten stå för de kostnader som följer av dessa.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen från LRF Jönköping och uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att fortsätta att arbeta för att hänsyn tas till tamdjurshållningen och
socioekonomiska konsekvenser i rovdjursförvaltningen och

att

fortsätta att arbeta för att alla skador orsakade av rovdjur och alla förebyggande
åtgärder ska bekostas fullt ut av staten via viltskadeanslaget samt

att

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

Statens vilt – statens ansvar
Landsbrobygden
Den senaste utvecklingen av vargförekomst i Jönköpings län riskerar att få en alltför
stor påverkan på de gröna näringarna. Konsekvenserna av att det har bildats ett
vargrevir i det nordvästra hörnet av länet kan bli påtagliga och påverka möjligheterna att
till exempel öka livsmedelsproduktionen.
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 rovdjursförvaltningen tas dock alltför stor hänsyn till
upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus utan att säkerställa att
tamdjurshållningen inte försvåras eller att socioekonomisk hänsyn tas.
Bidrag för att sätta upp rovdjursavvisande stängsel finansieras idag både genom
Landsbygdsprogrammet (LBP) och genom viltskadeanslaget via länsstyrelserna.
Bidraget är en schablon på 50 kr metern oavsett om det kommer från LBP eller ur
viltskadeanslaget, vilket inte täcker de verkliga kostnaderna för att göra ett stängsel
rovdjursavvisande. Det går att få ersättning för underhåll av rovdjursavvisande stängsel
ur viltskadeanslaget, men det är ett stöd som faller under regelverket om stöd av mindre
betydelse, och en lantbrukare som slår i taket för sådana stöd kan inte få mer ersättning.
LRF Jönköping yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för att rovdjursförvaltningen ska säkerställa att tamdjurshållningen inte
försvåras och att socioekonomisk hänsyn tas i enlighet med riksdagens antagna
proposition 2012/13:191 samt

att

arbeta för en full täckningsgrad för alla kostnader i samband med
rovdjursangrepp, även material, uppsättning, tillsyn och underhåll av
rovdjursavvisande stängsel.
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Motion Västra Götaland nr 5

LRF – nej till rovdjur!
Gullspång kommungrupp
Rovdjurens utbredning har ett antal år varit uppe på region- och riksförbundsstämmor.
Vi har från LRF hittills accepterat det riksdagsbeslut om biologisk mångfald som
innebär att varg och lodjur ska ingå i den svenska faunan, men detta ställningstagande
har inte varit villkorslöst. Tyvärr har riksdagsbeslutet om max 170 vargar, på grund av
myndighets- och regeringsbeslut gjort att vargstammen ökat till ca 500 individer. Detta
orsakar omfattande problem för djurhållning och gör att den biologiska mångfalden som
betande djur medför är hotad. Detta gäller även livsmedelsstrategin.
Full ersättning för kostnader som rovdjuren orsakar företagare inom de gröna
näringarna ska utgå. Detta har dock visat sig svårt att uppnå. Merkostnader för
rovdjursstängsel, ersättning för dödade och skadade djur och även att det bör vara
rimligt med ersättning för försämrad jakt, (risk för jakthundar, minskade viltstammar
med mera) har helt eller delvis uteblivit. Vi vill även ha en prislapp på försämrade
levnadsvillkor för landsbygden när regering och myndigheter bestämmer att vi ska
acceptera växande rovdjursstammar.
Så länge rovdjursproblemen fortfarande är olösta och rovdjuren fortsätter sin utbredning
är detta oacceptabelt! Riksdagsbeslut som är oacceptabla för drabbade medborgare blir
grogrund för anarki.
För att få tryck i frågan föreslår vi att LRF säger nej till varg och lo; så länge
riksdagsbeslut om antal vargar och lodjur inte följs och vi inte har full kostnadstäckning
för skador och skadeförebyggande åtgärder.
Livskraftiga rovdjurspopulationer är ett allmänintresse och kostnaden för
rovdjursförvaltningen ska ställas mot skola, vård och omsorg. Vad upplever stadsbon
som viktigast; många rovdjur eller en fungerande omsorg? Idag har vi ett system där
den enskilde näringsidkaren får ta mycket stor del av kostnaden för rovdjurspolitiken.
Rätt till ersättning för rovdjursskador och skadeförebyggande åtgärder är villkorad av
tillgången på budgetmedel. Det är oanständigt och anstår inte en rättsstat. I den
nuvarande tillämpningen av regelverket finns mycket omfattande brister, bland annat
avseende ersättning för indirekta skador, ersättning för jordbrukarnas egen tid,
besiktningsmännens bedömningar och kompetens.
Vi ser ingen landsbygdsutveckling med ökande rovdjursstammar, snarare avveckling.
Lokal förankring och acceptans för rovdjuren måste finnas innan etablering tillåts ske.
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LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt
riksförbundsstyrelsen
att

så länge full kostnadsersättning inte utgår för skador orsakade av lo och varg
samt för skadeförebyggande åtgärder, ska LRF arbeta för ett Sverige fritt från
lo och varg.
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Styrelsens yttrande nr 20
Motion Skåne nr 3

Varg
Inkomna motioner
Motionären redogör bland annat för hur rovdjursförvaltningen hanteras av Länsstyrelsen
i Skåne och menar att den står i strid med riktlinjer från Naturvårdsverket (NV) och
Viltskadecenter. Vidare anges att det också finns betydligt fler vargar i Sverige idag än
vad som krävs för att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus. Motionären yrkar att
när målet för gynnsam bevarandestatus är uppnått ska LRF verka för att underlätta för
licens- och skyddsjakt på varg. Antalet vargar ska då bedömas efter nationell
bevarandestatus. Vidare yrkas att LRF ska informera om 28 § jaktförordningen till
medlemmar och myndigheter och att ersättning för material, uppsättning samt underhåll
av rovdjursavvisande stängsel ska bekostas av staten och inte Landsbygdsprogrammet.
Styrelsens redovisning
Vargens spridning söderut har inneburit nya utmaningar i genomförandet av
rovdjursförvaltningen. Länsstyrelserna är ovana vid att hantera dessa frågor och det har
blivit väldigt tydligt att länsstyrelserna tillämpar bestämmelserna som styr
rovdjursförvaltningen på vitt skilda sätt. Det går helt emot LRFs ställningstagande att
rovdjursförvaltningen ska vara långsiktig, förutsägbar och rimlig för den enskilda. Det
finns till exempel en rad olika riktlinjer som tagits fram på olika nivåer i förvaltningen
som bidrar till osäkerhet kring vad det är som gäller. Denna osäkerhet bidrar till att
förtroendet för förvaltningen är närmast obefintligt bland de som lever och verkar i
områden där det förekommer varg. Riksförbundsstyrelsen anser att denna problematik
är något som behöver lyftas med ansvarig myndighet för att få till en förbättring.
Riksförbundsstyrelsen anser att skyddsjakt och licensjakt är två viktiga instrument som
behöver tillämpas i så stor utsträckning som möjligt för att öka förtroendet för
rovdjursförvaltningen. NV uttalade redan år 2015 att det finns större utrymme för att
besluta om skyddsjakt i jaktförordningen än den faktiska tillämpningen av
jaktförordningens bestämmelser om skyddsjakt. NV konstaterar att deras
rådgivning/riktlinjer för skyddsjakt därför bör ses över för en mer generös tillämpning.
NV har ännu inte påbörjat det arbetet och LRF har i en framställan begärt att det ska
prioriteras under år 2021. LRF har under år 2021 också svarat på NVs remiss gällande
ändring av föreskrifter som bland annat reglerar licensjakt på varg och lämnat flera
förslag på ändringar som vi anser skulle kunna leda till en mer effektiv licensjakt.
När det gäller hur den gynnsamma bevarandestatusen ska bedömas är rättsläget till viss
del oklart. Det finns ytterst få vägledande domar, både från EU-domstolen och från
nationella domstolar, och de som finns täcker inte in alla aspekter. Enligt riksdagens
beslut om Sveriges rovdjurspolitik är referensvärdet för vargens utbredningsområde
hela Sverige förutom den alpina regionen och Gotlands län. De vargar som nu finns i
Skåne har ingen naturlig anknytning till någon annan vargpopulation än den som finns i
mellersta Sverige och norrut.
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Vargreviren som etablerats på gränsen mellan Västra Götalands och Jönköpings län och
i Skåne är dessutom vargar som har vandrat ner från mellersta Sverige.
Riksförbundsstyrelsen anser därför att en bedömning av den gynnsamma
bevarandestatusen ska göras på nationell nivå, det vill säga i vargens naturliga
utbredningsområde i hela Sverige.
Även skyddsjakt på eget initiativ med stöd av 28 § jaktförordningen är ett viktigt
instrument som tamdjursägare kan ta till när deras djur angrips av rovdjur. Det är därför
angeläget att tamdjursägare känner sig trygga med att ta till de åtgärder som de har rätt
till enligt bestämmelsen. God kännedom om bestämmelsens innebörd är grundläggande
och LRF har därför lagt upp information om den på sin hemsida med en utförlig
tolkning av den. Utöver det avser LRF att göra fler informationsinsatser till våra
medlemmar om 28 § jaktförordningen inom ramen för det prioriterade arbetet med att få
en bättre fungerande skyddsjakt på stora rovdjur.
LRF har i enlighet med sin rovdjurspolicy länge arbetat för att finansiering via
Landsbygdsprogrammet inte ska användas i rovdjursförvaltningen. Regeringen för nu
diskussioner om vad ska finansieras genom CAP och vad som ska finansieras på annat
sätt i kommande CAP-period. Jordbruksverket har föreslagit att rovdjursavvisande
stängsel ska finansieras med nationella medel. Förslaget bereds nu av regeringskansliet.
LRF kommer att fortsätta framföra vår position i denna fråga. När det gäller underhåll
av rovdjursavvisande stängsel finansieras det redan idag av nationella medel i
viltskadeanslaget.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till intentionerna i motionens första yrkande uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbeta för att underlätta för licens- och
skyddsjakt på varg,

att

med bifall till intentionerna i motionens andra yrkande uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att arbeta för att den gynnsamma bevarandestatusen för
vargen ska bedömas på nationell nivå,

att

med bifall till intentionerna i motionens tredje yrkande uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att fortsätta informera våra medlemmar om vad som gäller
enligt 28 § jaktförordningen samt

att

med bifall till intentionerna i motionens fjärde yrkande uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbeta för att ersättning för material för och
uppsättning av rovdjursavvisande stängsel samt underhåll fullt ut ska bekostas
av staten via viltskadeanslaget.
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Motion Skåne nr 3

Varg
Hällestad-Veberöd och Norra Mellby-Brönnestad
Under hösten 2020 och vintern 2021 har södra Sverige drabbats av ett flertal
vargangrepp på tamdjur och nya vargrevir har bildats i områden där det tidigare inte
funnits vargrevir på över 150 år.
En starkt bidragande orsak till att fler vargar söker sig söderut är att det finns för många
vargar i norra och mellersta rovdjursområdena och att vargar därigenom söker sig
söderut. LRF Skåne har full förståelse för att de regioner som har en stor koncentration
av vargar ser möjligheter till ökad skyddsjakt eller licensjakt, inom sina områden, när
vargstammen sprider sig söderut. Det är därför viktigt att LRF har en sammanhållen syn
på vargfrågan. Fler vargar i södra Sverige är ingen hållbar lösning utan den viktigaste
frågan är hur många vargar som skall tillåtas finnas i landet.
Staten har beslutat om en nivå för gynnsam bevarandestatus för varg i Sverige. Denna
nivå har med råge uppnåtts. Det finns idag ca 370 vargar i Sverige, vilket är betydligt
fler än målsättningen för att upprätthålla en livskraftig vargstam (300 vargar). Då har
man inte räknat in 2020 års föryngringar av vargstammen, vilket är betydligt fler än de
vargar som har avlivats under årets licensjakt. LRF Skåne anser att det finns betydligt
fler vargar än vad som krävs för att uppehålla en gynnsam bevarandestatus.
Med det regelsystem som till exempel Länsstyrelsen i Skåne hänvisar till så kommer det
i praktiken vara, i stort sett, omöjligt att genomföra skyddsjakt på varg eftersom man
kräver DNA-testning samt att skyddsjakt skall genomföras inom ett begränsats område
under en begränsad tid.
Om det även införs en regel om lokalt gynnsam bevarandestatus så kommer
överhuvudtaget inte vare sig skyddsjakt eller licensjakt att beviljas i det södra
förvaltningsområdet för rovdjur.
I gällande regelsystem, enligt Naturvårdverket och SLU Viltskadecenter, är kravet för
att skyddsjakt skall beviljas, att förebygga eller förhindra allvarliga skador. Det finns
inga krav på DNA-testning, att vargen är genetiskt viktig eller antal angrepp. Den
frågan länsstyrelserna skall ta hänsyn till är om det uppkommit allvarlig skada och att
det inte finns annan lämplig lösning än att bevilja skyddsjakt.
LRF Skåne är kritiskt till att medel för rovsdjursavvisande stängsel tas ur
Landsbygdsprogrammet. Vill regeringen och riksdagen skydda tamdjur mot rovdjur
skall detta bekostas av enbart allmänna skattemedel. Viktigt är att förutom
materialkostnader skall även kostnader för uppsättning av stängsel och underhåll av
stängsel ingå.
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LRF Skåne anser att den miljö som finns i Skåne med många djurgårdar, stor
befolkningstäthet, stort friluftsliv och ett stort lokalt vägnät med stor trafik inte är en
lämplig plats för varg. Frågan är om inte vargen blir mer stressad av den omgivande
miljön och påverkas negativt med ökad stress och ett annorlunda beteende. Vi har tagit
del av observationer i Skåne där varg rör sig i närheten av tätbebyggda områden utan
rädsla för människor. Detta var en av anledningarna till att Länsstyrelsen i Gävleborgs
län beviljat skyddsjakt i februari, vilket innebar att två vargar avlivades.
I jaktförordningen §28 ges möjlighet att skydda sina tamdjur. Rovdjuret får bara dödas
när det inte går att skrämma bort rovdjuret eller på något annat lämpligt sätt avbryta
eller avvärja angreppet. Att paragrafen sällan nyttjas beror på att man är orolig för
jaktbrottsutredning, samt att man riskerar att bli av med sina vapen och sin vapenlicens.
Djurägare behöver mer kunskap om bestämmelserna så att de vågar använda sig av
möjligheten i jaktförordningen.
LRF Skåne yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

riksdagens mål för antal vargar för att nå gynnsam bevarandestatus skall
upprätthållas och respekteras och när målet för gynnsamt bevarande status har
uppnåtts skall LRF verka för att underlätta för licens- och skyddsjakt på rovdjur
(varg),

att

antalet vargar skall bedömas efter nationell bevarandestatus och inte efter lokal
bevarandestatus när beslut om skydds- eller licensjakt beslutas,

att

informera om vad som gäller enligt §28 jaktförordningen till medlemmar och
myndigheter samt

att

ersättning för material, uppsättning av stängsel samt underhåll för
rovdjursavvisande stängsel skall fullt ut bekostas av staten och inte via
Landsbygdsprogrammet.
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Styrelsens yttrande nr 21
Motion Gävleborg nr 3

Demokrati bör gälla i rovdjursförvaltningen
Inkomna motioner
Motionären redogör för riksdagens beslut gällande prop. 2012/13:191 En hållbar
rovdjurspolitik och de fyra övergripande mål som beslutet omfattade. Av dessa har bara
det första, att uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus, uppnåtts. Övriga tre,
minskade skador, ökat förtroende för förvaltningen och ingen illegal jakt efter varg,
återstår fortfarande att uppnå. På grund av det utgör rovdjuren ett stort och växande
bekymmer för tamdjursägare och boende på landsbygden. Motionären yrkar att LRF ska
söka dialog med landsbygdsministern och miljö- och jordbruksutskottet med krav på att
statliga åtgärder genomförs som tillser att samtliga delmål uppnås i riksdagens beslutade
rovdjurspolitik.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen instämmer i att rovdjursförvaltningen i Sverige är starkt
ifrågasatt av djurhållare, jägare samt jordbrukets och jaktens organisationer. Troligen
har förtroendet för rovdjursförvaltningen hos landsbygdens folk och näringar aldrig
varit lägre. Det låga förtroendet och uppgivenheten bland dem som berörs negativt av
rovdjursförekomst och av skador av rovdjur beror inte i första hand på den
rovdjurspolitik som riksdagen beslutat om. Det beror snarare på den, enligt LRFs
uppfattning, felaktiga tillämpningen av den beslutade politiken, det vill säga
rovdjursförvaltningen.
LRF arbetar i enlighet med sin rovdjurspolicy för att rovdjursförvaltningen ska vara
långsiktig, förutsägbar och rimlig för den enskilda. Det har bland annat inneburit att
LRF under 2020 och 2021 har haft kontakter med politiker, olika myndigheter och
andra organisationer samt utformat skrivelser och lämnat synpunkter på remisser som
berör rovdjursförvaltningen. Påverkansarbetet behöver bedrivas på alla nivåer i
rovdjursförvaltningen, inte bara på minister- och riksdagsnivå. Under 2021 har vi även
lagt särskilt fokus på att få till en bättre fungerande skyddsjakt inom ramen för LRFs
prioriterade arbete med viltskador, vilket har inneburit möten med bland annat
representanter för Naturvårdsverket och länsstyrelserna.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta
arbeta för att den av riksdagen beslutade rovdjurspolitiken genomförs i sin
helhet.
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Motion Gävleborg nr 3

Demokrati bör gälla i rovdjursförvaltningen
Bollnäs-Rengsjö, Arbrå-Undersvik, Hanebo-Segersta och Ockelbo
Motionerna från fyra lokalavdelningar inom LRF Gävleborg redogör för hur Sveriges
riksdag år 2013 antog “Nya mål för rovdjurspolitiken” (MJU7). Beslutet bygger på
regeringens proposition “En hållbar rovdjurspolitik, 2012/13:191” som riksdagen
accepterade i sin helhet. Av beslutets fyra övergripande mål för rovdjurspolitiken har
enbart det första delmålet uppnåtts:
1.
2.
3.
4.

Uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus
Minskande skador
Ökat förtroende för förvaltningen
Ingen illegal jakt efter varg

Motionerna tydliggör att stora delar av Sveriges rovdjursförvaltning inte har
genomförts, istället ses ökade skador, minskat förtroende för förvaltningen och en ökad
risk för illegal jakt. Med andra ord, rovdjuren utgör ett stort och växande bekymmer för
tamdjursägare och boende på landsbygden.
LRF menar att riksdagsbeslutet ska verkställas som tänkt vilket LRFs riksförbundsstämma 2020 bekräftade med hänvisning till hur Art- och habitatdirektivet uttolkats
enligt EUs rekommendationer för stora rovdjur:
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/guidelines_
for_population_level_management.pdf
I det mer än 80 sidor långa dokumentet, som ska utgöra en referens för alla
medlemsländer, sägs bland annat att:
•
•

Hänsyn behöver tas till lokalbefolkningen som behöver ges möjlighet till
generösa villkor för licensjakt och skyddsjakt.
Finansieringsansvaret för rovdjuren bör i huvudsak hamna hos dem som vill ha
rovdjur för att uppnå en ökad social rättvisa.

LRF Gävleborg yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

söka dialog med landsbygdsministern och miljö- och jordbruksutskottet med
krav på att statliga åtgärder genomförs som tillser att samtliga delmål uppnås i
riksdagens beslutade rovdjurspolitik.
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Styrelsens yttrande nr 22
Motion Östergötland nr 2

Principmål om viltskada på arrenderad mark
Inkomna motioner
Motionären redogör för viltskadeproblemens konsekvenser, inte minst på arrenderad
mark. Skriftliga avtal är viktigt men det löser inte hela problematiken. En arrendator
som inte har jakträtten på den arrenderade marken är den som har minst möjlighet att
agera. För att ha rätt till ersättning från markägaren för viltskador enligt 9 kap. 34 a §
jordabalken (JB) krävs det att denna inte har kunnat visa att hon eller han vidtagit
rimliga ansträngningar som varit tillräckliga för att förhindra skadan. Det saknas dock
prejudicerande fall där man klargör vad rimliga ansträngningar innebär. Motionären
yrkar därför att LRF ska prioritera ett principmål om viltskador på arrenderad mark.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen instämmer i den problembeskrivning som motionären redogör
för i motionen. En arrendator som inte har jakträtt på marken har små möjligheter att
påverka viltskadesituationen, framför allt om det inte finns en samsyn med markägaren
om hur omfattande skadorna är.
Precis som motionären skriver är det viktigt med skriftliga, bra villkorade
jordbruksarrendeavtal och jaktupplåtelseavtal som är koordinerade. Om det finns
mycket vilt som orsakar skada på den aktuella marken anser LRF att viltskador och
kostnader för dem i första hand genom överenskommelse ska regleras i
jordbruksarrendeavtalet. Antingen genom att ge arrendatorn möjlighet till skyddsjakt
eller genom en fördelning av kostnaderna för viltskadorna.
I LRFs avtalsmallar för jordbruksarrende som uppdaterade i slutet av år 2020, och som
är tillgängliga för alla medlemmar finns det flera alternativ för hur det kan lösas. När det
gäller de två alternativa klausulerna som fördelar kostnaderna för viltskador mellan
markägare och arrendator ska de vid tecknandet av avtalet komma överens om hur stor
del av kostnaden som arrendatorn själv ska stå för, en form av självrisk, och att
kostnaderna därutöver ska markägaren stå för. Då behövs det inte göras någon
bedömning av om markägaren vidtagit rimliga åtgärder eller inte.
Såvitt LRF känner till är det sällan rätt till ersättning prövas enligt 9 kap. 34 a § JB. Det
kan ha flera orsaker, men det är en indikation på att arrendatorer inte väljer att driva en
skadeståndstalan i domstol. De tvister som förekommer leder ofta till förlikning
eftersom domstolen i första hand alltid ska undersöka möjligheten till en sådan. Det är
också viktigt att påpeka att även om det skulle bli en prövning i domstol är
förutsättningarna för att undvika viltskador genom olika åtgärder väldigt varierande i
varje enskilt fall. Det är därför troligt att en bedömning av vad som är rimliga
ansträngningar också kommer att variera från fall till fall.
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Riksförbundsstyrelsens uppfattning är därför att ett principmål skulle få begränsad
generell betydelse vad gäller vägledning om vad som är rimliga ansträngningar.
Riksförbundsstyrelsen instämmer dock i att det finns behov av en bred samsyn mellan
arrendatorer och markägare om vad som är rimliga ansträngningar för att komma till
rätta med stora viltskador på arrenderad mark. LRF avser därför att lyfta frågan för
diskussion i forum där flera parter från markägar- och arrendatorsidan finns
representerade, till exempel LRFs arrenderåd.
Utöver det anser riksförbundsstyrelsen att LRF ska fortsätta arbeta för att fler tecknar
jordbruksarrendeavtal som reglerar hur viltskador ska hanteras, samt att fler har
skriftliga, rätt villkorade jakträttsupplåtelseavtal, som är koordinerade med
jordbruksarrendeavtalet när jakten inte följer med jordbruksarrendet. Det är en viktig
pusselbit i det komplexa arbetet med att viltskador. Det pågår arbete med avtalsfrågan
inom LRFs prioriterade arbete med viltskador.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbeta för att förbättra situationen
när det gäller viltskador på arrenderad mark samt

att

avslå motionens yrkande att prioritera ett principmål om viltskador på
arrenderad mark.
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Motion Östergötland nr 2

Principmål om viltskador på arrenderad mark
Västra Kinda
Lokalavdelningen beskriver hopplösheten när otillräcklig viltförvaltning på vissa
fastigheter drabbar angränsande marker med stora viltskador. Man yrkar att LRF ska
jobba för lösningar och skyddsjakt på arrenderad mark, att det blir ett ökat jakttryck och
att man måste få skydda sin gröda. Avdelningen beskriver oförståelse bland jägarkåren
och hur hela bygders livsmedelsproduktion äventyras.
LRF Östergötland instämmer i problembeskrivningen och har full förståelse för den
hopplöshet som motionären beskriver. Vi ser att viltskadeproblemen och inte minst på
arrenderad mark får stora konsekvenser med att lantbruk snarare avvecklas istället för
att utvecklas. De nya målen i den nationella förvaltningsplanen för vildsvin som nämns i
motionen gäller vildsvin och att skador ska halveras till 2025, vi ser i nuläget inte
tillräckliga insatser från något håll för att det ska vara rimligt att uppnå, det är bråttom
att agera på flera sätt redan detta år.
LRF har nyligen uppdaterat mallar för arrendeavtal och förstärkt juridisk vägledning för
medlemmar i den frågan. Här kan man avtala om vem som har jakträtt på marken och
även vilken toleransnivå för skador man är överens om och hur överskridande skador
ska ersättas eller åtgärdas. Att ha skriftliga avtal är mycket viktigt, men det löser inte
hela problemet. För det första måste man komma överens om hur man mäter skador och
vad som bedöms vara rimliga ansträngningar från markägare att motverka skador. Det
behövs även vägledning av vad som är rimliga toleransnivåer utifrån samhällets och
lantbrukarens perspektiv.
Har man själv tagit på sig jakträtten att skyddsjaga faller hela ansvaret på arrendatorn
och man kan då inte kräva något av markägaren. Även om markägaren har kvar
ansvaret är det inte säkert att heller denne kan motverka skador om det är andra
markägare i trakten som inte gör tillräckligt. Det är viktigt att fler medlemmar tecknar
avtal för jordbruksarrenden och jaktupplåtelser för att sätta ramar för förvaltning och
skyddsjakt. Det är viktigt att avtalen är samordnade, inte minst ur säkerhetssynpunkt så
att kommunikationsbrister inte förekommer om vem som bedriver jakt på området.
LRF tog under 2020 fram en handlingsplan mot viltskador som också tydliggör
utmaningar som finns. Vidare har LRF yttrat sig i remiss om reglering av utfodring och
påtalat problemen med att locka/låsa vilt under ordinarie jakttid vilket försvårar
förvaltning på angränsande skadedrabbade fastigheter. En tydlig tillsynsordning för
aktuella regelverk behöver tydliggöras.
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Arrendatorer är de som har minst möjlighet att agera och det behöver klargöras vilka
rättigheter denne har med skyddsjakt och ersättningar för skador. I jordabalken anges:
Tillämpning av 9 kap. 34 a § jordabalken: ”Har jordägaren förbehållit sig jakträtten, är
han skyldig att ersätta arrendatorn för förluster på grund av viltskador på arrendestället
eller på arrendatorns egendom. Detta gäller dock inte om jordägaren visar att skadan
inte kunnat förhindras trots rimliga ansträngningar från hans sida.”
Det saknas prejudicerande fall där man klargör vad rimlig ansträngning betyder. Det
skulle behöva tydliggöras. Det är exempelvis orimligt att markägaren motverkar
skyddsjakt på grödor eller utfodrar på ett sådant vis att förvaltning och
populationssänkning försvåras. Men det saknas prövning av detta.
LRF Östergötland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt
riksförbundsstyrelsen
att

prioritera ett principmål om viltskador på arrenderad mark.
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Styrelsens yttrande nr 23
Motion Västra Götaland nr 3

Jordbrukets positiva inverkan på klimatet
Inkomna motioner
LRF Västra Götaland tar i sin motion upp att viktiga perspektiv saknas i debatten om
jordbrukets klimatpåverkan. För att råda bot på detta yrkar man att riksförbundsstyrelsen
ska stödja forskning om jordbrukets positiva klimatpåverkan och sprida resultaten.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens syn att viktiga perspektiv på och förståelse för de gröna
näringarnas påverkan på klimatet, såväl positiv som negativ, ofta saknas i den allmänna
debatten. Dock är styrelsens bedömning inte att detta beror på att forskningen i sig är
bristande. Tvärtom anser styrelsen att forskning, på detta liksom på andra områden, fritt
bör utveckla vår gemensamma kunskap och har fullt förtroende för att forskningens
inneboende processer över tid rensar ut förlegade teorier och bevarar och berikar med
verklig kunskap. I flera fall har vetenskapliga rapporter, inte minst från IPCC,
redovisats på ett vinklat sätt av såväl sociala som traditionella medier. Detta är djupt
olyckligt, men bör inte läggas forskningen till last.
LRF deltar idag i flera forskningsinsatser kring klimat och lantbruk med ambitionen att
bidra med systemkunskap och förståelse för hur sambanden mellan olika verksamheter
ser ut och hur regelverk och styrmedel kan utformas för att stödja en hållbar utveckling;
miljömässigt, ekonomiskt och socialt. I dessa sammanhang är det viktigt att LRF inte är
uppdragsgivare eller finansiär och att vi inte på förhand kräver att vissa – positiva eller
negativa – resultat ska nås eftersom detta allvarligt skulle kunna skada vår och
forskningsresultatens trovärdighet. Det sätt som LRF idag driver på forskning och
stödjer framtagandet av fakta kring jordbrukets klimatpåverkan, till exempel genom
Stiftelsen Lantbruksforskning och Sweden Food Arena, bedömer styrelsen vara
ändamålsenligt. I tolkningen av och diskussionerna kring dessa forskningsresultat med
medlemmar, media och samhälle bör LRF ta en ännu större roll.
Styrelsen delar också motionärens uppfattning att bilden av det svenska lantbruket ofta
är kraftigt vinklad i reportage och debatter. Den enda långsiktigt verksamma vägen att
åtgärda detta är att förse politiker, journalister och andra mediapersonligheter med
tydliga och trovärdiga fakta när de talar om våra verksamheter för att på sikt själva få
vara med i dessa diskussioner, inte som en anklagad part utan som en del av lösningen.
Ett exempel på ett lyckosamt påverkansarbete är den nya centrumbildningen kring de
livsmedelsproducerande djuren och lantbrukets konkurrenskraft, Sustainimal, som SLU
är huvudman för.
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Det är mycket olyckligt att personer, företag och organisationer med djup praktisk
kunskap och beprövad erfarenhet om hur förnybar samhällsnytta produceras inte ges
större utrymme i klimat- och hållbarhetsdebatten. Det är också oerhört viktigt att LRF
och dess företrädare och medlemmar fortsatt håller hårt på fakta, kunskap och en
konstruktivt god ton i dessa frågor så att våra möjligheter att driva och styra
hållbarhetsdebatten ökar ytterligare.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att tydligare
och oftare framhålla vetenskapligt stöd för hur Sveriges jord- och skogsbruk är
nödvändiga lösningar på klimat- och miljöutmaningarna samt

att

avslå motionens yrkande att stödja forskning som syftar till att nå eller visa
förutbestämda resultat.
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Motion Västra Götaland nr 3

Jordbrukets positiva inverkan på klimatet
Uddevalla kommungrupp
Klimatförändringen är på riktigt och en lång rad åtgärder behöver genomföras – även
inom jordbruket. Tyvärr blir dock debatten om just jordbrukets klimatpåverkan alltför
polariserad och det leder till att viktiga perspektiv inte får tillräckligt med utrymme.
LRFs utgångspunkt är att jordbruket som bransch är en del av lösningen – inte en del av
problemet.
FNs klimatpanel IPCC har ett sätt att beräkna jordbrukets klimatpåverkan som har
diskuterats och ifrågasatts. Ett flertal forskare har ifrågasatt varför inte IPCC har med
fotosyntesen i beräkningarna – vilket skulle tydliggöra det vi alla redan vet – att
jordbrukets verksamhet bidrar till ökat upptag av koldioxid från atmosfären. Utöver
detta skulle det också behövas en mer nyanserad bild av vilka åtgärder som behöver
göras – för även om klimatutmaningen är global, så är lösningarna i högsta grad lokala.
Om dessa perspektiv skulle ges ett ökat utrymme så skulle det påverka synen på
livsmedlens klimatpåverkan i allmänhet och köttdebatten i synnerhet. Den skulle ge
beslutsfattare ett bättre underlag för beslut, och ökade möjligheter att faktiskt föreslå
åtgärder som verkligen har effekt. Vilket i sin tur skulle kunna innebära bättre
lönsamhet i jordbruket.
Tyvärr är det inte helt lätt att nå ut med dessa perspektiv i den polariserade debatten.
Därför behöver LRF arbeta för att jordbrukets totala hållbarhetsnyttor blir tydligare.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt
riksförbundsstyrelsen
att

stödja fortsatt forskning om jordbrukets positiva inverkan på klimatet samt

att

arbeta för att sprida information om denna forskning för att stärka det
perspektivet i debatten.
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Styrelsens yttrande nr 24
Motion Jönköping nr 4

Vindkraftens påverkan
Inkomna motioner
LRF Jönköping har inkommit med en motion där det yrkas att riksförbundsstyrelsen ska
utreda en modell för uppföljning och ansvarstagande för faktiska störningar när
vindkraftverk tagits i drift, samt arbeta med en översyn och uppdatering av LRFs policy
runt vindkraft och formerna för det kommunala inflytandet.
Styrelsens redovisning
Vindkraften är idag vår tredje största kraftkälla för elproduktion och i takt med att
utbyggnaden fortsätter blir vindkraften en allt viktigare del av landets energisystem.
Lantbruksbranschens resa mot fossilfrihet ställer krav på att omställningen sker på
inhemskt producerade bränslen där utbyggnaden av den inhemska förnybara
energiproduktionen behöver ske i takt med samhällets och lantbrukets omställning.
Vindkraften kan dessutom vara en del i en markägares verksamhet i form av att mark
arrenderas ut. Här finns en modell som används av branschen som innebär att
närliggande markägare får del av arrendet.
Vid etableringar av vindkraftsparker ska hänsyn tas till den påverkan som verken har
lokalt. Detta gäller djur och växtliv samt närboende och styrs av en detaljerad
tillståndsprocess. Men som motionären anför kan det uppstå störningar som inte kunnat
förutses förrän etableringen är på plats. När vindkraftverken väl är i drift finns det regler
som styr kontroll och tillsyn av verken. Tillsynsmyndigheten (kommun eller
länsstyrelse) kontrollerar att miljöbalkens regler efterlevs. Den som har ett tillstånd för
en vindkraftsanläggning ska varje år lämna en miljörapport till tillsynsmyndigheten. I
miljörapporten ska verksamhetsutövaren redovisa de åtgärder man vidtagit för att
uppfylla villkoren i tillståndsbeslutet. Om det i efterhand visar sig att riktvärdena
överskrids i någon bostad bör man utreda om det är möjligt att åtgärda störningen från
vindkraftverket. Om det inte är möjligt eller rimligt att göra åtgärder på vindkraftverket
kan verksamhetsutövaren istället utföra åtgärder på den berörda bostaden. Alla
störningar har dock inte riktvärden varför vissa störningar istället behöver bli tydligare i
form av praxis, men detta bör prövas inom ramen för tillståndsprocessen av Mark- och
miljödomstolen.
Styrelsen är medveten om att störningar kan uppfattas i närområdet från
vindkraftsetableringar. Det finns dock en etablerad tillsynsprocess för det fall störningar
uppkommer efter drifttagandet av en vindkraftspark där ansvaret för åtgärder ligger på
verksamhetsutövaren. Vidare anser styrelsen att det finns många verksamheter i
samhället och i lantbruket som kan generera störningar och olägenheter för närboende,
men att krav på ekonomisk kompensation vid störning inte är en önskvärd utveckling
som inte heller åtgärdar den störning som uppstått.
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Motionären vill se en översyn och uppdatering av LRFs vindkraftspolicy och LRFs
hållning avseende det kommunala inflytandet. Under våren har en översyn av
vindkraftspolicyn skett och styrelsen är inte av någon annan uppfattning än att grunden i
vindkraftspolicyn fortfarande är aktuell och inte behöver uppdateras.
Det kommunala inflytandet saknar beslutskriterier, krav på motivering och tidsgräns.
Detta utgör ett hinder som skapar en oförutsägbarhet för alla som berörs av en
etablering av en vindkraftsanläggning. Styrelsen konstaterar att för att få till den
nödvändiga omställningen till fossilfrihet är det särskilt viktigt att prövningen av
anläggningar och verksamheter som producerar förnybar energi är rättssäker och
förutsägbar för att företag ska vilja investera. En oförutsägbar process skapar även en
osäkerhet för de markägare som söker nya affärsmöjligheter inom energiområdet.
Det pågår ett arbete med att se över den kommunala tillstyrkan. Regeringen tillsatte
hösten 2020 en utredning som ska se över möjligheten att ta bort kravet i miljöbalken på
kommunal tillstyrkan av vindkraftsanläggningar – En ökad förutsägbarhet vid
miljöprövning av vindkraft. LRF har lämnat inspel till utredningen och kommer att
bevaka frågan vidare när utredningens förslag presenteras.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionens första yrkande samt

att

motionens andra yrkande anses besvarat med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion Jönköping nr 4

Vindkraftens påverkan
Regionstyrelsen
Vindkraft är en betydande möjlighet vi har att producera förnybar energi. Den är också
en möjlighet till intäkter för markägare, och tillgång till infrastruktur som byggs upp i
anslutning till vindkraftverken. Men vindkraftsetableringar sker med större och större
verk och antal på samma lokalisering för varje år och många medlemmar upplever
störningar över ett stort område kring dessa platser. I många fall vittnar närboende om
störningar som inte kunde förutses i de underlag som projektörerna upprättat inför
byggnation, varvid de ser ett behov att LRF agerar.
När vindkraftverk etableras måste självklart kända och verifierade vetenskapliga bevis
för dess påverkan på omgivningen beaktas. Störningar och inskränkningar för berörda
fastighetsägare ska ersättas till fullo. Äganderätten och rådigheten över sin mark har i
detta sammanhang två perspektiv. Dels att den som i egen regi vill satsa på eller
arrendera ut sin mark för vindkraftsetablering och ser en affärsmöjlighet i detta har
rätten att göra det. Det andra perspektivet är störningar av alla de slag som en
vindkraftsetablering innebär och som kan anses inkräkta på äganderätten. Frågan om
ersättning för störningar inom vindupptagningsområdet blir då central.
I samband med att LRF utarbetade en policy kring vindkraft togs det fram en modell för
hur berörda markägare kan fördela arrendeintäkt eller erbjudas delägarskap. Men det
kan finnas störningar och olägenheter både inom och utanför vindupptagningsområdet
som kan vara oförutsedda eller ha bortsetts ifrån i miljöprövningsprocessen. Vi föreslår
därför att LRF utreder en modell för uppföljning av de faktiska störningar som uppstår
när vindkraftverk tagits i drift med krav på vindkraftsägaren att ta ansvar för dessa
genom ett ersättningsförfarande.
LRFs policy kring vindkraft utarbetades 2013. Sedan dess har storleken och karaktären
på vindkraftsetableringarna förändrats mycket. Vi anser att det finns behov av en
översyn av LRFs vindkraftspolicy. En översyn, med beaktande av eventuella nya fakta
och nya omständigheter kring etableringsprocessen, samt koppla detta till intrång och
ersättningsmodeller. Som ett led i denna översyn bör också LRFs syn på relaterade
frågor såsom det så kallade kommunala vetot prövas. Detta med fokus på rättssäkerhet
och förutsägbarhet för att intressenter skall kunna göra välinformerade och
kunskapsbaserade ställningstaganden.
LRF Jönköping yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

utreda en modell för uppföljning och ansvarstagande för faktiska störningar när
vindkraftverk tagits i drift samt

att

arbeta med en översyn och uppdatering av LRFs policy runt vindkraft och
formerna för det kommunala inflytandet.
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Styrelsens yttrande nr 25
Motion Södermanland nr 2

Elektrifieringsstrategi
Inkomna motioner
LRF Södermanland tar i sin motion upp vikten av LRFs aktiva deltagande i de
förändringar som det svenska kraftsystemet står inför. Anpassningen till en grön
energiomställning och samhällets ökade krav på elektrifiering kombinerat med nya
användarmönster ställer krav på en utveckling och utbyggnad av det svenska elnätet.
LRF Södermanland yrkar att LRF tar en mer proaktiv roll i elektrifieringsstrategin,
arbetar för att markkabel blir ny standard och att markägare involveras tidigare i
samrådsprocessen.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar LRF Södermanlands uppfattning att det är av stor vikt att utbyggnaden
av elnät behöver ske med stor respekt för äganderätten och att LRF bör vara en del i det
framåtblickande arbetet som sker i och med framtagandet av en nationell
elektrifieringsstrategi. Regeringens arbete med att ta fram en nationell
elektrifieringsstrategi syftar till att ge en övergripande bild av elsystemets utveckling
med en ökad elektrifiering. Strategin ska utifrån ett helhetsgrepp analysera tekniska,
ekonomiska och policymässiga förutsättningar i energisektorn för att möjliggöra en
ökad elektrifiering samt redovisa en plan för att hantera eventuella hinder. Då
omställningen av samhället i allra högsta grad berör LRFs medlemmar som markägare,
användare och producenter av el är det viktigt att bevaka den ökade elektrifieringens
effekter i samhället. LRF har under våren 2021 bland annat deltagit i ett intressentmöte
för att följa arbetet med elektrifieringsstrategin.
Samhällsekonomiska analyser borde alltid ligga till grund för att bedöma vilken åtgärd
som är bäst av flera möjliga vid nätutbyggnad. Eftersom våra medlemmar lever genom
att bruka jorden och skogen är det centralt att utbyggnaden är samhällsekonomiskt väl
motiverad och att marksnål teknik så långt som möjligt används när elnät ska byggas ut.
Det är dock problematiskt att frångå att samhällsvärdet ska motivera utbyggnad och val
av teknik genom att enbart förespråka markkabel som ny standard, då det kan finnas
tillfällen när detta inte är motiverat på grund av tekniska begränsningar där elnätet inte
kan fungera fullt ut och påverka driftsäkerheten. LRF har under lång tid arbetat för att
markförläggning av elnät prioriteras och lyfter kontinuerligt i remissvar och utredningar
att den samhällsekonomiska aspekten är särskilt viktig eftersom kabelalternativ och
andra marksnåla lösningar är både tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga i många
fall. LRF är dock inte nöjt med utformningen av de samhällsekonomiska analyser som
görs idag och vill se en ändring av dessa där de gröna näringarnas värden tas i
beaktande. Utbyggnaden av infrastruktur behöver beakta livsmedelsstrategins
intentioner om att öka livsmedelsproduktionen i Sverige och vikten av mark som resurs
i produktionen.
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LRF har lämnat förslag till Energimarknadsinspektionen om att ramverken för de
samhällsekonomiska analyser som ska ligga till grund för åtgärderna bör förtydligas
och att dessa bör inkludera värdet av skog ur produktion och ledningars påverkan på
landskapet liksom bruknings- och byggnationshinder samt kostnader för drift och
underhåll.
Styrelsen delar motionärernas inställning till att markägare bör involveras tidigt i
samrådsprocesserna. Samrådet syftar bland annat till att berörda ska få bli delaktiga i
hur deras närmiljö används, varför det är viktigt att samråd sker i ett tidigt skede innan
man i detalj beslutat sig för utförandet. Samrådet ska vara öppet för förslag på
alternativa lösningar såsom placering eller utformning av ledningen. Styrelsen har
förståelse för att markägare inte alltid är nöjda med samrådsprocessen, men delar dock
inte bilden av att samrådsprocesserna inte sker som de ska.
Energimarknadsinspektionen ställer krav på att de som är särskilt berörda av
nätutbyggnaden ska få information innan samrådet hålls och att samråd måste hållas på
ett riktigt sätt för att myndigheten inte ska avvisa koncessionsansökan och begära en ny
samrådsprocess och ansökan av den sökande.
LRF har i remissvar till regeringen lyft vikten av att regioner och kommuner samt
nätföretagen tidigt öppnar för samråd även vid långsiktig planering av sträckningar av
luftledningar eller markkabel som eventuellt kan innebär markintrång på jordbrukseller skogsfastighet.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionens första yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta
för att LRF blir en proaktiv del av elektrifieringsstrategin,

att

med bifall till intentionerna i motionens andra yrkande uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att fortsatt arbeta för marksnål teknik vid nätutbyggnad
samt

att

motionens tredje yrkande anses besvarat med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion Södermanland nr 2

Elektrifieringsstrategi
Sköldinge-Lerbo och Björkvik
Samhället står inför den största utbyggnaden av elnätet sedan elektrifieringen av landet
påbörjades för dryga 100 år sedan. Dels ökar graden av elektricitet i apparater i
vardagslivet och dels ska elektrifiering lösa ett flertal problem kopplade till
klimatförändring. När landet elektrifierades så var markägarna i mångt och mycket
drivande eftersom man såg den stora nyttan av elektriciteten. I ett stort projekt idag
måste ses till samhällsnyttan. Som markägare känner man sig maktlös när man drabbas
av ett samråd, nätbolagen är vana att göra som de vill och kör oftast över det motstånd
som finns. När samrådet presenteras är planerna redan långt gångna och möjligheten att
påverka är marginell. Drabbade markägare måste involveras tidigare i processen. Röster
har höjts för att förenkla tillståndsprocessen så att byggandet kan gå fortare, det är
positivt, men får inte ske på bekostnad av markägarna. Genom den planeringsprocess
som nu råder, projekt för projekt så kommer det att leda till att markägarna drabbas allt
hårdare, vilket får negativ inverkan på markägarnas möjligheter att utveckla sina
verksamheter.
Svenska elnätet är ett regionalt monopol för ett fåtal aktörer. Gemensamt för aktörerna
är att de endast har kompetens att bygga luftledning. Luftledningar gör ett stort sår i
landskapet där de dras fram och är sämsta alternativet för framdragning av el sett ur ett
hållbarhetsperspektiv. Vid en luftledning försvinner aktiv skogsmark, försvåras
brukandet kring ledningens stolpar och genom att bevattning sannolikt inte får utföras. I
flera länder i övriga Europa är markkabel standarden när nya sträckningar byggs, ända
upp i storleken 130 kV. LRF måste etablera synsättet att markkabel ska bli standard
även i Sverige. Luftledning kan accepteras om markkabel i en väl genomförd utredning
konstateras omöjligt. Kunskapen om markkabel hos aktörerna är närmast obefintlig.
Eftersom utbyggnadsbehovet av el är så stort under kommande tioårsperiod kommer vi
att se förslag på ledningar kors och tvärs i landskapet. Det finns ingen övergripande
samordning för hur ledningarna ska byggas utan varje aktör är fri att dra sina egna
streck på en karta och fortsätta jobba projekt för projekt. LRF Södermanland befarar
därför att denna typ av intrång kommer att dyka upp på många ställen framöver. LRF är
största markägarorganisationen och måste driva på om en elektrifieringsstrategi som är
skonsam mot markägare samt noga bevaka och följa vad som händer på området. För
det händer fort och kräver ständig bevakning. LRFs arbete behöver både vara reaktivt,
men även tydligt proaktivt.
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LRF Södermanland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt
riksförbundsstyrelsen
att

jobba för att bli en proaktiv del av elektrifieringsstrategin,

att

mot ansvariga myndigheter jobba för att markkabel blir ny standard för
stam- och regionnät samt

att

jobba för att förändra samrådsprocessen så markägare blir involverade i ett
tidigare stadium.
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Styrelsens yttrande nr 26
Motion Södermanland nr 3

Främjande av bioenergi i lantbruket
Inkomna motioner
LRF Södermanland lyfter i sin motion vikten av att bioenergi främjas i lantbruket för att
bidra till lantbrukets egen och samhällets omställning till fossilfrihet, men också att EUs
ifrågasättande av livsmedels- och foderbaserade grödor är ett hinder. Vidare lyfter
motionen vallens många nyttor för omställningen.
Styrelsens redovisning
För en långsiktigt hållbar produktion och konsumtion krävs att fossilbaserade och
ändliga råvaror byts ut mot förnybara råvaror. Styrelsen delar uppfattningen att
främjandet av bioenergi är nödvändig för omställningen till fossilfrihet. Lantbrukets och
samhällets omställning bör ske på inhemskt producerade förnybara bränslen och
produkter.
Arbetet med att främja övergången till ett fossiloberoende jordbruk sker löpande inom
ramen för arbetet med LRFs hållbarhetsmål och färdplanen för fossilfri konkurrenskraft.
Under det senaste året har LRF trappat upp påverkansarbetet avseende fossilfrihet och
bland annat efterfrågat stimulansåtgärder för att få i gång en inhemsk produktion av
hållbart förnybara biodrivmedel. Energimyndigheten har nu fått ett uppdrag att
undersöka behovet av ytterligare styrmedel för att främja produktion av biodrivmedel
med ny teknik, ett arbete som LRF aktivt bevakar. LRF deltar även i utredningen Ett
fossiloberoende jordbruk och arbetar intensivt med att föreslå åtgärder och styrmedel
för att stödja utvecklingen mot ett fossiloberoende jordbruk. LRF har bland annat
föreslagit att den som byter från fossil diesel till förnybar diesel ska erhålla en
biopremie för den merkostnad som uppstår.
En kontinuerlig dialog avseende vikten av att realisera Biogasmarknadsutredningens
förslag och ett ökat ekonomiskt stöd för de anläggningar som rötar gödsel till biogas har
förts med Jordbruksverket, Näringsdepartementet och Infrastrukturdepartementet för att
möjliggöra fortsatta investeringar i biogas. Dessa önskemål har dock inte hörsammats
ännu.
LRF deltar även i arbetet med Fossilfritt Sveriges framtagande av en biostrategi för att
särskilt lyfta lantbrukets roll och potential att bidra med biobränslen.
EU har under lång tid haft en negativ hållning gentemot grödbaserade bioråvaror med
utgångspunkt i frågan huruvida grödor till energianvändningen konkurrerar med
livsmedels- och foderproduktion. Denna negativa hållning har under åren visat sig i
både förnybartdirektivet, statsstödsreglerna för miljö och energi samt nu senast i
taxonomifrågan. Detta trots att man under de senaste åren inte kunnat visa på höjda
livsmedelspriser till följd av att grödor används för energiändamål från EUkommissionens håll.
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Sedan årsskiftet har LRF i sin verksamhetsplan pekat ut området fossilfrihet som ett
prioriterat sakfrågeområde. Arbetsgruppen för fossilfrihet har under vintern och våren
fokuserat på dialog med tjänstemän inom Europeiska kommissionen och svenska EUparlamentariker för att lyfta frågan om biobränslen producerade av livsmedels- och
foderbaserade grödor i förhållande till unionens ökade ambitioner om minskade utsläpp,
målen för förnybar energi samt de riktlinjer för statsstöd som avser energi- och
miljöområdet, för att möjliggöra en fortsatt användning av dessa råvaror även i
framtiden. LRF arbetar aktivt tillsammans med andra branschorganisationer och företag
för att regeringen fortsatt ska engagera sig i frågan och föra dialog med kommissionen
för att minska hindren för bioenergi från lantbruket. Arbetsgruppen arbetar även med
medlemsaktiviteter och har under våren anordnat ett antal webbinarier med olika teman
såsom möjligheterna att ställa om till biodrivmedel.
LRF ser många fördelar med vallodling och har fört dialog med såväl
Näringsdepartementet som Jordbruksverket med önskemål om ersättning för vall i nästa
CAP-period. LRF har bland annat ifrågasatt förslaget om att ta bort den miljöersättning
för vall som idag lämnas i områden utanför kompensationsstödsområdet. I
Jordbruksverkets liggande förslag om nästa CAP finns vallersättning med via
kompensationsstödet och i ersättningen för ekologisk produktion, men inte någon
generell vallersättning varken som flerårig ersättning eller som ettårigt eco scheme, trots
återkommande diskussion i denna fråga. Jordbruksverkets förslag för kolinlagring rör i
stället odling av mellangrödor och man anser att ökad vallodling bör stimuleras genom
att främja de verksamheter som behöver vall.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionens första och andra yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att arbeta för att främja bioenergi inom lantbruket samt arbeta för att tillåta
odling av grödor för bioenergi och andra produkter inom bioekonomin och

att

med bifall till intentionerna i motionens tredje yrkande uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att intensiv vallodling med hög kolinlagring blir en del
av ettåriga miljöersättningar i kommande CAP-period.
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Motion Södermanland nr 3

Främjande av bioenergi i lantbruket
Björkvik
Inom ett par decennier ska vi i Sverige och EU ha ställt om till ett fossilfritt samhälle.
För att lyckas med detta behövs en bred palett av biobränslen och förnybar el. Samtidigt
är bindande och lagring av CO2 en viktig åtgärd för att bromsa globala uppvärmningen.
Idag läggs stor tilltro till att elektricitet ska stå för Sveriges omställning till fossilfrihet.
El ska förse allt från motorsågar och bilar till serverhallar och ljusbågsugnar med den
energi som krävs för drift. Parallellt ska en omfattande fossilfri elproduktion byggas upp
i landet med system för att balansera tillgång och efterfrågan. Lägg där till den eftersatta
utbyggnaden av elnätet i Sverige så är elektrifieringen inte alldeles enkel.
För att ersätta den fossila oljan så kommer alla biobränslen och fossilfria alternativ att
behövas. Vi ser med oro på att elförsörjning ska vara navet i den fossilfria
omställningen, i alla fall på kort och medellång sikt. För jordbrukets del sker den största
energiförbrukningen på gårdar idag genom förbränning av diesel i fält eller i
torkanläggningar. Att el skulle användas för att ersätta diesel i tyngre arbeten såsom
jordbearbetning och transporter är långt ifrån självklart och idag finns inga maskiner
utvecklade för denna typ av arbete.
Givetvis ska även lantbruket minska användningen av fossila drivmedel. I den fossilfria
färdplan som är antagen av lantbruksbranschen ska vi vara fossilfria på gårdsnivå redan
till 2030. Vi kan dock inte uppnå detta genom att fokusera på elektrifiering. Här behövs
istället ansvarsfullt producerade biobränslen som HVO, RME, etanol och biogas som
kan användas i den maskinflotta som finns idag. Vi kan inte vänta 20 år på att
lantbrukets maskinpark har bytts ut innan vi kan gå från ord till handling.
Möjligheten till att framställa klimateffektiva biobränslen är god i Sverige. Odling av
grödor till biobränslen är dock ifrågasatt inom EU och anses utgöra ett hot mot
livsmedelsproduktion. För Sveriges del är detta helt felaktigt och kommer så också att
vara framgent vid en sund utformning av systemen.
Ungefär hälften av Sveriges åkermark är inte lämplig att odla spannmålsgrödor och
grönsaker för humankonsumtion på. Däremot är denna areal väl lämpad för vallodling
med våra näringsrika odlingsjordar och det relativt nederbördsrika klimatet. Att odla
fleråriga vallgrödor är vidare väldigt värdefullt i det hållbara samhället på många sätt.
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Dels binds stora mängder koldioxid in av grödan och lagras i marken genom grödans
rötter, vidare så berikar detta markstruktur och jordens sammansättning och mullhalt så
att en rikare och bättre avkastande odlingsmark över tid uppstår. Slutligen så är vallen
en möjliggörare för storskalig biogasproduktion vilket är en viktig komponent i
omställningen till ett hållbart samhälle. I denna produktion skapas inte enbart biogas för
omställning av fordon och industri utan också en rik biogödsel som kan ersätta
mineralgödsel på åkermark där den som bäst behövs och möjliggöra ökad ekologisk
odling där gödseltillgång är en hämmande faktor.
En lagstiftning som tillåter hållbara odlings- och energisystem som främjar både
livsmedelsproduktion och energiomställning är därför en nödvändighet.
LRF Södermanland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt
riksförbundsstyrelsen
att

främja användningen av biobränslen inom lantbruket,

att

driva frågan om tillåtande av odling av grödor för bioenergi och andra produkter
inom bioekonomin samt

att

arbeta för att intensiv vallodling med hög kolinlagring blir en del av eco
schemes i kommande CAP-period.
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Styrelsens yttrande nr 27
Motion Halland nr 1 och Jönköping nr 2

Insamling och återvinning av plast
Inkomna motioner
Motionerna från LRF Halland och LRF Jönköping behandlar båda frågor om
lantbruksplast.
LRF Halland beskriver rådande utmaningar kring plastinsamling och återvinning i länet
och yrkar på en översyn av kostnadseffektiviteten i plaståtervinningen samt förslag om
förbättringar. Dessutom yrkas att en strategi skyndsamt ska läggas upp för att uppnå en
plastinsamling som våra medlemmar önskar.
LRF Jönköping lyfter betydelsen av lantbrukares aktiva val av plast och ökad kunskap
om återvinningspotential för en långsiktigt ökad plaståtervinning. Motionären yrkar att
LRFs hållbarhetsexperter och hållbarhetsambassadörer ska få i uppdrag att arbeta för att
fler ska inse vikten av att välja plast som ingår i ett återvinningssystem, framför plast
som går till förbränning, i de fall det är möjligt.
Styrelsens redovisning
Styrelsen är väl medveten om de problem som finns med plastinsamlingen i många
delar av landet och de utmaningar det medför för LRFs medlemmar, med bland annat
ansamlingar av stora mängder plast, krångel vid sortering och dyr hantering som i vissa
fall leder till att lantbrukare ser sig om efter andra insamlingsalternativ.
LRF är medlem i Svensk Ensilageplast Retur AB (SvepRetur) som är en
branschförening för tillverkare, importörer och återförsäljare av lantbruksplast.
SvepRetur drivs utan vinstintresse och startade som en frivillig lösning. SvepRetur
uppdrar åt bolaget Kretslopp och Recycling i Sverige AB (KRS), som LRF är delägare
i, att samla in lantbruksplasten. KRS färdigställde under 2019 en
återvinningsanläggning för lantbruksplast i Korsberga utanför Vetlanda (Reviva Plastics
AB) som förädlar använd plast till ett plastgranulat som sedan kan säljas vidare till
företag som tillverkar nya plastprodukter. Anläggningen i Korsberga har idag kapacitet
att återvinna 16 000 ton plast årligen och har planer att utöka anläggningen med
ytterligare en produktionslina för att öka återvinningskapaciteten. Det som inte idag kan
tas omhand, packas och skickas till andra återvinningsanläggningar.
På KRS har man inlett ett arbete för att se över plastinsamlingen för att åstadkomma
förbättringar. Idag finns tre olika alternativ för plastinsamling. Dels finns möjligheten
att lämna in plast på insamlingsstationer minst två gånger årligen; under två dagar i maj
till augusti och under en till två dagar i september till november. Ett annat alternativ är
abonnemangshämtning med schemalagd upphämtning av lantbruksplast på gård, en till
fyra gånger per år, mot en avgift.
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Det tredje alternativet är gårdshämtning som kan beställas vid valfri tid, till en kostnad
om 2 800 kg/gång. KRS arbetar för att möjliggöra inlämning av plast oftare på
insamlingsställen. Hur ofta beror på region men i Jönköping, Skåne och Halland pågår
exempelvis ett arbete för att möjliggöra inlämning av plast under alla veckodagar.
Trots att arbete pågår för att förbättra möjligheter till insamling, anser styrelsen att
plastinsamling är en viktig fråga och en tjänst som behöver fungera på ett
ändamålsenligt sätt för våra medlemmar. Inom lantbruket förbrukas stora mängder plast
och förra året samlades cirka 25 000 ton plast in. Frågan är även särskilt aktuell med
tanke på regeringens utredning om ett fossiloberoende jordbruk, som omfattar
lantbruksplast och det fokus som finns på frågan inom den Europeiska Gröna Given.
Styrelsens bedömning är därför att det är motiverat med en översyn av
kostnadseffektiviteten samt användarvänligheten av plastinsamlingen.
Återvinningshanteringen av lantbruksplasten finansieras av en avgift vid lantbrukarens
inköp av plasten. Vid inköp av andra plaster som inte ingår i detta system, betalas inte
denna avgift och det är därför inte möjligt för KRS att samla in sådan plast. Det handlar
om annan mjukplast, exempelvis spånplast som inte brukar gå att lämna in. Därför är
styrelsens bedömning att det är angeläget att arbeta för att fler plaster ska ingå i samma
system för att underlätta såväl hantering som insamling och möjlighet till återvinning.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla det första yrkandet i motionen från LRF Halland och uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att göra en översyn av kostnadseffektiviteten i nuvarande
plaståtervinning och föreslå förbättringar,

att

med bifall till intentionerna i det andra yrkandet i motionen från LRF Halland
uppdra åt riksförbundsstyrelsen att göra en översyn av användarvänligheten i
plastinsamlingen och föreslå förbättringar samt

att

bifalla motionen från LRF Jönköping och uppdra år riksförbundsstyrelsen att ge
LRFs hållbarhetsexperter och hållbarhetsambassadörer i uppdrag att arbeta för
att fler ska inse vikten av att välja plast som ingår i ett återvinningssystem
istället för plast som går till förbränning, i de fall den möjligheten finns.
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Motion Halland nr 1

Plaståtervinning i jordbruket
Köinge-Okome-Svartrå
Inom jordbruket använder vi ansenliga mängder plast. När balen är öppnad eller säcken
är tömd så övergår plasten till att bli ett problem.
Stora mängder använd plast lagras på gårdarna i avvaktan på återvinning. Plastbergen
blir gigantiska och drar till sig gnagare. Plast blåser omkring och orsakar nedskräpning i
naturen. Nuvarande plastinsamlingsform bidrar inte till välstädade gårdar eller ett
hållbart jordbruk. Vår gemensamt anordnade plastinsamling sker med för långa
tidsintervaller.
Även vid insamlingstillfället är det ett ökande problem med kringblåsande plast. Vissa
mottagningsplatser har nekat ytterligare mottagning på grund av nedskräpning.
Det har motionerats till riksförbundsstämman om plastinsamling tidigare, senast år
2018, men utan att det blivit någon skillnad på gårdsnivå.
Vi betalar en nyligen höjd återvinningsavgift när vi köper in plasten, vi är delägare i
återvinningsbolag som drivs utan vinstintresse, vi har fått bidrag från Klimatklivet för
plastkuletillverkning. Trots detta får vi inte till en plasthämtning som våra medlemmar
efterfrågar. Missnöjet med nuvarande insamlingssystem är så stort att alternativa
lösningar, som dessutom är kostnadseffektivare, etableras lokalt.
Let’s make plastinsamlingen great again!
LRF Halland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

göra en översyn av kostnadseffektiviteten i nuvarande plaståtervinning och
föreslå förbättringar samt

att

skyndsamt lägga upp en strategi för hur användarvänligheten i plastinsamlingen
skall nå den nivå våra medlemmar önskar.
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Motion Jönköping nr 2

Utökad plastinsamling
Voxtorp
Lantbruket använder idag förhållandevis stora mängder plast i olika former;
ensilageplast, odlingsfolie, storsäckar och dunkar. Enligt Svepretur har insamlingen av
plast ökat rejält de senaste åren, men det finns fortfarande en potential att öka mängden.
Ensilageplasten är enskilt den största insamlade produkten.
Den plast som idag ingår i återvinningssystemet är belagd med en återvinningsavgift vid
försäljningen som finansierar återvinningen. Det är endast den plast som belagts med
avgiften som får lämnas. För att öppna upp möjligheten att lämna fler sorters
plastförpackningar, som inte tas emot idag, vore det önskvärt att fler tillverkare ansluter
sig till systemet.
För att få en långsiktighet i ökad plaståtervinning krävs att lantbrukarna gör aktiva val
av vilken plast som används. Samt att kunskapen om återvinningsmöjligheten ökar. De
lantbrukare som inte köper in sin plast själva, utan köper tjänster som innefattar
emballage, kan ha svårt att veta vilken typ av plast de köper. Enskilda lantbrukare kan
genom sina inköp påverka anslutningen till Svepretur. Dels genom att välja andra
leverantörer eller ställa krav på att de emballage man köper in ingår i retursystemet.
Tyvärr finns i dagsläget inte alltid ett alternativ även om man skulle velat valt det. En
ökad kunskap och vilja att återvinna material både hos tillverkare och köpare är en
förutsättning för att i framtiden öka materialåtervinningen.
LRF Jönköping yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

ge LRFs hållbarhetsexperter och hållbarhetsambassadörer i uppdrag att arbeta
för att fler ska inse vikten av att välja plast som ingår i ett återvinningssystem
istället för plast som går till förbränning, i de fall den möjligheten finns.
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Styrelsens yttrande nr 28
Motion Sydost nr 2

Biotopskyddade element
Inkomna motioner
LRF Sydost har i en motion beskrivit problemen med Naturvårdsverkets handledning
kring det generella biotopskyddet. Syftet är att skapa en basnivå av åtgärder som
lantbrukaren kan utföra utan dispens, vilket skulle höja trovärdigheten för lagstiftningen
samt minska riskerna för rättsprocesser.
Styrelsens redovisning
Det generella biotopskyddet omfattar odlingsrösen, åkerholmar, stenmurar, diken med
mera. Man får inte förstöra eller skada biotopen och om man behöver göra en åtgärd, så
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.
Frågan har hanterats på flera riksförbundsstämmor. Motionen från LRF Sydost riktar
framförallt in sig på Naturvårdsverkets handledning och att den behöver ändras på ett
sätt som ökar flexibiliteten.
Styrelsen har i grunden ingen annan uppfattning än tidigare; lagändringen var en stor
framgång, men att uttolkningen av den varierar över landet. Varje länsstyrelse gör sin
bedömning av huruvida dispens kan beviljas, samt i vilken omfattning. Där sker också
avvägningen av vilka åtgärder som lantbrukaren åläggs att göra för att exempelvis
minimera påverkan på den biologiska mångfalden. Att sträva efter likhet i bedömningen
kan då vara ett mål i sig; samtidigt ser landet väldigt olika ut och det är inte givet att en
total likriktning skulle utfalla till lantbrukets fördel.
Dock kan ett antal åtgärder identifieras där det i praktiken handlar om att påverka
Naturvårdsverkets handledning, samt om ett regionalt fotarbete för att ändra
tillämpningen i dispenserna.
När det gäller de åtgärder som lantbrukaren kan göra i samband med en
dispensprövning anser styrelsen att begreppet ”kompensation” är missvisande eftersom
det leder tanken till att miljövärden förstörs och därför måste kompenseras med en
åtgärd på annan plats; något som är vanligt i samband med exempelvis stora
infrastrukturprojekt. Men i de här fallen handlar det om miljövärden som skapats av
människans aktiva brukande under de senaste 100-150 åren – ibland ännu längre.
Dessutom innebär en anpassning till dagens jordbruk nästan uteslutande att
miljövärdena flyttas till annan plats där värdena består – eller kanske blir ännu större.
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Det bör samtidigt påminnas om att i många av de bygder där dessa åtgärder behövs, är
hävd av åkermark i sig en avgörande del i att värna och utveckla den biologiska
mångfalden. Om flytt av en stenmur eller odlingsröse inte tillåts, kan alternativet vara
att marken inte kan brukas – vilket ger minskad biologisk mångfald. Eftersom det är
samma myndigheter som jobbar med båda dessa sidor, borde det vara möjligt att nå
fram till en mer pragmatisk hållning i prövningen och dessutom se det som en naturlig
uppföljning av lagändringen från 2014.
För LRFs del är det därför angeläget att jobba vidare med frågan och fortsätta göra det
med en stark regional förankring.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionens första yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att aktivt
arbeta för en förbättring av Naturvårdsverkets handledning såtillvida att radikalt
färre objekt omfattas av det generella biotopskyddet samt

att

motionens andra yrkande anses besvarat med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion Sydost nr 2

Biotopskyddade element
Regionstyrelsen
Det behövs ett intensifierat påverkansarbete för att få till stånd en översyn av
Naturvårdsverkets vägledning kring det generella biotopskyddet och dess tolkning. Vi
är medvetna om att ämnet har hanterats på de senaste årens riksförbundsstämmor, men
för att få en märkbar förbättring av länsstyrelsernas bedömningar för dispens behövs en
översyn av vägledningen som länsstyrelserna lutar sina beslut emot. En vägledning som
idag är så snävt åtskruvad att en stor sten kan vara en liten åkerholme, fem stenar i en
hög är ett odlingsröse och har du själv plöjt upp stenarna och tippat dem i kanten av din
jordbruksmark är högen biotopskyddad om senast ett år.
Efter ett idogt arbete finns sedan 2014 en dispensparagraf i miljöbalken som syftar till
att göra det lättare att ta bort odlingshinder om det bidrar till att göra jordbruket mer
rationellt och anpassat till dagens maskinpark och brukningsformer. En stor framgång
som tyvärr direkt vid införandet komplicerades med en beräkningsmall för att begränsa
möjligheten till dispens, vilken det sedan tog flera år att få bort. Vi ser bland annat att
dispensprövningen bör värdesätta klimat- och miljönyttor som skapas direkt eller
indirekt av åtgärder som kräver dispens i biotopskyddet. Det bör också finnas en bättre
tillämpning utifrån lokala förutsättningar, med en än större möjlighet till dispens där
rationaliseringsbehovet är stort. Därutöver skall länsstyrelsens utredningsinsats vara i
proportion till ansökans omfattning och besked skall lämnas skyndsamt, vilket idag inte
alltid upplevs vara fallet.
Vi önskar att det skulle finnas en generell basnivå av rationaliseringsmöjlighet såsom att
öppna och bredda passager i stenmurar till exempelvis åtta meters bredd utan att söka
dispens. Vidare behöver varje brukningsenhet ha en eller flera platser att mellanlagra
sten från åkrar (aktiva stentippar) som senare kan nyttjas som ballast vid byggnationer
utan att riskera att göra fel. Båda exemplen ovan skapar antagligen inga problematiska
avvägningar vid ansökan och dispens ges säkerligen i de flesta fall, men en generell
dispens ger en förenkling som har en minimal påverkan på naturvärden men en stor
symbolik för tillståndsprövningens legitimitet. Minskad handläggning för
länsstyrelserna och minskad administrativ börda för företagaren, vilket ger mer resurser
över till ansökningar om mer omfattande arronderingsåtgärder för båda parter.
Som situationen är idag är man som lantbrukare rädd att skapa nya biotoper vilket är
olyckligt för den biologiska mångfalden och också olyckligt för tilltro och
regelefterlevnad.
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LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

aktivt arbeta för en förbättring av Naturvårdsverkets handledning såtillvida att
radikalt färre objekt omfattas av det generella biotopskyddet samt

att

verka för att förenkla dispensförfarandet genom att bland annat ta hänsyn till
kompensatoriska åtgärder likväl som miljö- och klimatnyttan av genomförandet.
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Styrelsens yttrande nr 29
Motion Skåne nr 2

Fornlämningar
Inkomna motioner
LRF Skåne har inkommit med en motion där de lyfter frågan om att markägare ska bli
underrättade när nya forn- och kulturlämningar registreras på dennas mark.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar LRF Skånes syn på problematiken kring forn- och kulturlämningar och
de rättsföljder som kan komma av att en lämning skadas. Att som markägare ha fornoch kulturlämningar på sin mark innebär både praktiska och juridiska konsekvenser.
Idag får markägaren ingen information om nyregistrerade fornlämningar, vilket skapar
osäkerhet.
År 2017 inkom LRF Mälardalen med en skrivelse att LRF skulle kontakta
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) för att bland annat få till stånd att markägare skulle få
information om nya fornlämningar på sin fastighet. RAÄ meddelade då att de inte hade
rutiner eller möjlighet att informera fastighetsägare om uppgifter om nya fornminnen
eller ändringar i uppgifter om befintliga registreringar.
Styrelsen delar motionärernas åsikt att det skulle förenkla för – och minska osäkerheten
hos – markägaren om myndigheterna meddelade denna när nya forn- och
kulturlämningar registreras. Detta torde även ligga i samhällets intresse då skador på
kända lämningar är ovanligare än på okända. En förnyad kontakt med berörda
myndigheter bör därför tas för att diskutera vikten av att ett sådant system införs.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att verka för att
myndigheter ska informera markägare, via post eller e-post, när hittills okända
fornminnen har konstaterats på deras marker.
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Motion Skåne nr 2

Fornlämningar
Tyringebygden
Det finns många fornminnen i åker- och skogsmark. De flesta är utmärkta och
fastighetsägaren är medveten om att de finns, men det tillkommer nya hela tiden. Vid ett
nytt fynd av skyddade objekt får mycket sällan fastighetsägaren någon information om
detta utan det läggs bara in i fastighetskartan. Detta är mycket olyckligt att
fastighetsägare eller brukare kan få stora bötesbelopp.
Fornlämningar skyddas i kulturmiljölagen. I kulturmiljölagen har fornlämningar ett
starkt skydd då länsstyrelsen i princip kan förbjuda arbeten på fornlämningen eller dess
fornlämningsområde utan att markägaren får kompensation eller ersättning. Det är
länsstyrelserna som har tillsynsansvar för kulturmiljövården i länen. Fornlämningarna,
kända såväl som okända, skyddas i lagens andra kapitel.
De registrerade forn- och kulturlämningarna finns tillgängliga för alla via
Riksantikvarieämbetets digitala tjänst Fornsök och Skogsstyrelsens Skogens pärlor. För
skogsägare finns resultatet också tillgängligt via Skogsstyrelsens Mina sidor. Studier har
visat att skaderisken på forn- och kulturlämningar i samband med åtgärder minskar
betydligt om lämningarna finns registrerade.
Nya fornminnen kan tydligare markeras på de karttjänster som finns tillgängliga och
eftersom myndigheterna anser att fornlämningar skall ha ett starkt skydd borde
fastighetsägare meddelas via brev eller e-post.
Som markägare är man även ansvarig för och skall skydda fornminnen som man inte
har kunskap om, vilket inte är det lättaste om man inte vet var de finns. Skadar men ett
fornminne kan man straffas med böter eller fängelse upp till fyra år om brottet bedöms
som grovt. LRF Skåne anser inte att det är rimligt att man kan straffas för ett brott som
man inte har kännedom om.
LRF Skåne yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att myndigheter skall informera markägare, via post eller e-post, när
hittills okända fornminnen har konstaterats på deras marker.
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Styrelsens yttrande nr 30
Motion Jämtland nr 2

Ta täten i skogsfrågorna!
Inkomna motioner
LRF Jämtland har inkommit med en motion där man lyfter debatten kring skogsfrågor
och andra aktörers delvis osakliga opinionsbildningsarbete som riskerar att få
genomslag, inte minst i EU. Motionsställaren menar att LRF måste undvika att hamna i
försvarsposition och bättre nå ut med rätt verklighetsbeskrivning. Man yrkar att LRF
ökar intensiteten i skogsfrågorna.
Motionären yrkar vidare att LRF ska arbeta för att begreppet fjällnära skog slutar att
användas i skogspolitiska sammanhang och att LRF arbetar för att skogen i västra
Norrland ska få fortsätta brukas på samma villkor som i övriga Sverige.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar bilden av att skogsdebatten förändrats och att skogsbruket
allt oftare kritiseras på ett osakligt sätt. Uppgifter som cirkulerar i sociala medier
uppfattas som fakta, och aktörer som utger sig för att vara opartiska ger en ensidig bild,
ofta till skogsbrukets nackdel. För att få genomslag för sitt budskap räcker det därmed
inte med att visa på fakta eller att framföra de bästa argumenten.
LRF har haft stor framgång med att få genomslag i den politiska diskussionen och en
bred majoritet av riksdagen ser det som angeläget att skogsbruket inte försvåras.
Myndighetsbeslut speglar dock i många fall inte den politiska viljan och i många
avseenden saknas förståelse för det svenska skogsbruket i andra delar av EU, vilket
riskerar att prägla EU-beslut som berör skogen. För att bidra till relevant kunskap om
europeiskt skogsbruk är LRF medlem i European Forest Institute som bildades av 29
europeiska länder för att skapa oberoende forskningsunderlag inför politiska beslut.
Majoriteten av det svenska folket har en positiv syn på skogsbruket och endast en
mindre del är tydligt kritiska. I debatten hörs dock en ganska liten men högljudd opinion
som är starkt kritisk till skogsbruket. Vad gäller kommunikationen med den breda
allmänheten har LRF valt att delta i opinionsbildningssatsningen ”Svenska skogen” som
setts av en stor del av befolkningen som TV-reklam eller i annonser. Satsningen har i
uppföljningar visat på goda resultat.
Riksförbundsstyrelsen menar, liksom motionären, att LRF måste anpassa sig till den nya
situationen och bättre nå ut med sitt budskap för att öka förståelsen för att skogsbruket
gör samhället mer hållbart. LRF behöver även hitta vägar att förebygga den negativa
opinionsbildningen i EU för att förhindra EU-beslut som försvårar för skogsbruket.
LRF har, utifrån begränsade resurser, genom kunskapsbaserade underlag, relativt stor
påverkan på den politik som rör skogen.
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Riksförbundsstyrelsen vill även lyfta det stora värdet av kontakter, information och
studiebesök för politiker som genomförs lokalt och regionalt i LRF. Men arbetet kan
effektiviseras ytterligare och måste hela tiden anpassas till hur omvärlden förändras.
Skogsfrågorna har fått en större betydelse i LRFs prioriterade mål och har därmed lyfts
till en gemensam prioritering för hela LRF.
Riksförbundsstyrelsen delar motionärens syn att begreppet fjällnära skog har förlorat sitt
ursprungliga syfte som administrativ gräns för svårföryngrad skog, och att det på längre
sikt inte finns skäl att behålla begreppet i svensk skogspolicy. Likaså delar
riksförbundsstyrelsen synen att skog i västra Norrland ska kunna brukas på samma
juridiska villkor som Sveriges övriga skogar.
Just nu pågår dock ett flertal processer som kan påverka brukandet av den fjällnära
skogen. Många skogsägare avverkningsanmäler fjällnära skog efter domstolsutslag som
tydliggjort rätten till ersättning när skogen inte får avverkas. Skogsutredningens förslag
kring den fjällnära skogen ska behandlas politiskt. Nyckelbiotopsinventeringen kan
komma att upphöra, vilket i sin tur kan påverka certifieringens inverkan på fjällnära
skog. Allt detta kan påverka skogsägares möjlighet att bruka skogen i västra Norrland.
Riksförbundsstyrelsen anser att det viktigaste för skogsägare i västra Norrland är att de
pågående processerna får en bra lösning och att skogsägarna tillåts bruka skogen på
goda villkor som de själva kan påverka. I det sammanhanget är det inte självklart att det
är bäst ur ett strategiskt perspektiv att arbeta för att begreppet fjällnära skog slutar att
användas. Riksförbundsstyrelsen anser därför att frågan om hur begreppet ska hanteras
måste bedömas utifrån en analys av hur de övriga processerna fortskrider.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Ta täten i skogsfrågorna!
Mitt Härjedalen, Hammerdal, Tännäs och Offerdal
Tonläget och metoderna i diskussionerna kring skogsbruket har ändrats på ett drastiskt
sätt och vi ser nya, och inte sällan effektiva, metoder från flera håll – allt från
”myndighetsaktivister” som med myndighetens makt driver egna agendor till de stora så
kallade miljöorganisationerna vilka allt mer har en mycket flexibel hållning till fakta
och sanningen. Vi har blivit lite tagna på sängen där vi blir attackerade och ifrågasatta
från ”miljöhåll”, vi som står för den enskilt största möjligheten att förbättra situationen i
kampen mot klimathotet samtidigt som vi tillser en fortsatt god utveckling av den
biologiska mångfalden och det största tillskottet till svensk ekonomi av alla näringar.
Och vi blir ifrågasatta på ett osakligt sätt av organisationer och personer som inte har
någon plan för hur vi ska komma ur fossilberoendet utan att få bruka skogen.
Det är redan ett prioriterat område inom LRF att arbeta för att vi ska få fortsätta vårt
sunda brukande av skogen med frivillighet kring avsättningar och en generell minskning
av inskränkningar av brukandemöjligheter. Men vi behöver stärka oss ännu mera – dels
som organisation för skogsägaren, där vi dessutom har vår största potential vad gäller
nya medlemmar och dels för att möta de krafter som arbetar emot den gröna omställning
vi vill göra med skogen som bas. Vi kan se på den typen av aktiviteter och kampanjer
som nu senast Skydda Skogen och Greenpeace bedrivit riktat främst mot EU
parlamentariker i andra länder som i omröstningar i parlamentet kan påverka vår
skogsnäring på mycket allvarliga sätt – vi som organisation måste hitta sätt att motverka
denna typ av destruktiv påverkan, om inte vi kan göra det – vem ska då stötta
skogsägaren i dessa frågor?
LRF gör en hel del i dessa frågor, men vi måste intensifiera arbetet och kliva framåt så
vi ej hela tiden hamnar i en försvarsposition. Vi måste lyfta fakta och vetenskapen in i
debatten. Vi måste se till att rätt verklighetsbeskrivning ligger som grund till beslut och
myndighetsutövning och vi måste intensifiera arbetet att upplysa allmänheten om hur
det moderna skogsbruket faktiskt ser ut.
Det handlar om att vi ska få fram den sanna bilden med både känslomässig information
liknande den som våra motståndare använder sig av, men också med rena fakta. Vi
måste också ta kommandot över vilken beskrivning och terminologi som används så vi
får bort de värdeladdningar som miljöorganisationerna vill använda och vända emot oss
som de gjort med värdetrakter, nyckelbiotoper och nu senast fjällnära skog – det
sistnämnda begreppet kommer från en förlegad administrativ indelning, alltså inte
biologisk indelning, av områden som på 1900-talets början bedömdes som
svårföryngrade och som skulle tillse att fjällgränsen inte kryper nedåt och gör mera av
landets produktiva areal till kalfjäll. Med en utveckling av fjällgränsen som går åt helt
motsatt håll än vad man trodde då och med en utveckling av föryngringsmetoder och
förädling av plantor så är begreppet fjällnära skog förlegat och fyller ingen funktion.

125

Vi måste kliva fram och ta täten i skogsfrågorna och det måste ske med kraft och det
måste ske nu. Vi har gjort en hel del, men det behövs mycket kraftfullare insatser om vi
ska ha en chans att vända detta rätt. Den första striden står i Norrlands inland där
Skogsutredningens sanslösa förslag om att ta enorma arealer av den så kallade fjällnära
skogen ur produktion. Det finns tendenser att man i vissa delar av skogsnäringen tror att
man kan ”offra” den fjällnära skogen för att man då skulle klara sig utan fler
restriktioner på övrig skog – de som driver frågan om den fjällnära skogen kommer
absolut inte att sluta där. Här är det extra viktigt att vi som organisation tar en tydlig
ställning för fortsatt brukande av all skog och att vi lägger full kraft på att garantera att
även skogen i västra Norrland får fortsätta brukas och göra nytta till klimatet och den
regionala och nationella ekonomin.
LRF Jämtland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

öka intensiteten i skogsägarfrågorna,

att

arbeta för att begreppet fjällnära skog slutar att användas i dessa sammanhang
samt

att

arbeta för att skogen i västra Norrland ska få fortsätta brukas på samma villkor
som i övriga Sverige.

126

Styrelsens yttrande nr 31
Motion Mälardalen nr 3

Onödiga gemensamhetsanläggningar
Inkomna motioner
LRF Mälardalen lyfter problemet med gemensamhetsanläggningar som inte har någon
nytta eller värde och som fastighetsägare får betala höga kostnader för att få bort från
fastighetsregistret. LRF Mälardalen yrkar att riksförbundsstyrelsen verkar dels för att
vägar och samfälligheter som inte har något syfte lätt ska kunna tas bort utan kostnad
för fastighetsägare och företagare, dels att LRF påtalar behovet av väl fungerande
ärenderutiner för Lantmäteriet.
Styrelsens redovisning
Motionären vill se ett förenklat regelverk för att ändra gamla förrättningar och i
huvudsak att onödiga gemensamhetsanläggningar, äldre och inaktiva sådana, enkelt ska
kunna tas bort från fastighetsregistret. LRF Mälardalen redogör för att detta ska kunna
ske ”kostnadseffektivt” medan yrkandet uttrycker att gemensamhetsanläggningarna ska
kunna ”tas bort utan kostnad” för fastighetsägare och företagare.
En gemensamhetsanläggning bildas genom att fastighetsägare som vill vara med och
äga och förvalta gemensamhetsanläggningen ansöker om lantmäteriförrättning, en så
kallad anläggningsförrättning. En gemensamhetsanläggning är en anläggning som ägs
och tas om hand av flera fastigheter ihop; till exempel en väg eller avloppsanläggning.
Anläggningen behöver vara av väsentlig och stadigvarande betydelse för de delägande
fastigheterna vilket innebär att de boende ska ha behov av samfälligheten, såväl när den
bildas som på längre sikt. Således får det inte vara fråga om ett mer tillfälligt behov eller
behov som är mer relaterat till en viss fastighetsägares personliga behov än till
fastigheten som sådan, eller ett behov som kommer att uppstå längre fram i tiden.
En gemensamhetsanläggning kan behöva ändras då till exempel en gammal
gemensamhetsanläggning är inaktuell gällande delägarkretsen eller om en del av en väg
inte längre ska ingå i gemensamhetsanläggningen eller att vägen ska utökas till ett
bostadsområde med fler fastigheter. Vidare kan andelstal behöva uppdateras eller så
används inte gemensamhetsanläggningen längre och behöver därmed tas bort. Motionen
tar sikte på gemensamhetsanläggningar som är inaktuella och behöver tas bort varför
svarets inriktning blir därefter.
Beslut om gemensamhetsanläggning gäller för all framtid men kan tas bort/upphävas
genom en omprövningsförrättning enligt 35 § anläggningslagen. Vid en omprövning
gäller samma villkor som när en gemensamhetsanläggning nybildas. För att
gemensamhetsanläggningen ska kunna upphävas krävs emellertid att förhållandena för
anläggningsbeslutet har ändrats väsentligt, till exempel att deltagande fastigheter inte
längre har någon användning för gemensamhetsanläggningen. Ansökan om
omprövningsförrättning görs hos lantmäterimyndigheten. En gemensamhetsanläggning
kan alltså tas bort/upphävas genom en omprövningsförrättning.
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LRF Mälardalen vill att vägar och samfälligheter ”som inte har något syfte” lätt ska
kunna tas bort utan kostnad för fastighetsägaren. Som rättsläget är idag krävs det alltså,
som ovan redogjorts för, en förrättning som LRF Mälardalen menar är ett alltför
omständligt förfarande och därtill kostsamt. Idag ligger timtaxorna på 1200-1900 kronor
och Lantmäteriet debiterar för all nedlagd tid på en ansökan.
Riksförbundsstyrelsen har förståelse för att motionären anser att gamla vägar som inte
längre torde kunna definieras som ”vägar”, än mindre brukas, enkelt ska kunna tas bort
ur fastighetsregistret. Precis som motionären redogör för kan rättigheten komma till
fastighetsägarens kännedom först vid exempelvis en avstyckning när fastighetsregistret
gås igenom. Lantmäteriet har dock sedan en tid tillbaka en digital tjänst, ”Min
fastighet”, där fastighetsägare via bank-id kan logga in för att se sin/a fastighet/er och
därmed de inskrivningar som finns, såväl rättigheter som belastningar. Därmed torde
överraskningsmomentet i vart fall försvinna även om själva borttagandet av rättigheten
ändock behöver ske genom en omprövningsförrättning.
Riksförbundsstyrelsens uppfattning är att vägföreningen och dess förtroendevalda kan
göra en hel del själva för att åstadkomma en enklare och smidigare hantering av en
omprövningsförrättning. Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) har till exempel ett
dokument som heter ”Arbetsgång lantmäteriförrättning sett ur föreningens perspektiv”.
Det är en handlingsplan som tagits fram tillsammans med lantmäteriet. Syftet med
denna är just att visa på arbetssätt för omprövningsförrättningar, som tar tillvara det
arbete som en förening själv kan utföra, för att på så vis minska kostnaderna för
förrättningen. Dokumentet finns även i förrättningslantmätarnas handläggningsstöd.
Riksförbundsstyrelsen menar att en omprövningsförrättning bör kunna ske
kostnadseffektivt genom att fastighetsägarna deltager på ett konstruktivt sätt i
förrättningen.
Riksförbundsstyrelsen ser utmaningar och rättssäkerhetsproblem med att arbeta för att ta
bort vägar och samfälligheter utan att så göra det genom en förrättning. Det torde finnas
olika tolkningar och uppfattningar huruvida en väg eller samfällighet de facto har ett
syfte eller ej. Vidare ser riksförbundsstyrelsen problem med att myndigheten
kostnadsfritt ska utföra detta arbete. Många av LRFs medlemmar anser redan idag att
handläggningstiderna är alltför långa varför det inte är rimligt att ålägga myndigheten än
mer arbete och det dessutom på bekostnad av något annat.
Gällande motionens andra yrkande att LRF påtalar behovet av väl fungerande
ärenderutiner för Lantmäteriet sker detta kontinuerligt idag genom avstämningar med
kundbehovsansvariga inom segmentet jord- och skogsbruk samt genom nätverket i
Lantmäteriets mark- och fastighetsråd.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionens första yrkande samt

att

motionens andra yrkande anses besvarat med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion Mälardalen nr 3

Onödiga gemensamhetsanläggningar
Regionstyrelsen
I våra bygder finns det ofta vägar som bildats vid någon förrättning för länge sedan. Det
var vägar som skulle säkerställa att alla i byn skulle kunna få tillgång till strandbete för
sina djur eller tillgång till bryggor för att kunna leverera eller ta emot varor. Dessa vägar
har blivit inaktuella och det glöms bort att de finns när fastigheter byter ägare eller
jordbruket förändrats.
Men när en tomt ska avstyckas eller mark byter ägare kan det vid kontakt med
Lantmäteriet uppdagas att här behöver ett flertal fastighetsägare skriva på för att en väg
ska kunna nyttjas fast den inte längre finns i verkligheten. Att avsluta en sådan
förrättning och avskriva en väg som bildades för 160 år sedan och inte har nyttjats på
100 år kan bli en dyrbar och lång historia. Detta gäller inte enbart gamla outnyttjade
vägar utan omfattar också olika former av äldre samfälligheter såsom grus-, ler-, eller
is(!)-täkter, slåttermyrar och andra gemensamhetsanläggningar (GA) som när de
bildades sågs som en gemensam tillgång för flera fastigheter, till att idag enbart ses som
kuriosa, ett impediment eller ett odlingshinder.
Här behövs en översyn och ett förenklat regelverk för att ändra gamla förrättningar. När
det uppdagas att en väg inte finns bör det finnas ett enkelt sätt att ta bort den från kartan.
Ett förenklat förfarande med väl fungerande ärenderutiner i att kunna avregistrera sedan
länge ej använda vägar eller inaktiva GA skulle underlätta företagande i de gröna
näringarna och i att förverkliga livsmedelsstrategin. LRF bör därför verka för att enkelt
och kostnadseffektivt kunna ta bort inaktiva GA om och när de blir ett hinder för
rationell markanvändning, avstyckning, markköp, fastighetsdelning och liknande.
LRF Mälardalen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt
riksförbundsstyrelsen
att

verka för att vägar och samfälligheter som inte har något syfte lätt ska kunna tas
bort utan kostnad för fastighetsägare och företagare samt

att

påtala behovet av väl fungerande ärenderutiner för Lantmäteriet.
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Styrelsens yttrande nr 32
Motion Dalarna nr 1 och Halland nr 2

Konkurrensutsätt delar av Lantmäteriet
Inkomna motioner
LRF Halland och LRF Dalarna är kritiska till Lantmäteriets (LM) verksamhet och i
synnerhet dess monopolställning. Regionerna redogör i motionerna för vikten av korta
handläggningstider, kostnadseffektiva fastighetsbildningsärenden samt en rättssäker
utövning.
LRF Halland och LRF Dalarna anser att LMs existerande monopol är orsaken till
problemen. LRF Halland yrkar att LRF ska prioritera arbetet med att lantmäteriärenden
blir effektivare och sker till en lägre kostnad genom en privatiserad inriktning. LRF
Dalarna yrkar att LRF tar upp förslaget om ett upplösande av myndighetens
monopolställning med riksdags- och regeringspolitiker.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar regionernas syn att en effektiv handläggning av
lantmäteriärenden är mycket viktig för jord- och skogsbruksföretagare och för
samhällsbyggnaden på landsbygden i allmänhet.
Problematiken med långa handläggningstider och höga förrättningskostnader är väl känt
för såväl LM som för riksförbundsstyrelsen. Liknande frågor om LM har, som LRF
Halland påpekar, varit uppe ett flertal gånger på tidigare riksförbundsstämmor (2010,
2013, 2016, 2017 och 2019). Vad gäller myndighetens monopolställning var frågan
aktuell på riksförbundsstämmorna 2010 och 2016. Riksförbundsstyrelsen har tidigare i
frågan anfört att myndigheten inte bör konkurrensutsättas mot bakgrunden att
verksamheten då inte bedöms uppnå en hög grad av rättssäkerhet. LM utför
myndighetsutövning som regleras i fastighetsbildningslagen (1970:988) och därmed
ställs höga krav på den formella hanteringen och transparensen hos myndigheten.
Vidare har riksförbundsstyrelsen tidigare anfört, vad gäller konkurrensutsättning av LM,
att varken handläggningstiden eller kostnaden för medlemmarna med säkerhet blir
bättre av att det statliga monopolet bryts upp. Det är rimligt att anta att nya aktörer i
huvudsak skulle driva verksamhet i storstadsregionerna där det även torde vara lättare
att rekrytera lantmätare. Landets jord- och skogsägare skulle därmed inte vara en
prioriterad målgrupp och handläggningen torde då varken bli snabbare eller billigare för
LRFs medlemmar.
Analyser av en möjlig konkurrensutsättning av LM har tidigare skett ibland annat den
statliga utredningen ”Lantmäteriet – nya vägar för ökad samhällsnytta” SOU 2003:111,
kap 8. Utredningen föreslog inte en ren konkurrensutsättning av LMs
förrättningsverksamhet i huvudsak mot bakgrund av det offentliga åtagandet, dock
möjlighet till upphandling av vissa delar av verksamheten.
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Argumenten i utredningen för ett fortsatt offentligt åtagande bygger på att
fastighetsbildning innefattar myndighetsutövning mot enskilda och därmed ställs höga
krav på rättssäkerhet och opartiskhet. Vidare skäl i utredningen för att ansvaret fortsatt
ska vila på det offentliga är dels önskan om att en enhetlig handläggning över hela
landet ska råda, dels behovet av att säkra även glesbygdens tillgång till
lantmäteritjänster. Utredningen bedömde inte heller att en konkurrens med säkerhet
skulle ge lägre priser.
Två frågor som uppkommer till följd av dessa motioner är dels vilken handläggningstid
som är acceptabel och rimlig, dels vilken kostnadsnivå som så är. Vidare är det av vikt
att kostnaden är förutsebar. Idag ligger timtaxorna på 1 200-1 900 kronor. LM debiterar
för all nedlagd tid på en ansökan. Vidare arbetar myndigheten i team och det innebär att
olika kategorier av personal (med olika taxor) kan vara involverade i ärendets
handläggning och sätter tid på ärendet. LM använder den kompetens som behövs för
respektive moment i förrättningen.
Det kan vara stora skillnader i handläggningstider, beroende på typ av ärende och
komplexitet (oklara gränser, tvistiga förhållanden). År 2020 var handläggningstiden för
avslutade ärenden inom kundbehovet jord- och skogsbruk 48 veckor vilket kan jämföras
med 58 veckor året innan. Som nedan visar har handläggningstiderna minskat år 2020
samtidigt som antalet ärenden har ökat.

Lite historik

Om än att siffrorna visar en positiv utveckling håller riksförbundsstyrelsen med
motionärerna om att fastighetsbildningen inte kan anses vara tillräckligt effektiv.
Riksförbundsstyrelsen delar bilden med JO om att myndigheten inte lever upp till
skyndsamhetskravet i 7 § förvaltningslagen.
Riksförbundsstyrelsen välkomnar den granskning Riksrevisionen nu ska göra med
anledning av att fastighetsbildningen har kritiserats för långa handläggningstider,
oförutsebara avgifter och en oklar ansvarsfördelning. Granskningen ska svara på om den
statliga fastighetsbildningen är effektiv.
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I detta ingår att belysa Lantmäteriets förrättningsprocess, ansvarsfördelningen mellan
staten och kommunerna samt om de avgifter som tas ut är rimliga och förutsebara.
Resultaten från granskningen kommer att sammanställas i en rapport som preliminärt
beräknas publiceras i februari 2022.
LRF Dalarna yrkar att LRF ska ta upp förslaget med riksdags- och regeringspolitiker
om att privata certifierade aktörer släpps in på marknaden och utför
lantmäteriförrättningar. Vad som menas med en certifierat aktör eller hur den
tillkommer, upprätthålls eller säkerställs framgår inte av motionen.
Riksförbundsstyrelsen ser utmaningar i motionärens förslag med certifiering och
uppmuntrar hellre, i linje med motionerna, att man utreder vidare hur vissa delar av
fastighetsbildningen kan upphandlas (i likhet med vad SOU 2003:111 tidigare
föreslagit).
Problembilden är tydlig och entydig, däremot går åsikterna isär hur problemen ska lösas
eller i vart fall minskas. Riksförbundsstyrelsen ser å ena sidan att en ren
konkurrensutsättning av LMs verksamhet kan skapa negativa effekter för LRFs
medlemmar bland annat då aktörerna inte behöver etablera service i hela landet. Vidare
är det rimligt att anta att kapitalstarka bolags ärenden skulle ges förtur vid en
privatisering. Å andra sidan kan en konkurrensutsättning skapa ett förändringstryck mot
ökad effektivisering, digitalisering och ett ökad tillgång på lantmätare.
Konkurrensutsättning av verksamheten är som ovan nämnts på intet sätt ny, dock är
frågan komplex med anledning av det tydliga inslaget av offentligt åtagande.
Riksförbundsstyrelsens bedömning är att myndigheten utför förbättringar om än i alltför
långsam takt. Båda motionerna yrkar att LRF ska verka för visst inslag av privatisering
för att uppnå en effektivare fastighetsbildning. Mot bakgrund av att problembilden
fortsatt kvarstår – att myndigheten fortsatt har utmaningar med tid, kostnad och kvalitet
– anser riksförbundsstyrelsen att det är lämpligt att LRF uppvaktar medlemmar ur markoch fastighetsrådet för att tillsammans diskutera huruvida privata aktörer kan
upphandlas för att utföra vissa delar av fastighetsbildningen.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt
arbeta för en effektivare och mer kostnadseffektiv fastighetsbildning samt

att

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

Tillåt privata aktörer att utföra lantmäteriförrättningar
Älvdalen
Det monopol på förrättningar som Lantmäteriet innehar, har inneburit en oacceptabelt
hög kostnad och långa handläggningstider för fastighetsägare.
Släpp in certifierade privata aktörer som får tillgång till fastighetsregistret och får
genomföra hela förrättningar, det skulle sänka både handläggningstiden och kostnaden
för fastighetsägaren.
LRF Dalarna yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

ta upp förslaget att tillåta privata aktörer att utföra lantmäteriförrättningar med
beslutsfattande riksdags- och regeringspolitiker för att åstadkomma en
förändring.
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Motion Halland nr 2

Konkurrensutsätt delar av fastighetsbildningen
Årstad
Lantmäteri är en viktig verksamhet för utveckling på landsbygden. Det är därför
betydelsefullt att handläggningstider för fastighetsbildningsärenden är korta samt att
handläggningen i övrigt är rättssäker och kostnadseffektiv.
Frågan om Lantmäteriets höga kostnader, monopolställning för allt som rör
fastighetsbildning samt ineffektiviteten i handläggningen har berörts på flera
riksförbundsstämmor.
På riksförbundsstämman 2016 konstaterades att ”det faktum att det inte skett några
egentliga förbättringar innebär att argumenten för en konkurrensutsättning stärkts.” LRF
Halland är på intet sätt nöjd med hur Lantmäteriets handläggningstider och kostnader
utvecklats sedan dess.
När det är som det nu är torde det vara befogat att ånyo kräva att Lantmäteriets monopol
för fastighetsbildningen upphör för att därigenom skapa konkurrens som möjliggör
kortare handläggningstider och fler alternativ för kunden.
Lantmäteriets monopol är omfattande och om fler aktörer släpptes in på marknaden
skulle rimligen kostnaderna för lantmäterijobb kunna sjunka med flera tiotals procent.
Vi ifrågasätter inte myndighetsuppgiften att registrera i fastighetsboken, men
Lantmäteriet har också monopol på allt fältarbete. Det var kanske rimligt förr när det
var avancerad teknik. Men inte idag med modern teknik.
Lantmäteriets verksamhet skulle kunna skötas smidigare. Det är inte nödvändigt att ha
ett timpris på 1 500 kronor för fältarbete. De flesta är överens om att verksamheten
överarbetas och att både tid och pengar kan sparas. I ärenden där det finns en tvist blir
myndighetsfunktionen viktigare och större. Men i 95 procent av alla lantmäteriärenden
är alla berörda parter överens.
LRF Halland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

med inriktning på konkurrensutsättning av fastighetsbildningen prioritera arbetet
med att lantmäteriärenden blir effektivare hanterade till en lägre kostnad än idag.
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Styrelsens yttrande nr 33
Motion Jämtland nr 3

Virtuella stängsel
Inkomna motioner
Motionären redogör för situationen gällande virtuella stängsel och den svenska
lagstiftningen som reglerar detta sakområde. Idag är det, enligt svensk lagstiftning, inte
tillåtet med virtuella stängsel som tillsynsteknik. Enligt Djurskyddsförordningen 2 kap,
16 § (2019:66) är det förbud mot att styra djur med elektriska stötar, samtidigt ges
undantag från regelverket i 2 kap 17 § som bland annat ger tillåtelse för elstängsel och
dessutom möjlighet att besluta om ytterligare undantag från förbudet i 16 §.
Motionärerna yrkar att LRF arbetar för fortsatt forskning samt tillstånd för virtuella
stängsel.
Styrelsens redovisning
Intresset för virtuella stängsel ökar inom svensk animalieproduktion som en flexibel
innovativ lösning för betesdriften. Ett virtuellt eller osynligt stängsel är en struktur som
fungerar som inhägnad, hinder eller gräns men utan någon fysisk barriär. Tekniken är
dock inte godkänd i Sverige. Potentialen för virtuella stängsel är än så länge okänd på
grund av att tekniken inte har provats för svenska förhållanden. Vid användning av
virtuella stängsel tyder forskningen på att djuren i de flesta fall lär sig att associera en
ljudsignal med en elstöt och att de efter en inlärningsperiod oftast håller sig på rätt sida
av en virtuell gräns. De flesta studier visar på stora individuella skillnader i
inlärningskapacitet och beteendereaktioner. Det saknas dock vetenskapliga studier av
inlärningsförmåga, stressnivå och välfärd hos de individer som utsätts för många
elchocker. Det saknas också studier av långsiktiga effekter av virtuella stängsel i
jämförelse med vanliga elstängsel.
Virtuella stängsel kan minska djurägarens arbetsbörda och ge ett mer flexibelt
stängslingssystem och på så sätt bidra till:
•
•
•
•
•
•

lägre produktionskostnader för betande djur
lägre stängslingskostnader
förbättrad betesdrift (till exempel stripbetning)
förenklad administration
utökad betad areal samt utvecklande och bevarande av miljöer som har betats
gynnande av den biologiska mångfalden

Riksförbundsstyrelsen anser mot denna bakgrund att virtuella stängsel är av intresse att
utreda vidare. I det fall forskningen visar att virtuella stängsel är bra under svenska
förhållanden och att djurskyddet kan bibehållas bör LRF arbeta för ett godkännande.
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Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionens första yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att verka
för fortsatt forskning gällande virtuella stängsel samt

att

med bifall till intentionerna i motionens andra yrkande uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att verka för ett godkännande av virtuella stängsel förutsatt
att det finns stöd i forskning som visar att virtuella stängsel fungerar under
svenska förhållanden och säkerställer ett fortsatt gott djurskydd.
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Motion Jämtland nr 3

Virtuella stängsel
Hammerdal
Utvecklingen på det digitala området går nu mycket snabbt och nya lösningar och
system tillkommer hela tiden.
Ett område är virtuella stängsel. Tekniken för virtuella stängsel är inte godkänd i
Sverige enligt 2 kap 16 § djurskyddsförordningen (2019:66) med förbud mot att styra
djur med elektriska stötar. Och de system som finns utvecklade hittills ger mindre ström
till djuret än de skulle få av att gå emot ett elstängsel, enligt 2 kap 17 §
djurskyddsförordningen (2019:66) som ger undantag för elstängsel till inhägnader
utomhus och Jordbruksverket får besluta om ytterligare undantag till 16 §.
Jordbruksverkets djurskyddsgrupp grundar sin tveksamhet till att förorda ett beslut om
undantag på Yttrande från SLUs vetenskapliga råd för djurskydd om digital
tillsynsteknik i djurhållning utomhus, SLU ID: SLU.scaw.2019.2.6-21. I
sammanfattningen skriver SLUs vetenskapliga råd ”Vad gäller virtuella stängsel saknas
vetenskapliga studier av inlärningsförmåga, stressnivå och välfärd hos de individer som
utsätts för många elchocker. Det saknas också studier av långsiktiga effekter av
virtuella stängsel i jämförelse med vanliga elstängsel”. Enligt Lotten Wahlund på RISE,
pågår det just nu mycket forskning inom detta område i hela världen bland annat i Nya
Zeeland och Europa. Forskning som när de skriver slutrapporter kommer att klart
förbättra kunskapsläget inom området.
I Norge där tillståndsprocessen ser annorlunda ut, där krävs inget direkt godkännande
utan där är nya produkter är tillåtna tills det kommer ett förbud. Mattillsynet, det vill
säga motsvarigheten till Jordbruksverket har aktivt följt framtagningen av systemet
Nofence som nu används i Norge. De verkar ha goda erfarenheter och det som lyfts
fram är möjligheten till betesmarker som är svåra och dyra att använda med vanlig
stängsling. Kunskaper som hittills efterfrågas är kring inlärningen, och påverkan på kort
och lång sikt.
Tekniken skulle erbjuda ökade möjligheter till djurtillsyn för betesdjur som vistas
utomhus och rör sig över stora ytor. Det skulle möjliggöra utökad betesdrift och gynna
den biologisk mångfalden genom att på nytt möjliggöra bete tidigare svårtillgängliga
marker såsom skogsområden och utmarker där el inte finns samt fullfölja
livsmedelsstrategins mål. Men det finns fortfarande många frågetecken att räta ut, inte
minst vad gäller lagstiftningen, eftersom användningen av elektricitet för att styra
djurbeteende är hårt reglerad i Sverige.
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Vanliga elstängsel är enligt svensk djurskyddslag inte godkända att användas inom
svensk animalieproduktion men Jordbruksverket har föreskrivit om ett undantag för
dessa. Men osynliga stängsel finns det ännu inget lagstöd för. Det här måste hanteras
med någon typ av lagstiftning och innan dess krävs mer forskning. Det vetenskapliga
underlaget är svagt och forskning i större skala krävs. Det behövs mer forskningsmedel
och att systemen utvecklas vidare tillsammans med företagen på marknaden.
LRF Jämtland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för fortsatt forskning gällande virtuella stängsel samt

att

verka för tillstånd för virtuella stängsel i Sverige.
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Styrelsens yttrande nr 34
Motion Gävleborg nr 2 och Sydost nr 1

Tillsyn och avgifter
Inkomna motioner
Från LRF Gävleborg har inkommit en motion som behandlar behovet av
kompetensförstärkning hos tillsynspersonal som genomför tillsyn hos lantbruksföretag.
Framför allt kunskap om produktionsförutsättningar efterlyses. LRF Gävleborg yrkar att
LRF arbetar för att ett standardiserat fortbildningskoncept för tillsynspersonal
implementeras.
Från LRF Sydost har inkommit en motion om avgifterna för miljötillsyn och behovet av
utbildning och kompetens hos tillsynspersonalen. LRF Sydost yrkar att LRF ska verka
för att SKRs och kommuners beslut gällande tillsyn och avgiftsuttag sker efter
genomförd prestation, att SKR och kommuner har stor kompetens hos
tillsynspersonalen inom det område tillsynen genomförs och att verka för att
certifieringssystem och tredjepartskontroller är underlag för förenklade kontroller och
sänkta kostnader för verksamhetsutövaren i den offentliga kontrollen.
Styrelsens redovisning
Tillsynspersonalens kompetens
Motionen från LRF Gävleborg tar upp de brister som förekommer i den kanske mest
grundläggande förutsättningen för att tillsyn och kontroll ska kunna nå det önskade
syftet och vara effektiv – kompetens hos tillsynsmyndigheten. LRF har länge arbetat
med frågan, bland annat inom området god myndighetsutövning.
Det är tydligt att LRF och medlemmarna har en delvis annan bild än många
myndigheter av vilken kompetens som behövs för att kunna bedriva tillsynsarbete. LRF
anser att enbart kunskap om vad som står i lagstiftningen och om vissa kopplingar till
hur en verksamhet påverkar exempelvis miljön inte är tillräcklig för att bedöma om en
latbruksverksamhet uppfyller lagens krav. För att kunna göra en rimlig och korrekt
bedömning krävs också kunskap om den produktion som bedrivs och de förutsättningar
som den enskilda företagaren har, däribland vilka andra regelverk som lägger krav på
samma verksamhet.
Tillsynen får ju bara avsedd effekt om den som inte lyckas följa reglerna ändrar rutiner
eller arbetssätt. För att få någon att göra det krävs av myndigheten att tillsynspersonalen
inger så mycket förtroende att företagarna är beredda att lyssna och ta intryck av det
som förmedlas. I det sammanhanget är både en bredare sakkompetens och social
kompetens avgörande för att kunna föra en verkningsfull och god dialog med
företagarna.
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Det handlar dels om att personalen kan vara bättre rustad när den kommer från en
utbildning efter vilken man kan hamna i en myndighetsroll och dels den inskolning och
fortbildning som behövs för att kunna upprätthålla effektiviteten i tillsynen.
Motionen pekar på det faktum att det idag inte finns någon instans som är centralt
ansvarig för den här frågan. Varje lärosäte som erbjuder utbildning till de som senare
kan hamna på en tillsynsmyndighet gör sina egna prioriteringar och varje myndighet
(statliga och kommunala) gör sina egna prioriteringar när det gäller inskolning av ny
personal samt fortbildning.
Statskontoret har nyligen publicerat en rapport om hur myndigheter kan göra för att
skapa en god förvaltningskultur och därmed höja förtroende och effektivitet (God
förvaltningskultur i praktiken – en studie av myndigheternas arbetssätt, utmaningar och
möjligheter). I rapporten konstateras bland annat att myndigheter ofta har en
introduktionsutbildning, men att fortbildning är ovanligt. I de fall sådan sker behöver
den enligt Statskontoret vara anpassad till den verksamhet som bedrivs på myndigheten
för att vara meningsfull. De fyra faktorer som enligt Statskontoret är centrala för arbetet
med en god förvaltningskultur är samsyn om uppdraget, intern styrning, ledarskap och
medarbetarskap samt utbildning och fortbildning.
Standardiserade lösningar behöver troligen vara anpassade efter vilken sorts verksamhet
eller tillsyn som bedrivs på en viss myndighet, även om en generell kompetenshöjning
kring förutsättningarna för att driva företag också behöver stärkas inom de flesta
myndigheter. LRF skulle därför främst behöva ta upp frågan med respektive ansvarig
myndighet för de viktigaste tillsynsområdena för medlemmarna, till exempel
Naturvårdsverket och Sveriges Kommuner och Regioner när det gäller
miljöbalkstillsynen eller Jordbruksverket när det gäller djurskyddskontrollen. Inom den
senare har också en större utbildningssatsning påbörjats under år 2020 med ett digitalt
utbildningspaket för djurskyddsinspektörer. Effekten av det är också intressant för LRF
att följa upp. Styrelsen föreslår att en sådan undersökning av nuvarande
utbildningsplaner hos respektive aktör görs, med målet att det utvecklas både utbildning
och fortbildning inom myndigheterna som tydligt bidrar till att underlätta
medlemmarnas företagande. Styrelsen vill också lyfta fram tillsynsvägledningen som ett
instrument att använda för att förmedla och sprida kunskap om till exempel vissa
branscher eller mer generell tillsynsmetodik.
Tillsynsavgifter
Utöver frågorna om hur miljötillsynen genomförs och vilka krav som ställs är avgifterna
som debiteras ett ämne för ständig frustration och irritation. De främsta orsakerna till
det är att företagen inte upplever att det som debiteras motsvaras av kvaliteten på det
arbete som utförs eller den arbetsinsats i tid som myndigheterna lägger ned. En i lag
given och allmänt formulerad rätt att ta ut en avgift är enligt företagen självklart inte
desamma som att debitera i förskott för något som man inte ens kan vara säker på att
man får eller som genomförs på ett sätt som man inte anser är bra.
Inom kontrollen av livsmedel har frågan om när avgiften debiteras utretts särskilt av
Statskontoret som kom fram till att ett avgiftssystem som brister i begriplighet och
legitimitet leder till ett lägre förtroende hos företagen för både avgifterna och kontrollen
i stort.
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Ett resultat av studien och ett intensivt påverkansarbete är de nya reglerna på
livsmedelsområdet. Enligt den nyligen genomförda lagändringen som hänvisas till i
motionen krävs det att myndigheter debiterar avgifterna efter genomförd kontroll och att
avgiften baseras på den tid som kontrollen tagit i anspråk och inte en beräknad
tillsynstid som kanske inte är relevant för ett visst företag. Det kan konstateras att den
förändring som genomförts har krävt mycket arbete från företag och intresseorganisationer, bland andra LRF, som länge pekat på orimliga avgiftsnivåer, obegripliga
avgiftssystem och att dessa påverkar förtroendet för kontrollerna. En målsättning för
LRF är så klart att även miljötillsynsavgifterna ska debiteras i efterhand. Utsikterna för
det kan ha ökat efter det genombrott på avgiftsområdet som den nya regleringen på
livsmedelssidan får anses vara.
Miljöbalken ger idag myndigheter som utför tillsyn rätt att ta ut avgifter. Denna rätt
tolkas vanligtvis som en rätt att ta ut avgift i förskott för något som sedan inte alltid
levereras. Ett fåtal kommuner tolkar rätten att ta ut avgift som en förtroendefråga där
kopplingen mellan tillsynen och den tid som kommunen lägger ned måste vara tydlig
för företagen. Men de flesta anammar den modell som på livsmedelssidan ansetts
problematisk både för att den är svår att förstå och för att den bristande kopplingen
mellan avgift och insats påverkar förtroendet för tillsynen som sådan. Styrelsen anser
därför att det är viktigt att fortsätta arbetet med att få till stånd samma modell på
miljötillsynssidan.
Även kopplingen mellan tidsåtgång och ett eventuellt kvalitetsprogram som ett företag
är anslutet till är något som behöver beaktas i högre grad än idag. Vissa kommuner gör
detta redan idag, men det kan konstateras att de är alltför få. Frågan tangerar den om
kompetens och hur tillsynen genomförs. Kunskap om det företag som erhåller tillsyn
bör också omfatta i vilken utsträckning det omfattas av liknande krav inom ett
kvalitetssystem och hur det kontrolleras. Styrelsen ser frågan om efterhandsdebitering
och frågan om effektiviteten i tillsynen genom hänsyn till andra kontroller som
sammanlänkade och föreslår att de hanteras i ett samlat uppdrag från stämman.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till intentionerna i motionerna från LRF Gävleborg och LRF Sydost
uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för en likvärdig och effektiv utbildning
och fortbildning anpassad för inspektörer som utför tillsyn på företag inom de
gröna näringarna samt

att

med bifall till intentionerna i motionen från LRF Sydost uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att arbeta för att lagstiftningen ändras så att tillsynsavgifter
ska debiteras efter genomförd tillsyn och att olika kvalitetssystem kan utgöra
underlag för förenklade kontroller och sänkta kostnader för
verksamhetsutövaren.
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Motion Gävleborg nr 2

Säkerställande av kompetens vid tillsyn
Ockelbo
Lantbrukare och djurhållare är föremål för en omfattande tillsyn av myndigheter samt
fristående kontrollorgan. Det fyller en viktig funktion, för verksamhetsutövare, kund
och samhället som helhet, men ibland uppstår problem. Vid tillsyn i jordbruk och
djurbesättningar upplever lantbrukare och djurhållare ofta att besökande tillsynsperson
saknar kunskap om produktionsförutsättningar. Ibland upplevs även att tillsynsansvarig
har bristande kunskap om den mängd regler och villkor som ställs från olika
myndigheter, som dessutom ibland står i strid med varandra, gällande den verksamhet
där tillsyn sker. Detta leder inte sällan till meningsskiljaktigheter eller anmärkningar på
vad som kan uppfattas vara normalt för djur, produktionsanläggning eller lokaler utifrån
årstid, klimatförhållanden eller typ av arbetsperiod i produktionsformen. Det orsakar i
sin tur ett minskat förtroende för hela myndighetsutövningen, dess objektivitet och
legalitet. Värdet av likhets- och effektivitetsprincipen undermineras.
I ett nyligen genomfört forskningsprojekt ”Byråkratin i lantbruket belastar och kostar”
av SLU, Växa och Hushållningssällskapet studeras denna fråga. Studien visar att just
praktisk erfarenhet är något som lantbrukare och djurhållare önskar hos de som utför
tillsynen. Tillsynen är dessutom det som tar näst mest tid i anspråk av de administrativa
arbetsuppgifterna kopplat till lagar och regler.
Problemet har en lång historia som debatterats flitigt inom branschen och LRF har
arbetat aktivt med frågan. Utbildningsmaterialet ”God myndighetsutövning” med bäring
på kontroll och tillsyn, som vänder sig till myndigheter, tillsynsmän och företagare,
används för att motverka detta problem. Proaktiv samverkan mellan branschen och
myndigheter med tillsynsansvar på nationell, regional och lokal nivå genomförs för att
skapa förståelse. I den nationella samt i regionala livsmedelsstrategier är just regler och
villkor ett insatsområde som är prioriterat. Den så kallade förenklingsresan angående
regler och villkor har pågått ett antal år.
Trots allt arbete kvarstår problem på många håll i landet och kommer troligt inte minska
med det faktum att allt färre har erfarenhet och kunskap om branschens
produktionsförutsättningar. Ett sätt att säkerställa en gemensam nationell standard vid
bedömning är att villkora fortbildning för tjänstepersoner som därmed håller sina
kunskaper uppdaterade. Vidare bör möjligheten att ge ett tidsbegränsat mandat beaktas,
så kallat tidsbestämt förordnande, som gör att man måste ha uppdaterad och aktuell
kunskap i sitt tillsynsarbete. Tillsynspersoner bör även genom att delta på flera
fortbildningar kunna inneha flera förordnanden. Det möjliggör att tjänstepersoner kan
utföra tillsyn av flera områden av verksamheten som innebär effektivisering för
företagen.
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Vid implementering av tidsbegränsade förordnanden skapas en kompetenskultur.
Förtroendet stärks för myndighetsutövningen hos den som blir granskad då personalens
kompetens är kvalitetssäkrad.
LRF Gävleborg yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för att ett standardiserat fortbildningskoncept för tillsynspersonal
implementeras.
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Motion Sydost nr 1

Myndighetskontroller
Kristianopel
Lantbruket är kontrollerat från många olika myndigheter och även egna branscher. De
flesta kontroller är även förknippade med en avgift som inte alltid upplevs som relevant
för den tid som man betalar för. I den här motionen ligger fokus på hur kommunernas
miljötillsyn debiteras och utförs.
Den övervägande andelen kommuner har valt att debitera sina lantbrukare i förskott för
miljötillsynen baserat på en uppskattad tidsåtgång. Sedan är det inte alls givet att man
faktiskt får någon kontroll det aktuella året men likväl kommer även nästkommande års
fakturor i början på året löpande. Det vill säga man får betala en fast årlig avgift för
något som i flera fall inte har någon motprestation från kommunens sida.
Nu har det kommit en ny förordning som ännu inte börjat praktiseras i verkligheten.
Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter
7 § Kontrollmyndigheten ska debitera avgifter för offentlig kontroll och sådan
annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen efter det att
kontrollen har utförts.
Hur kommer den här nya förordningen att kunna påverka debiteringen av
miljökontrollerna framöver? Den borde rimligtvis lägga grund för en mer rättvis avgift
som utgår från vad och hur kommunen har utfört sitt uppdrag. Eftersom många
kommuner följer SKRs (Sveriges Kommuner och Regioner) rekommendationer så
behövs påverkansinsatser göras kring SKRs tolkning och utformning av
rekommendationer med anledning av den nya förordningen. Det finns också goda skäl
att följa beslut i enskilda kommuner som kan ligga till grund för en juridisk prövning av
principfall.
Många lantbrukare är dessutom certifierade utöver vad svensk lagstiftning kräver vad
gäller miljö eller djurskydd. Dessa certifieringar innebär att man kontrolleras från fler
håll än myndigheter och det borde kunna bidra till att man kan erhålla vissa lättnader i
till exempel avgifter, vilket är en kommunal fråga som flera kommuner har tagit med i
sina tillsynsavgifter, men också som rekommendation att så kan göras från SKR.
Det är också väldigt viktigt att den personal som utför kontrollerna är för uppdraget
utbildad och kompetent i sin utövning. Tyvärr vittnar flera lantbrukare om att så
definitivt inte alltid är fallet idag.
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LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att SKRs och kommuners beslut gällande tillsyn och avgiftsuttagande
sker efter genomförd prestation,

att

verka för att SKR och kommuner har stor kompetens hos tillsynspersonen inom
det område tillsynen genomförs samt

att

verka för att certifieringssystem och tredjepartskontroller är underlag för
förenklade kontroller och sänkta kostnader för verksamhetsutövaren i den
offentliga kontrollen.
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Styrelsens yttrande nr 35
Motion Östergötland nr 5

Kommuners krav på anmälningspliktiga företag
Inkomna motioner
I en motion från LRF Östergötland lyfts problematiken med varierande och orimliga
krav i miljötillsynen för anmälningspliktiga företag. Kommuner går i flera fall längre än
vad lagstiftningen kräver och det får konsekvenser för företagen då det påverkar
produktionen negativt och olikheter i kraven ger konkurrensnackdelar. LRF
Östergötland yrkar att LRF ska arbeta för att Sveriges kommuner får gemensamma
riktlinjer för vilka villkor som sätts för anmälningspliktiga företag samt att dessa ska
vara relevanta och vetenskapligt grundade.
Styrelsens redovisning
De exempel på olika och orimliga bedömningar som ges i motionen är tyvärr inte
obekanta, men inte heller något som kan accepteras. Tillsynen ska vara likvärdig,
lagbunden och rimlig. Att olika kommuner i praktiken har en egen kravnivå eller att de
går utöver vad lagen ger stöd för skapar problem på många plan. Både för företagen, för
tillsynens trovärdighet och för de som ska utöva tillsynen. Bristande kvalitet i
myndigheternas beslut är också ett alltför vanligt förekommande problem som har en
koppling till kompetensen inom myndigheten. Just kopplingen mellan det som
konstaterats på ett visst företag och bedömningen av det måste så klart alltid framgå
tydligt i ett beslut för att företaget ska kunna se hur myndigheten har resonerat och för
att eventuella överprövande instanser ska kunna följa bedömningen och avgöra om den
är korrekt och rimlig. Det är generellt även en effektivitets- och kostnadsfråga då
prövningens fokus ska ligga på en omsorgsfull prövning av ett ärende i första instans,
men vi ser idag många överklaganden som beror på att den enskilda inte kan följa den
beslutande myndighetens resonemang och bedömning. Att kvalitetssäkra beslut är något
som LRF arbetar med och som aktualiserades som en extra viktig fråga när LRF 2019
lät Ipsos fråga medlemmarna om vilka åtgärder som är viktigast för att
myndighetskontakterna ska underlättas. Efter ökad rättssäkerhet och bättre förståelse för
företagande kom frågan om bättre beslut som är tydliga och motiverade.
När det gäller kravnivån i ärenden inom miljöbalkstillsynen anser styrelsen att det
största problemet idag är att dessa ofta saknar koppling till den enskilda verksamhet
som kravet eller beslutet avser. Det är inte ovanligt att länsstyrelsens villkorslista i
miljötillstånd för djurhållande verksamhet oreflekterat kopieras av kommunerna i länet
och appliceras på mindre och icke-tillståndspliktiga verksamheter. Även de krav som
nämns i motionen och som helt saknar lagstöd, till exempel kravet på godkännande från
grannar innan gödselspridning, förekommer på olika håll i landet.
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LRF har tagit upp frågan om vägledning och hur miljöbalkens bestämmelser kan
tillämpas på lantbruksverksamhet med Naturvårdsverket, men intresset har varit svagt
för att ta fram en sådan. Styrelsen vill samtidigt peka på styrkan med miljöbalken från
verksamhetsutövarnas perspektiv, som ju är att kraven ska anpassas till verksamhetens
omfattning och art. Krav som ställs ska alltid vara miljömässigt motiverade, tekniskt
möjliga och ekonomiskt rimliga. Risken med en gemensam vägledning är att denna
flexibilitet till gagn för företagen går förlorad när riktlinjerna ska omfatta alla. Enligt
styrelsen är det därför viktigare att just ta upp frågan om hur myndighetspersonalen bör
göra så att krav anpassas såsom det är avsett till en specifik verksamhet. Kravet på
likabehandling handlar ju inte om att alla ska behandlas lika utan att lika fall ska
behandlas lika. Det är hantverket att anpassa kraven till en viss verksamhet och en viss
företagare som är det viktiga och som behöver utvecklas. Att ta fram ett stöd för hur
man gör rimliga bedömningar som är anpassade till den enskilda företaget och ärendet
bör därför prioriteras.
De processer som ligger närmast till hands för att ta upp den frågan är just nu de
satsningar som görs från regeringens sida inom det så kallade förenklingspaketet. Det
innebär uppdrag och budgetmedel riktade till bland annat Tillväxtverket att i samarbete
med andra myndigheter åstadkomma konkreta förenklingar för företagen. LRF bör
enligt styrelsen främst utnyttja de öppningar som finns och där arbete pågår för att
uppfylla livsmedelsstrategins mål om bland annat förenklingar och ökad produktion.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta
för gemensamma riktlinjer för kommunerna kring hur rimliga, likvärdiga,
lagenliga och vetenskapligt grundade krav enligt miljöbalken för
anmälningspliktiga företag kan fastställas.
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Motion Östergötland nr 5

Kommuners krav på anmälningspliktiga företag
Björsäter-Yxnerum
Lokalavdelningen påtalar och regionstyrelsen instämmer i problembeskrivningen att
kommuner i vissa fall kräver orimliga försiktighetsmått för främst anmälningspliktiga
företag (företag med 100-400 djurenheter) och att dessa företag därigenom får samma
krav eller till och med högre krav än tillståndspliktiga företag (>400 djurenheter).
Kommuner har i flera exempel gått längre än vad lagstiftningen kräver utan att motivera
det med andra argument än att det är bra att vara försiktig. Villkoren påverkar
produktionen negativt och ger olika produktionsförutsättningar mellan liknande företag
i olika kommuner.
Här är några exempel på kommunala ”försiktighetsmått” för anmälningspliktiga företag:
•

Kringboende ska godkänna stallgödselspridning vid varje tillfälle.

•

Krav på att stallgödsel ska spridas i så få och koncentrerade perioder som
möjligt och samtidigt förbud mot att sprida gödsel under helger, helgdagar och
under semesterperioden.

•

Krav på 5,5 m breda bevuxna skyddszoner längs alla öppna diken. (Enligt
Naturvårdsverkets föreskrifter gäller 2 m gödslingsfri zon mot vattendrag)

Olika tolkningar i olika kommuner gör att regelverket kring miljöskydd inte upplevs
som förutsägbart och rättssäkert. Om det ställs högre miljökrav på lantbruksföretag än
vad som är motiverat utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, innebär det också en
onödig negativ påverkan på produktionen och företagens konkurrenskraft. I
förlängningen kan hela produktionsgrenar påverkas. Orimliga krav kan också ge en
negativ miljöpåverkan genom att exempelvis gödsel inte kan spridas vid optimal
tidpunkt.
Eftersom olika kommuner samarbetar och tittar på varandras tolkningar finns det också
en risk att ett synsätt med “extra försiktighetsmått” sprider sig och blir norm för allt fler
kommuner.
Kommunerna har rätt att ställa villkor om bland annat spridning av gödsel inom
detaljplan eller intill sådant område, om det behövs för att hindra att olägenheter för
människors hälsa uppkommer (Förordning 1998:899). Detta är viktigt i fall då man har
exempelvis lokala utbrott av vissa sjukdomar eller situationer med lokala föroreningar.
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De har också rätt att besluta om försiktighetsmått för anmälningspliktiga företag eller att
förelägga att verksamhetsutövaren ansöker om tillstånd enligt miljöbalken, om det
behövs för att minska risken för betydande föroreningar eller andra betydande
olägenheter för människors hälsa eller miljön. (Förordning 1998:899, 27§ samt
Miljöbalken 9 kap, 6a§).
Men om en kommun har laglig rätt att förbjuda gödselspridning enbart med hänvisning
till vissa helgdagar, semesterperioder eller för att någon privatperson kräver det, anser
LRF Östergötland är mycket tveksamt. Detta är en fråga som behöver klargöras
juridiskt. Att man som lantbrukare och god granne tar hänsyn till kända större högtider,
som bröllop med mera i grannskapet, när man planerar sin gödselspridning är en annan
sak. Sådana faktorer har ingenting med risker för miljö och hälsa att göra och är inte
heller lämpliga att lagstifta om.
På fastigheter med många eller långa sträckor öppna diken kan krav på extra breda
skyddszoner få mycket stora konsekvenser för produktionen. Eftersom kravet bara riktar
sig till anmälningspliktiga djurföretag är det inte ett relevant krav ur miljösynpunkt.
Skyddsavstånd, skyddszoner, vattendrag med mera definieras olika i olika sammanhang
beroende på syfte, vilket kan göra det svårt att tolka reglerna för både kommuner och
lantbrukare. Kommunerna kan därför behöva tydligare vägledningar för vilka avstånd
de bör tillämpa under normala förhållanden. För att sådana vägledningar i mesta möjliga
mån ska harmoniera med olika typer av miljöersättningar kan det vara lämpligt att
Jordbruksverket får i uppdrag att ansvara för dem.
Enligt vår erfarenhet är kommunens beslut ibland också dåligt motiverade. Enligt
Förvaltningslagen (2017:900) får en myndighet endast vidta åtgärder som har stöd i
rättsordningen. Kommunens beslut ska i normala fall innehålla uppgifter om vilka
föreskrifter som har tillämpats och vilka omständigheter som har varit avgörande för
beslutet. De villkor som kommunen ställer får inte heller vara mer långtgående än vad
som behövs och får endast ställas om det avsedda resultatet står i rimligt förhållande till
de olägenheter som kan antas uppstå för den som åtgärden riktas mot. Dåligt motiverade
beslut kan upplevas som svåra att överklaga men kan också leda till kostsamma och
tidskrävande överklagandeprocesser.
LRF Östergötland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt
riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för att Sveriges kommuner får gemensamma riktlinjer för vilka villkor
som sätts för anmälningspliktiga företag samt att dessa ska vara relevanta och
vetenskapligt grundade.
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Styrelsens yttrande nr 36
Motion Örebro nr 2

Starta en lojalitetsklubb kring svenskmärkningen
Inkomna motioner
LRF Örebro belyser att en central fråga för LRF och branschen är hur vi får betalt för
våra mervärden och hur vi får konsumenterna att vara köptrogna. Den satsning som
gjorts inom ramen för Svenskmärkning AB är viktig och ett stort steg i rätt riktning.
Mot bakgrund av ovan bedömer LRF Örebro att en lojalitetsklubb kring svenskmärkningen sannolikt skulle underlätta för konsumenten att välja svenskt och hållbart
även inne i butiken och därmed bidra till ökad efterfrågan på svenska produkter.
LRF Örebro yrkar därför att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att göra en seriös och grundlig utredning tillsammans med
svenskmärkningen, förädlingsledet och livsmedelshandeln om att skapa en
lojalitetsklubb kopplat till svenskmärkningen.
Styrelsens redovisning
En viktig utgångspunkt i LRFs arbete är att skapa goda förutsättningar för att ha en ökad
svensk livsmedelsproduktion i alla produktionsgrenar. För att möjliggöra detta krävs
samverkan och riktade insatser i varje del av kedjan. En viktig del i detta är att öka
efterfrågan på svenska livsmedel i butik i syfte att öka betalningsviljan och därmed öka
svenskandelen livsmedel i butik.
Mot bakgrund av denna motion har en analys gjorts av och en dialog förts med
Svenskmärkning AB (SvAB) för att belysa för- och nackdelar med de i motionen
framkomna förslagen.
Vid den övergripande analysen framkommer ett antal aspekter och argument som talar
för att driva en dylik fråga i bolaget. Ett viktigt skäl är just, såsom också delvis tas upp i
motionen, en ökad potential för mer pengar till producenten samt mer köptrogna kunder.
Därutöver ges förutsättningar att både knyta konsumenter till sig och dessutom en
möjlighet att rikta reklam och kommunikation.
Vid analysen framkommer också ett flertal skäl som talar emot att initiera och driva ett
sådant förslag och det innefattar bland annat att det kan skapas en förväntan på rabatter
från kunden och att det driver kostnader och administration, sannolikt både i bolaget och
hos samarbetspartners.
Arbetet kan också uppfattas som opinionsbildande i sig vilket inte är syftet med SvAB
utan grunden till märkningen är frivillighet och att genom kunskap underlätta för
konsumenten att göra medvetna val i butiken och därmed höja efterfrågan på
svenskproducerade livsmedel.
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SvAB arbetar redan idag på olika sätt med att möta de i motionen upptagna förslagen.
Genom att kontinuerligt arbeta med att vara ett för konsumenterna relevant märke kan
konsumenterna knytas till märket och undersökningar visar att hela 83 procent känner
till märket och 77 procent anser det viktigt att det finns. Det stora engagemang som
SvAB har via sociala medier, visar på en redan stark koppling mellan märket och
konsument.
Det finns också redan i dagsläget möjlighet att rikta reklam och kommunikation;
all kommunikation är målgruppsanpassad och en stor del av intäkterna går tillbaka
till märkesanvändarna via reklam för branschen, industrin och deras produkter. Det
är också av stor vikt att kontinuerligt utveckla regelverket på ett klokt och
kostnadseffektivt sätt som främjar fler märkesanvändare att vilja ansluta till
märkningen.
Dessutom görs stora satsningar tillsammans med dagligvaruhandelns kedjor och
märkesanvändarna som handlar om att skylta upp i butik och få konsument att ”titta
efter märket”. Från Sverige-veckorna på hösten är ett sådant exempel och många kedjor
väljer därutöver att ha materialet uppsatt under hela året.
Mot bakgrund av ovanstående är styrelsens bedömning att den efterfrågade analysen är
gjord och att dess sammanvägda slutsats är att inte gå vidare med frågan.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionen.
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Motion Örebro nr 2

Starta en lojalitetsklubb kring svenskmärkningen
Regionstyrelsen
Idag är olika lojalitetsklubbar en självklarhet inom handelsleden kring både livsmedel
och övriga varor. Det gäller att knyta konsumenten till sig och ha möjlighet att skicka
riktad information och reklam. Det har även kommit upp varianter där bonus ges utifrån
konsumentens köpbeteende för att premiera inköp av vegetariska livsmedel ur en
hållbarhetsaspekt.
En central fråga för LRF och branschen är hur vi får betalt för våra mervärden och hur
vi får konsumenterna att vara köptrogna. Regionstyrelsen tycker att svenskmärkningen
är ett stort steg i rätt riktning och har verkligen gjort succé och underlättat för
konsumenter att göra kloka val. I den rådande märkesdjungeln är “Svenskmärket”
tydligt och självklart, jämfört med många andra mer diffusa varianter.
Idag är hållbarhet ett ledord i samhället liksom inom livsmedelshandeln. Svenskt
lantbruk ligger i en tätposition i produktionen av hållbara livsmedel ur en miljömässig
och social aspekt. Närproducerade varor är såklart också en central del i
hållbarhetsfrågan. Det senaste året har också denna fråga kommit mer i fokus ur ett
beredskaps- och försörjningsperspektiv. Om marknaden för svenska hållbara, produkter
kan stärkas bidrar det till att livsmedelsförsörjningen säkras i landet; en fråga som inte
minst blivit aktuell under rådande pandemi. Sverige har en livsmedelsstrategi och om
den ska ha någon betydelse är alla åtgärder för att stärka marknaden för svenska
livsmedel viktiga.
Många konsumenter säger sig vilja köpa svenska produkter, men när de väl står i
butiken är det lätt att ändå styras utifrån prislappen. En lojalitetsklubb kring
svenskmärkningen skulle sannolikt underlätta för konsumenten att välja svenskt och
hållbart även inne i butiken.
Eftersom svenskmärkningen är ett certifierat system och noggrant kopplat till respektive
vara så är det lätt i dagens moderna kassasystem att registrera varor med
“Svenskmärket” för respektive kund. Handeln vet redan det mesta om kundernas
köpmönster, så att registrera in ett bonussystem eller att göra en kundklubb med
stigande bonustrappa, kan inte vara svårt. Men det behövs vilja. Det här systemet
inkluderar handelns egna svenskbaserade märkesvaror men skulle möjligen kunna
upplevas som en konkurrent till egna importerade lågprisalternativ, därför behövs det
sannolikt en viss finansiering från näringen, i alla fall initialt. Även producenter av
processad mat och halvfabrikat borde bli mer angelägna att använda svenska råvaror,
för att kunna ansluta fler varor till märkningen. Detta borde gynna svenska bönder
dubbelt, både genom högre andel svensk råvara i den sålda maten, och en större
marknadsandel av svenskmärkta varor. Inte minst går det helt i linje med Sveriges
livsmedelsstrategi.
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LRF Örebro yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

göra en seriös och grundlig utredning tillsammans med svenskmärkningen,
förädlingsledet och livsmedelshandeln om att skapa en lojalitetsklubb kopplat
till svensksmärkningen.
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Styrelsens yttrande nr 37
Motion Västra Götaland nr 6

Smittspridning via vilda fåglar
Inkomna motioner
LRF Västra Götaland motionerar om att man ser växande problem i jordbruket med det
ökande antalet vilda fåglar och påtalar risken för smittspridning och dess hot mot bland
annat fjäderfänäringen. Motionären vill se ett arbete genomfört med målet att ta fram
metoder för att minska smittspridningen från vilda fåglar.
Styrelsens redovisning
Att vilda fåglar utgör en risk för smittspridning visar inte minst vårens alla utbrott av
fågelinfluensa i fjäderfänäringen. Utbrott av såväl fågelinfluensa som salmonella har lett
till stora kostnader för såväl djurägare som skattebetalare.
LRF följer diskussionen med representanter för drabbade näringar och berörda
myndigheter om vilka åtgärder som kan vidtas. En sådan kan vara en ökad jakt eller
skyddsjakt på fågel. Även om jakt oftast bara leder till kortvariga, lokala effekter på
fågelförekomst kan detta ha betydelse för förekomsten av exempelvis fågelinfluensa.
LRF följer också den nationella och EUs övervakning av globala smittor som kan vara
av betydelse för svenskt lantbruk. LRF är en viktig länk mellan lantbrukare och
myndigheter. Inte minst LRFs regionala medarbetare bidrar till att eventuella praktiska
problem på gårdsnivå diskuteras med ansvariga på myndigheten.
LRF behöver även fortsättningsvis bevaka att eventuella åtgärder inte får för stor
inverkan på svensk animalieproduktion. Exempelvis skulle en alltför strikt reglering av
hur anläggningar ska utformas för att minska smittrisken, kunna skada svensk
konkurrenskraft.
Riksförbundsstyrelsen anser därför att det är viktigt att LRF är fortsatt delaktigt i
diskussionen. Riksförbundsstyrelsen anser däremot inte att det är en uppgift för LRF att
ta fram metoder för att minska smittspridningen från vilda fåglar. Detta åligger
myndigheter och experter från respektive näringsgren.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion Västra Götaland nr 6

Smittspridning via vilda fåglar
Töreboda kommungrupp
Vi ser växande problem i jordbruket med det ökande antalet vilda fåglar. De är svåra att
skrämma bort och risken för smittspridning är ett hot mot bland annat fjäderfänäringen.
Gäss, tranor och svanor finns i allt större skaror i Västra Götaland. De stora sjöarna,
Bohuskusten och Hornborgasjön har stark dragningskraft. Även kajor ökar i antal.
Finns det risk för att salmonella sprids via fågel till djurstallar med öppna lösningar?
Det är stallar som blir allt mera populära och även idisslare vistas mer utomhus än
tidigare. Salmonella är förödande om det kommer in i en djurbesättning.
Denna vinter har vi sett hur fågelinfluensan spridit sig och drabbat fjäderanläggningar
med mycket stora konsekvenser.
Den kommunala skyddsjakten har i princip upphört. Det vore bra om kommunerna
också tog ansvar för att minska fågelpopulationerna på hårt ansatta platser. Kanske hade
även allmänhetens förståelse för behovet av jakt ökat.
Sammantaget finns ett antal frågor som behöver utredas och kartläggas när det gäller
smittspridning från fågel till djurbesättningar
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt
riksförbundsstyrelsen
att

ett arbete genomförs med målet att ta fram metoder för att minska
smittspridningen från vilda fåglar.
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Styrelsens yttrande nr 38
Motion LRF Ungdomen nr 1

Djurrättsaktivism
Inkomna motioner
LRF Ungdomen beskriver i sin motion hur djurbönder tvingats bli allt mer slutna på
grund av risken att utsättas för trakasserier och brott kopplade till djurrättsaktivism.
Följden blir att allt färre lantbrukare vill bjuda in till gårdsbesök och berätta om sin
verksamhet för att undvika att bli utsatt för djurrättsaktioner. Detta gör det svårare att få
insikt i branschen, påverkar branschens attraktivitet och riskerar att avskräcka unga som
ska göra sina yrkesval. LRF Ungdomen föreslår därför ett antal åtgärder för att bättre
skydda lantbrukare och deras familjer.
Styrelsens redovisning
Förbundsstyrelsen instämmer i den problematik som djurrättsaktivismen och dess
extremistiska former medför för näringen och de utsatta lantbrukarna. Det är
oacceptabelt att djurbönder ska behöva utstå olaga intrång, hat, hot och trakasserier.
Syftet från aktivisterna är att skrämma djuruppfödare. Bilder och filmer sprids i sociala
media, men även i public service och kommersiell media som bidrar med okritisk
publicering av materialet. Till detta kommer aktioner på gårdar med demonstrationer,
trakasserier och hot. De lantbrukare som utsätts ställs under stor press, och ytterst är
detta ett hot mot svensk livsmedelsproduktion.
Både lokalt, regionalt och nationellt bistår LRF utsatta medlemmar på olika sätt. Inom
LRF har kompetenser samlats centralt och regionalt för att på bästa sätt hantera de
många olika frågeställningar som aktualiseras. Lokalt har medlemmar hjälpt till att
skydda utsatta, regionalt har insatser gjorts för att hantera situationen tillsammans med
Polisen. Nationellt har insatser gjorts gentemot myndigheter och Polisen för att öka
medvetenheten och engagemanget samt åstadkomma förbättringar i lagstiftningen för
att öka skyddet av djuruppfödare.
Möjligheterna att använda övervakningskameror på gårdarna för att övervaka
verksamheten, avskräcka inkräktare och dokumentera brott har förbättrats med ny
lagstiftning. Sedan 2018 är det möjligt att använda kameraövervakning på gårdarna utan
att först söka tillstånd. Domstolarna har fri bevisprövning och kan besluta om sådana
bevis får användas i domstol. Detta gäller även sådana bilder och filmer som aktivister
själva publicerar.
LRFs arbete för en förändrad lagstiftning kring hemfridsbrott och olaga intrång har
inneburit att regeringen våren 2021 lagt fram förslag på att straffsatserna för dessa brott
höjs och att hemfridszonen utvidgas till att också omfatta gårdsplanen. Förslaget har
varit ute på remiss under våren och en ny lagstiftning kan vara på plats tidigast den 1
mars 2022. Om förslagen godkänns i riksdagen är det en betydande seger för LRFs
arbete att skydda lantbrukares rätt att föda upp djur.

156

Det är viktigt att aktivisterna begränsas och dämpas med lagliga metoder.
Förbundsstyrelsen välkomnar att djurrättsaktivismen nu också är på regeringens agenda
och att det politiska trycket i frågorna ökat. Dock kvarstår att göra ytterligare ändringar
och kompletteringar i lagstiftningen så att svensk djuruppfödning ska kunna fredas på
ett relevant sätt. LRF kan inte ensamt lösa problemet med aktivism riktad mot
lantbruket utan behöver hjälp från samhället och politiken.
Det senaste året har det inom LRF genomförts workshops där förslag tagits fram på
åtgärder som behöver vidtas. Dessa åtgärder och de tidigare stämmobesluten har
sammanställts i en genomförandeplan som det närmaste året ska fokusera på tre
områden: åtgärder kopplade till oönskade besök, kränkningar och brott, viktiga
samarbeten för ökad effekt samt ökade krav på politiken. Genom informationsinsatser
bland lantbrukarna ska kunskapen om djurrättsaktivismen öka om hur och med vilka
medel verksamheter kan skyddas. För att genomföra planen har expertis satts samman i
ett team för att hantera utmaningar som finns inom juridik, säkerhet och skydd,
krishantering, smittskydd, arbetsmiljö, kommunikation med mera.
LRF Ungdomen pekar också på behovet av ett kunskapscentrum som stöd för
myndigheter att förhindra att offentliga bidrag lämnas till verksamhet som strider mot
samhällets grundläggande värderingar. Förbundsstyrelsen stödjer denna tanke och anser
att det är orimligt att djurrättsextremister skulle kunna få del av offentliga bidrag.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionens första, andra och femte yrkande och uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att arbeta för hårdare straff för hot och trakasserier
gentemot lantbrukare och deras anhöriga, att förtydliga reglerna om intrång och
lantbrukarnas befogenheter till insats i samband med intrång och att arbeta för
ett nytt kunskapscentrum som stöttar myndigheter vid tilldelning av offentliga
medel enligt demokrativillkoren samt

att

motionens tredje och fjärde yrkande anses besvarade med vad
riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion LRF Ungdomen nr 1

Djurrättsaktivism
LRF Ungdomen
Inledning
Djurrättsaktivism blir alltmer påtaglig i Sverige. Alltfler lantbrukare har fallit offer för
brottslighet som är kopplat till djurrättsaktivism. Som en konsekvens av detta blir
lantbrukare mer slutna vilket får flera följder. Fler och fler lantbrukare installerar
övervakningsanordningar och sätter lås på dörrarna. Det är också färre som vill bjuda in
människor till sina gårdar eller berätta om sina verksamheter. Vi upplever i vår
verksamhet att få lantbrukare vågar tala om problemen på grund av risken för att bli
utsatt av repressalier av dessa brottslingar. Detta drabbar indirekt unga människor som
funderar på att arbeta inom lantbruket. Dels på grund av att inte själv bli utsatt och dels
eftersom det blir svårare att komma i kontakt med lantbruket.
Bakgrund
LRF har de senaste åren arbetat mycket med att uppmärksamma problematiken kring
den brottsliga djurrättsaktivismen. Förutom det har man också ställt krav på framförallt
det polisiära arbetet och på att skapa en hemfridszon på gårdarna. Vi ser dock att många
av brottslingarna både är medvetna om sina lagöverträdelser samt att de inte avskräcks
av risken för att dömas för brott. Vi ser därför att LRF behöver fördjupa sitt arbete mot
den brottsliga djurrättsaktivismen på följande vis:
•

att LRF arbetar för hårdare straff för hot och trakasserier gentemot lantbrukare
och deras anhöriga.

•

att LRF förtydligar reglerna om intrång och lantbrukarnas befogenheter till
insats i samband med intrång.

•

att LRF arbetar för att material från övervakningskameror på gårdsplanen lättare
ska kunna användas som bevismaterial.

•

att LRF arbetar för att filmer från djurrättsaktivister ska kunna användas som
bevismaterial mot dem.

•

att LRF arbetar för ett nytt kunskapscentrum som stöttar myndigheter vid
tilldelning av offentliga medel enligt demokrativillkoren.

Att veta vad man som lantbrukare faktiskt får göra på sin gård både i förebyggande
syfte och under pågående intrång bygger en trygghet. Men vi ser att det finns en stor
okunskap och oro om vad man faktiskt får göra utan att äventyra sin egen säkerhet eller
att själv begå brott. LRF behöver bli bättre på att hjälpa lantbrukare i det förebyggande
arbetet på gården.
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En vanligt förekommande åtgärd är att installera övervakningskameror på gården och
inne i byggnaderna, men för att det ska vara lagligt måste det vara känt att det redan har
skett ett brott på platsen eller att det är en särskilt känslig plats. LRF behöver arbeta för
att det ska bli lättare att övervaka sin egen gårdsplan och att använda övervakningen
som bevis mot brottslingar.
I samband med många intrång publiceras det, av brottslingarna, också bilder och filmer
i sociala medier som får stor spridning både inne i och utanför deras organisationer.
Detta ger en stor obehagskänsla hos lantbrukaren som blivit utsatt. Att kunna använda
dessa filmer som bevismaterial mot aktivisterna istället för till deras fördel kommer
sannolikt leda till att material inte publiceras i samma utsträckning. LRF måste arbeta
för att djurrättsaktivisternas material kan användas som bevisföring emot dem.
Det är en relativt liten grupp på ett tiotal människor som begår den stora majoriteten av
brotten mot lantbrukare. Många av dessa har gjort det till sitt livsverk och heltidsarbete
att utsätta lantbrukare för olika typer av brott. För att rent fysiskt kunna göra detta
behöver de finansiera sin verksamhet. Exakt var dessa pengar kommer ifrån vet vi inte
och LRF har tidigare lyft krav på att det ska utredas.
Djurrättsorganisationer tar ofta emot offentliga medel av olika anledningar. Det är
mycket viktigt att dessa medel inte används för att utföra brott mot svenska lantbrukare.
För att motverka det ska de som tar emot offentliga medel enligt lag uppfylla demokrativillkoren. I Säkerhetspolisens årsbok för 2020 konstateras dock att “hundratals miljoner
kronor” hamnar hos mottagare som inte uppfyller dessa villkor.
https://www.sakerhetspolisen.se/publikationer/om-sakerhetspolisen/sakerhetspolisen-2020.html

Säkerhetspolisen tycker att djupare granskning av mottagare behövs och de efterlyser ett
kunskapscentrum som ska hjälpa myndigheter med denna granskning. I samma årsbok
bedömer också Säkerhetspolisen att det finns ett ökat intresse för djurrättsfrågor bland
våldsbejakande extremister i Sverige. Oavsett resultatet av den utredning som LRF
krävt finns det anledning att redan nu verka för inrättandet av det kunskapscentrum som
säkerhetspolisen efterlyser.
LRF Ungdomen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för hårdare straff för hot och trakasserier gentemot lantbrukare och deras
anhöriga,

att

förtydliga reglerna om intrång och lantbrukarnas befogenheter till insats i
samband med intrång,

att

arbeta för att material från övervakningskameror på gårdsplanen lättare ska
kunna användas som bevismaterial,

att

arbeta för att filmer från djurrättsaktivister ska kunna användas som
bevismaterial mot dem samt

att

arbeta för ett nytt kunskapscentrum som stöttar myndigheter vid tilldelning av
offentliga medel enligt demokrativillkoren.
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Styrelsens yttrande nr 39
Motion Mälardalen nr 5

Riksförbundsstyrelsens ansvarsområden
Inkomna motioner
LRF Mälardalen tar i sin motion upp riksförbundsstyrelsens sätt att arbeta och uttrycker
önskemål att ledamöterna har tydliga ansvarsområden och deltar mer aktivt i
diskussionerna i Facebook-gruppen Vi är LRF. På detta sätt skulle styrelsen bli mer
synlig utåt och det skulle underlätta för medlemmar och andra förtroendevalda att
komma i kontakt med rätt styrelseledamot beroende på vilken sakfråga det handlar om.
Styrelsens redovisning
Styrelsen vill inledningsvis påminna om att riksförbundsstämman 2016 behandlade en
liknande motion från LRF Sydost: ”Den anonyma riksförbundsstyrelsen”. Styrelsen
framhöll i sitt yttrande över den motionen bland annat att det är varje styrelseledamots
ambition i sitt uppdrag att verka och synas på ett tydligt sätt, såväl internt gentemot
medlemmarna som externt mot andra målgrupper. I LRFs kommunikationsstrategi
återfinns samtidigt sunda principer för talespersoner på nationell, regional och lokal
nivå. Där står till exempel att det är förbundsordföranden som är LRFs yttersta
frontfigur och talesperson gentemot riksmedia. Liknande skrivningar återfinns i
styrelsens arbetsordning. Dessa principer syftar till att LRF ska uppfattas som en aktör
med hög trovärdighet och ge LRF förutsättningar att framgångsrikt driva de sakfrågor
som är viktiga för medlemmarna. Styrelsen framhöll i sitt yttrande över motionen från
LRF Sydost att det, trots detta, finns möjligheter för varje enskild styrelseledamot att
utifrån sin egen plattform föra ut tankar, idéer och budskap genom fler kanaler än endast
riksmedia.
Det stämmer som LRF Mälardalen skriver att utpekade ansvarsområden för styrelsens
enskilda ledamöter har tonats ned under senare tid. Det är en medvetet val och ett led i
utvecklingen mot ett alltmer professionellt styrelsearbete i riksförbundsstyrelsen. I
samhället i stort har styrelserna i bolag och andra organisationer under de senaste
decennierna fått en viktigare roll och det ställer större krav på styrelsers sammansättning
och arbetsformer. En styrelseledamot förutsätts numera ta ett helhetsansvar för
verksamheten och är vald utifrån sin kompetens och lämplighet för uppdraget; inte för
att representera ett visst intresse i styrelsen. Den här beskrivna utvecklingen är tydlig
också i LRF, bland annat genom förändrade instruktioner till valberedningen – senast
beslutade av riksförbundsstämman 2009 – som har lett till ett borttagande av alla fasta
mandat och en riksförbundsstyrelse med ett färre antal ledamöter.
Styrelsen vill betona att riksförbundsstyrelsen skiljer sig väsentligt från en bolagsstyrelse. LRF är en medlemsstyrd intresse- och företagarorganisation, men har också ett
betydande kapital att förvalta, vilket sker genom affärsverksamhet och finansiella
placeringar.
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LRF är alltså en komplex organisation och styrelsen anpassar, i enlighet med sin
arbetsordning, löpande sina arbetsformer för att säkerställa att de på bästa sätt möjliggör
för styrelsen att utöva sitt övergripande ansvar för LRFs verksamhet. Den interna
arbetsorganisationen ska underlätta för styrelsen att koordinera LRFs strategiska arbete
på olika nivåer i organisationen. Jämfört med i många andra organisationer är
riksförbundsstyrelsens ledamöter ovanligt delaktiga i att ge strategisk vägledning i det
dagliga arbetet i den operativa organisationen. Detta sker särskilt genom arbete i
branschdelegationer och styrelsens särskilda arbetsgrupper, men också i LRF-anknutna
organisationer såsom We Effect, Stiftelsen Lantbruksforskning och Svenskmärkning
AB samt genom att representera LRF i olika externa organ. Fördelningen av dessa
uppdrag utgår från ledamöternas kompetens, intresse och arbetsbelastning i övrigt, men
det finns också en ambition att ha en viss rotation i uppdragen för att säkerställa att
ledamöterna har förutsättningar att ta sitt helhetsansvar för LRFs verksamhet.
Styrelsen sympatiserar med motionärens önskan att det ska vara lätt att komma i kontakt
med ”rätt” ledamot beroende på sakfråga, vilket skulle bidra till att vi kommer närmare
varandra mellan de olika nivåerna i LRF. Styrelsens bedömning är att detta kan uppnås
trots avsaknaden av särskilda ansvarsområden för ledamöterna. Den uppsättning
uppdrag varje enskild ledamot har, ger tydlig vägledning om vilka frågor ledamoten kan
förväntas särskilt kunna svara för. Styrelsen är samtidigt medveten om att detta
förutsätter tydlighet i kommunikationen internt av styrelseledamöternas olika uppdrag.
Styrelsens ledamöter välkomnar alla medlemskontakter och kan vid behov hänvisa till
annan ledamot eller expert i den operativa organisationen, beroende på vilken fråga som
är uppe till diskussion.
När det gäller Facebook-gruppen Vi är LRF startades gruppen av medlemmar i syfte att
skapa ett digitalt mötesforum för LRFs medlemmar att diskutera gemensamma frågor.
Under året har LRFs enhet för folkrörelseutveckling initierat ett arbete med att utvärdera
och utveckla Vi är LRF. Ett steg har varit att genomföra en enkätundersökning för att
undersöka hur moderatorer, medlemmar och medarbetare upplever att Facebookgruppen fungerar. Enkäten visar att det finns en förväntan om att riksförbundsstyrelsens
ledamöter ska vara mer närvarande och aktiva i gruppen.
Samtidigt är det viktigt att Vi är LRF förblir ett forum för medlemmarna som
organiseras av medlemmarna. Styrelsens ledamöter ska inte ha någon särställning utan
deltar i forumet på samma villkor som alla andra. LRFs enhet för folkrörelseutveckling
kommer att fortsätta utvecklingsarbetet genom dialog med moderatorer och
medlemmar. Styrelsen ser Vi är LRF som ett viktigt forum och kommer nära följa dess
fortsatta utveckling.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Riksförbundsstyrelsens ansvarsområden
Regionstyrelsen
Under flera år har det vid olika tidpunkter framkommit att riksförbundsstyrelsens
ledamöter inte har ansvarsområden inom sina kunskapsområden inom
riksförbundsstyrelsen. I media ser vi nästan enbart ordförande och vice ordförande,
medan det är väldigt tyst ifrån övriga. På hemsidan ser man att alla sitter i olika
delegationer och utskott, men vi saknar att de inte har det som ansvarsområden.
Vi vill lätt kunna komma i kontakt med rätt person med rätt ansvarsområde. Vi har
tidigare motionerat om att få en fadder i riksförbundsstyrelsen för att få kontakten in till
riksförbundet på ett enkelt sätt. Detta avfärdades med att faddrar fungerar bra i vissa fall
och dåligt i andra fall. Vissa regioner ville inte ha en fadder var ett annat argument. Att
därför lätt hitta ansvarig för spannmål, häst, skog och andra områden skulle göra att vi
kommer närmare varandra mellan de olika nivåerna i LRF.
Under hösten har det i Facebook-gruppen ”Vi är LRF” framkommit av förtroendevalda i
LRFs riksförbundsstyrelse att de inte har några ansvarsområden som de ska bevaka. Om
det fanns skulle det underlätta för medlemmarna att veta vem i styrelsen de ska framföra
sina åsikter till. Dessutom är de från riksförbundsstyrelsen som aktivt svarar på inlägg
på ”Vi är LRF” väldigt få. Här har riksförbundsstyrelsen en bra möjlighet att nå ut och
visa upp sig för medlemmarna. Några är duktiga på att göra det, men fler borde aktivera
sig på sidan. Att aktivera sin kunskap på ”Vi är LRF” skulle vara positivt för styrelsen
likväl som för medlemmarna.
LRF Mälardalen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt
riksförbundsstyrelsen
att

se över möjligheten att ge de olika styrelsemedlemmarna ett ansvar för olika
delar av produktionen samt att fler i riksförbundsstyrelsen syns utåt i de olika
ansvarsområdena samt

att

riksförbundsstyrelsens medlemmar mer aktivt tar ansvar för att svara på
medlemmars hjärtefrågor och ställer upp och svarar på dessa när de kommer upp
i bland annat Facebook-gruppen ”Vi är LRF”.

162

Styrelsens yttrande nr 40
Motion Mälardalen nr 1

Öka förståelsen för svenskt jord- och skogsbruk hos barn
och ungdomar
Inkomna motioner
LRF Mälardalen lyfter i sin motion vikten av att barn och ungdomar får lära sig mer om
var maten kommer ifrån och vilka arbetsmöjligheter som finns inom de gröna
näringarna. Motionärerna vill därför att LRF ser till att bli en remissinstans vid
revidering av ämnes- och kursplaner i grundskolan. LRF Mälardalen vill också att den
nya strategin för skolkontakten verkar för en dialog med flera aktörer i skolans värld.
LRF Mälardalen yrkar också att de digitala skolmaterialen ”Bonden i skolan”,
”MatRätt” samt ”Jobba Grönt” fortsätter uppdateras och utvecklas, och även
marknadsförs i högre grad än tidigare.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen håller med om vikten av att öka kännedomen och berätta om det
svenska jordbruket för barn och unga. Just unga är en prioriterad målgrupp i
kommunikationsarbetet, framför allt i sociala medier.
LRF bevakar kontinuerligt Skolverkets arbete och vilka förändringsförslag som ligger
på bordet och möjligheter till att svara på remisser som finns. Så sent som i januari
skickades ett remissyttrande till Skolverket med syfte att utöka antalet
undervisningstimmar i hem- och konsumentkunskap. Hem- och konsumentkunskap är
ett viktigt ämne då många, för vår näring relevanta frågor, tas upp just där. I det slutliga
förslaget beslutade Skolverket att öka undervisningstiden i hem- och konsumentkunskap
i de nya timplanerna. Motiveringen bakom var bland annat de argument som LRF hade
framfört. Styrelsen håller med om att det är ett viktigt arbete som behöver fortsätta.
I den nya strategin för arbetet som riktas mot barn och unga som håller på att tas fram,
finns det planer på att belysa vikten av att samarbeta och att arbeta för en dialog med
både myndigheter, lärare och andra aktörer inom skolans värld. I dessa kontakter har
regionerna med lokalavdelningar och kommungrupper en viktig roll eftersom de är
närmast skolorna, lärarna och rektorerna. Riksförbundsstyrelsen uppmuntrar regionerna
att arbeta aktivt med dessa frågor och att nyttja det material som finns för att nå ut till
lokala skolor.
Jobba grönt har ett organiserat arbete med studie- och yrkesvägledare (SYVar) i hela
landet på högstadie-, gymnasie- och komvuxnivå. Jobba grönt kontaktar landets cirka
3 500 studie- och yrkesvägledare och informerar om möjligheterna med gröna
utbildningar på naturbruksgymnasier, universitet och högskolor. Detta görs via telefon
och e-post, vilket visat sig vara ett både effektivt och uppskattat sätt att ta nå dem. Jobba
grönt deltar även i Framtidsvalet och Framtidståget som är en plattform riktad till
högstadieelever som ska göra gymnasieval och har gjort det med mycket goda resultat.
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Efter framtagandet av skolmaterialet ”MatRätt” ansvarar Jordbruksverket för materialet.
Gällande ”Bonden i skolan” görs det redan ett arbete med att uppdatera materialet.
Under 2021 har till exempel utbildningsmaterial om hållbarhet lagts till och mycket av
det äldre materialet har granskats och uppdaterats. Med anledning av det rådande
pandemiläget har möjligheter att ha fysiska gårdsbesök varit begränsade. Gårdsbesök är
det kraftfullaste och mest uppskattade sättet för barn och unga att lära sig mer om
svenskt jordbruk. Regionerna har därför också haft begränsade möjligheter att
marknadsföra ”Bonden i skolan”. Istället har det lagts extra resurser på att marknadsföra
materialet via exempelvis sociala medier genom riktade annonser mot pedagoger. Det
pågår också ett arbete för att marknadsföra Bonden i skolan internt och för att det ska bli
ett naturligt komplement vid exempelvis gårdsbesök. Det arbetet kommer fortsätta, men
även via andra kanaler och arenor när de öppnas upp framöver.
Under 2020 har Jobba grönt ökat omfattningen av arbetet och arbetar mer mot
målgruppen yrkesbytare och nyanlända. Bakgrunden till detta är att projektet har inlett
ett framgångsrikt samarbete med Arbetsförmedlingen. I kontakten med
Arbetsförmedlingen har projektet fått insikt om hur viktig Komvux är för yrkesbytare
samt att det krävs annan information och andra ingångar för att locka nyanlända till de
gröna näringarna.
Utöver det ovan nämnda har även LRF Mjölk en egen verksamhet inom barn- och
ungdomskommunikation. Den heter Hjärta mjölk och riktar sig till yrkesverksamma
inom skola, vård och omsorg som arbetar med barn, mat och hälsa. Hjärta mjölk handlar
om att berätta om mjölkens fördelar som ett näringsrikt och miljösmart livsmedel. Det
görs bland annat genom pedagogiska läromedel anpassade till skolornas läroplan,
närvaro vid mötesplatser för dessa yrkesverksamma, nyhetsbrev, nätverkande och
information via webb och sociala kanaler.
Riksförbundsstyrelsen uppskattar det engagemang som finns i barn- och
ungdomskommunikation och är glada att frågan lyfts upp i motioner och andra
sammanhang eftersom det skapar en möjlighet att berätta för fler om allt arbete som
görs.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Öka förståelsen för svenskt jord- och skogsbruk hos barn
och ungdomar
Roslagsbro-Vätö
Det är oerhört viktigt att hos barn och ungdomar öka förståelsen för svenskt jord- och
skogsbruk och sprida kunskap om var maten kommer ifrån samt visa på möjligheterna
att kunna jobba inom de gröna näringarna.
Barnen är dagens och framtidens konsumenter och beslutsfattare. På de arenor som
barnen och ungdomarna deltar får de ut sina budskap till många. Därför är det viktigt att
de lär sig rätt saker i skolan.
Barn och ungdomar behöver exempelvis lära sig:
•
•

Hur det går till på svenska jordbruk
Hur jobbar svenska bönder med olika hållbarhetsfrågor

•
•
•
•
•

Hur ser förhållandena ut i landet för odling av olika grödor
De behöver lära sig om jordhälsa och kolinbindning på de svenska lantbruken
De behöver lära sig om utmaningarna för svenska bönder
De behöver lära sig varför vissa förändringar tar tid
De behöver lära sig att vi gör allt för att förse landets befolkning med så hållbara
livsmedel som det bara är möjligt.

Därför är det viktigt att LRF har en god dialog och kontakter med Skolverket och andra
myndigheter där besluten tas. Det är viktigt att läroplanen samt ämnes- och kursplaner
visar att lantbruket är en viktig del i hållbarhetsarbetet.
Uppdraget som LRF har, att öka förståelsen för förutsättningarna för svenskt jord- och
skogsbruk hos barn i grundskolan, måste nu intensifieras och genomföras.
I kontakterna med Skolverket och andra relevanta myndigheter ska det med kraft
pålysas att LRF finns med som remissinstans när det är dags för revidering av ämnesoch kursplaner, både vad gäller innehåll och timfördelning. Skolans alla ämnen kan
beröra lantbruket och vårt hållbarhetsarbete.
I den nya strategin för skolkontakten som LRF håller på att ta fram enligt stämmobeslut
2020 (yrkande från LRF Mälardalen) är det viktigt att samarbetet med Skolverket och
andra relevanta myndigheter blir en del av strategin.
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LRF Mälardalen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt
riksförbundsstyrelsen
att

se till att vara en remissinstans vid revidering av ämnes- och kursplaner i
grundskolan,

att

i den nya strategin för skolkontakten verka för dialog med lärare, skolledning,
lärarstudenter, SYV och skolpolitiker,

att

de digitala skolmaterialen ”Bonden i Skolan”, ”Maträtt” samt ”Jobba grönt”
uppdateras och utvecklas vad gäller idéer och uppslag om hur lantbruket kan
implementeras i undervisningen samt

att

LRF i högre grad än tidigare marknadsför de digitala skolmaterialen internt och
externt.
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Styrelsens yttrande nr 41
Motion Skåne nr 4

Bevara lantbrevbärarens dagliga postutdelning
Inkomna motioner
LRF Skåne har inkommit med en motion som beskriver hur landsbygdsföretag påverkas
negativt av varannandagsutdelning av post. I motionen beskrivs även behovet av att
värna lantbrevbärararens dagliga utdelning. LRF Skåne vill att riksförbundsstyrelsen ska
arbeta för att post, tidningar, varubrev och paket ska delas ut dagligen på landsbygden.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen står bakom uppfattningen att postservicen har stor betydelse för
landsbygdsföretagandet. Många gånger är försändelser som skickas och tas emot av
brådskande karaktär, där en försämrad utdelning riskerar att betyda störningar i
produktionen och ökade kostnader. Det gäller bland annat när det kommer till
reservdelar och veterinärmedicinska prover där det är av hög vikt att försändelsen
kommer fram snabbt.
Denna fråga är särskilt aktuell med anledning av utrullningen av varannandagsutdelning
som PostNord har påbörjat, vilket nämns i motionen. I praktiken innebär det att posten
delas ut måndag, onsdag och fredag ena veckan för att nästkommande vecka delas ut
tisdag och torsdag. Det är Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet för
PostNord, som har godkänt införandet av varannandagsutdelning. Den nya
utdelningsmodellen beräknas vara införd i hela Sverige redan nästa år. Paketleveranser
ska inte påverkas av den nya utdelningsmodellen, enligt PostNord.
LRF centralt har uttryckt kritik mot den försämrade utdelningen. Vi har haft
återkommande avstämningar med PostNord under det senaste året och tagit upp många
av de problem som LRF Skåne nämner i sin motion. PostNord påpekar i sin tur att de
minskande brevvolymerna i kombination med kravet att postutdelningen ska vara
ekonomiskt självförsörjande medför att de inte längre kan dela ut post i samma
omfattning som tidigare.
Just nu pågår även en statlig utredning, under namnet Postfinansieringsutredningen, som
ska undersöka behov och finansiering av en framtida samhällsomfattande posttjänst.
LRF centralt har träffat utredningen och påtalat att det finns behov av att företag inom
de gröna näringarna erbjuds en högre servicenivå i framtiden, vilket ställer krav på en
statlig finansiering. Utredningen ska slutredovisas år 2023. LRF centralt har även lyft
frågan i flera politiska kontakter. Riksförbundsstyrelsen bedömer att det finns ett behov
av att fortsatt driva frågan om utdelning av post på vardagar på landsbygden.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att post,
tidningar, varubrev och paket ska delas ut dagligen på landsbygden.
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Motion Skåne nr 4

Bevara lantbrevbärarens dagliga postutdelning
Bosjökloster-Gudmuntorp
Sedan den 1 februari 2021 har PostNord i samtliga områden där postnumret börjar på
2 upphört att dela ut posten dagligen. Man har för avsikt att fortsätta på samma sätt i
resten av Sverige i en hög takt och redan i slutet av 2022 skall hela Sverige vara utan
daglig post. Denna nymodighet föregicks av en test som PostNord genomförde i det
tysta i Kävlinge och Lunds kommuner och lyckades undvika någon större
uppmärksamhet sannolikt beroende att det är ett storstadsområde. De digitala systemen
är inte utbyggda på landsbygden så att de på ett antal års sikt kan ersätta
postutdelningen ens av brev eftersom cirka 45 procent av landsbygdsbefolkningen idag
saknar fiber.
PostNord motiverar varannandagsutdelningen med att mängden post har minskat. Vilket
kan stämma när det gäller brev. Idag, och inte minst i rådande pandemi, kommer det
dock många paket och då blir det än viktigare att inte behöva åka långa sträckor för att
hämta dessa paket.
PostNord har gjort ett stort tankefel. Det är möjligt att man i stadsbebyggelse kan leva
med förändringen. Som företag i stadsbebyggelse kan man ha en postbox och fortsatt få
tillgång till sin post dagligen. Men för oss på landsbygden blir det väldigt dåligt för
miljön om vi skall åka och hämta vår post och det tar mycket tid i anspråk.
Landsbygdsföretagare och speciellt i livsmedelsbranschen är helt beroende av att få
tillgång till sin post och till olika försändelser varje dag. Vi får fortsatt mycket post,
paket, varubrev och tidningar. PostNord har inte kunnat lösa så att företag,
till exempel enskilda firmor, får den lantbrevbärarservice som är nödvändig. Det kan
gälla räkningar, varubrev med till exempel reservdelar, veterinärmedicinska prover,
tidningar och annan post som det är viktigt att den delas ut eller kan skickas dagligen.
Ofta väntar vi på någon liten reservdel som kan komma både i ett kuvert eller i ett paket.
Detta kan vara helt livsavgörande för våra djur eller för att till exempel skördearbetet
skall fungera.
Lantbrevbäraren har också en mycket viktig uppgift att hålla landsbygden levande. I
Skåne har vi inte så långa avstånd medan det länge norrut kommer att innebära långa
körsträckor för att nå postkontoret. Detta är inte rimligt ur klimatsynpunkt och bidrar
inte heller till en effektiv livsmedelsproduktion.

168

Riksdag och regering måste ta ansvar i frågan och ge ett uppdrag åt PostNord att dela ut
post dagligen på landsbygden till mottagarnas hemadresser.
LRF Skåne yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

med kraft arbeta för att post, tidningar, varubrev och paket skall delas ut
dagligen på landsbygden.
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Ärende nr 10

Styrelsens yttranden över inkomna motioner
Nr

Yttrande

Från

Motion

Sid
11

1

Skydd av jordbruksmark

Jönköping 5, Östergötland 1

Bebyggelse på jordbruksmark, Ge
länsstyrelser uppdrag och mandat att
bevaka exploatering av åkermark

2

Kampanj om allemansrätten

Jämtland 1, Skåne 1

Allemansrätten, Allemansrätten

17

3

Prioritera åtgärder mot så
kallade bärplockarläger

Gävleborg 1

Prioritera åtgärder mot så kallade
bärplockarläger

22

4

Ersättning från Trafikverket
vid intrång

Mälardalen 2

Ersättning från Trafikverket vid intrång

27

5

Ianspråktagande av mark
vid vägbygge

Västra Götaland 2

Ianspråktagande av mark vid
vägbygge

31

6

Ersättning vid ledningsrätt

Södermanland 1

Ersättning vid ledningsrätt,

34

7

Reglera snöskoterkörningen

Dalarna 2

Reglera terrängkörningen

37

8

Jordbruksverkets IT-system

Myndigheters tekniska begränsningar
Sveriges Nötköttsproducenter 1 ska inte motverka branschens
utveckling

9

Förhindra snedvridning av
konkurrensen vid införandet
av CAP

Mälardalen 6

Förhindra snedvridning av
konkurrensen vid införandet av CAP

42

10

Kapitalförsörjning till lantbruket

Västra Götaland 7

Säkerställande av finansiering
inom jord- och skogsbruk

46

11

Livsmedelsstrategin –
lönsamhet och marginaler

Sydost 3

Livsmedelsstrategin – lönsamhet
och marginaler

48

12

Subventionerad avbytartjänst

Östergötland 4

Subventionerad avbytartjänst

52

13

Administrativ börda i
fåmansföretag

Västra Götaland 1

Administrativ börda i fåmansföretag

55

14

Utrota vildsvinen för att säkra
livsmedelssäkerheten

Värmland 1

Utrota vildsvinen för att säkra
livsmedelssäkerheten

58

15

Effektivt sätt att kontrollera
vildsvinspopulationen

Västra Götaland 4

Effektivt sätt att kontrollera den
invasiva vildsvinspopulationen

61

16

Utfodring av klövvilt

Mälardalen 4

Utfodring av klövvilt

64

17

Vildsvinsförvaltning
kostar pengar

Jönköping 3

Vildsvinsförvaltning kostar pengar

68

18

Översyn av system för
viltförvaltning

Värmland 2, Örebro 1,
Östergötland 3

Ett nytt enklare system för älgförvaltningen, Stärk ägande och brukanderätten i viltförvaltningen, Översyn av
förvaltningssystemet för klövvilt

72

170

40

Nr

Yttrande

Från

Motion

19

Statens ansvar i
rovdjursförvaltningen

Jönköping 1,
Västra Götaland 5

Statens vilt – statens ansvar,
LRF – nej till rovdjur!

83

20

Varg

Skåne 3

Varg

88

21

Demokrati bör gälla i
rovdjursförvaltningen

Gävleborg 3

Demokrati bör gälla i
rovdjursförvaltningen

92

22

Principmål om viltskada på
arrenderad mark

Östergötland 2

Principmål om viltskador på
arrenderad mark

94

23

Jordbrukets positiva inverkan
på klimatet

Västra Götaland 3

Jordbrukets positiva inverkan på
klimatet

98

24

Vindkraftens påverkan

Jönköping 4

Vindkraftens påverkan

101

25

Elektrifieringsstrategi

Södermanland 2

Elektrifieringsstrategi

104

26

Främjande av bioenergi i
lantbruket

Södermanland 3

Främjande av bioenergi i lantbruket

108

27

Insamling och återvinning
av plast

Halland 1, Jönköping 2

Plaståtervinning i jordbruket,
Utökad plastinsamling

112

28

Biotopskyddade element

Sydost 2

Biotopskyddade element

116

29

Fornlämningar

Skåne 2

Fornlämningar

120

30

Ta täten i skogsfrågorna!

Jämtland 2

Ta täten i skogsfrågorna!

122

31

Onödiga gemensamhetsanläggningar

Mälardalen 3

Onödiga gemensamhetsanläggningar

126

32

Konkurrensutsätt delar av
Lantmäteriet

Dalarna 1, Halland 2

Tillåt privata aktörer att utföra
lantmäteriförrättningar, Konkurrensutsätt delar av fastighetsbildningen

129

33

Virtuella stängsel

Jämtland 3

Virtuella stängsel

134

34

Tillsyn och avgifter

Gävleborg 2, Sydost 1

Säkerställande av kompetens vid
tillsyn, Myndighetskontroller

138

35

Kommuners krav på
anmälningspliktiga företag

Östergötland 5

Kommuners krav på anmälningspliktiga företag

145

36

Starta en lojalitetsklubb
kring svenskmärkningen

Örebro 2

Starta en lojalitetsklubb kring
svenskmärkningen

149

37

Smittspridning via vilda fåglar

Västra Götaland 6

Smittspridning via vilda fåglar

153

38

Djurrättsaktivism

LRF Ungdomen 1

Djurrättsaktivism

155

171

Sid

Nr

Från

Motion

39

Riksförbundsstyrelsens
ansvarsområden

Yttrande

Mälardalen 5

Riksförbundsstyrelsens
ansvarsområden

159

40

Öka förståelsen för svenskt
jord- och skogsbruk hos barn
och ungdomar

Mälardalen 1

Öka förståelsen för svenskt jordoch skogsbruk hos barn och ungdomar

162

41

Bevara lantbrevbärarens
dagliga postutdelning

Skåne 4

Bevara lantbrevbärarens dagliga
postutdelning

166

172

Sid

Ärende nr 10

Inkomna motioner och styrelsens yttranden
Region

Motion

Sid Yttrande

Nr

Sid

Dalarna 1

Tillåt privata aktörer att utföra
lantmäteriförrättningar

Konkurrensutsätt delar av
132
Lantmäteriet

32

129

Dalarna 2

Reglera terrängkörningen

39 Reglera snöskoterkörningen

7

37

Gävleborg 1

Prioritera åtgärder mot så kallade
bärplockarläger

25

3

22

Gävleborg 2

Säkerställande av kompetens vid tillsyn

34

138

Gävleborg 3

Demokrati bör gälla i rovdjursförvaltningen

Demokrati bör gälla i rovdjursförvaltningen

21

92

Halland 1

Plaståtervinning i jordbruket

114

Insamling och återvinning av
plast

27

112

Halland 2

Konkurrensutsätt delar av
fastighetsbildningen

133

Konkurrensutsätt delar av
Lantmäteriet

32

129

Jämtland 1

Allemansrätten

2

17

Jämtland 2

Ta täten i skogsfrågorna!

124 Ta täten i skogsfrågorna!

30

122

Jämtland 3

Virtuella stängsel

136 Virtuella stängsel

33

134

Jönköping 1

Statens vilt – statens ansvar

Statens ansvar i
rovdjursförvaltningen

19

83

Jönköping 2

Utökad plastinsamling

115

Insamling och återvinning
av plast

27

112

Jönköping 3

Vildsvinsförvaltning kostar pengar

70

Vildsvinsförvaltning kostar
pengar

17

68

Jönköping 4

Vindkraftens påverkan

24

101

Jönköping 5

Bebyggelse på jordbruksmark

1

11

LRF Ungdomen 1

Djurrättsaktivism

157 Djurrättsaktivism

38

155

Mälardalen 1

Öka förståelsen för svenskt jord- och
skogsbruk hos barn och ungdomar

Öka förståelsen för svenskt
164 jord- och skogsbruk hos barn
och ungdomar

40

162

Mälardalen 2

Ersättning från Trafikverket vid intrång

4

27

Prioritera åtgärder mot så
kallade bärplockarläger

141 Tillsyn och avgifter
93

19 Kampanj om allemansrätten

85

103 Vindkraftens påverkan
13 Skydd av jordbruksmark

173

30

Ersättning från Trafikverket
vid intrång

Region

Motion

Sid Yttrande

Nr

Sid

Mälardalen 3

Onödiga gemensamhetsanläggningar

Onödiga gemensamhets128
anläggningar

31

126

Mälardalen 4

Utfodring av klövvilt

16

64

Mälardalen 5

Riksförbundsstyrelsens ansvarsområden

Riksförbundsstyrelsens
ansvarsområden

39

159

Mälardalen 6

Förhindra snedvridning av konkurrensen
vid införandet av CAP

Förhindra snedvridning av
44 konkurrensen vid införandet
av CAP

9

42

Skåne 1

Allemansrätten

20 Kampanj om allemansrätten

2

17

Skåne 2

Fornlämningar

29

120

Skåne 3

Varg

20

88

Skåne 4

Bevara lantbrevbärarens dagliga
postutdelning

Bevara lantbrevbärarens
dagliga postutdelning

41

166

Sveriges Nötköttsproducenter 1

Myndigheters tekniska begränsningar
ska inte motverka branschens utveckling

41 Jordbruksverkets IT-system

8

40

Sydost 1

Myndighetskontroller

143 Tillsyn och avgifter

34

138

Sydost 2

Biotopskyddade element

118 Biotopskyddade element

28

116

Sydost 3

Livsmedelsstrategin – lönsamhet och
marginaler

50

11

48

Södermanland 1

Ersättning vid ledningsrätt

36 Ersättning vid ledningsrätt

6

34

Södermanland 2

Elektrifieringsstrategi

106 Elektrifieringsstrategi

25

104

Södermanland 3

Främjande av bioenergi i lantbruket

110

Främjande av bioenergi i
lantbruket

26

108

Värmland 1

Utrota vildsvinen för att säkra
livsmedelssäkerheten

60

Utrota vildsvinen för att säkra
livsmedelssäkerheten

14

58

Värmland 2

Ett nytt enklare system för älgförvaltningen

77

Översyn av system för
viltförvaltning

18

72

Västra Götaland 1

Administrativ börda i fåmansföretag

57

Administrativ börda i
fåmansföretag

13

55

Västra Götaland 2

Ianspråktagande av mark vid vägbygge

33

Ianspråktagande av mark
vid vägbygge

5

31

66 Utfodring av klövvilt
161

121 Fornlämningar
90 Varg

174

167

Livsmedelsstrategin – lönsamhet
och marginaler

Region

Motion

Sid Yttrande

Nr

Sid

Västra Götaland 3

Jordbrukets positiva inverkan på klimatet

100

Jordbrukets positiva inverkan
på klimatet

23

98

Västra Götaland 4

Effektivt sätt att kontrollera den
invasiva vildsvinspopulationen

63

Effektivt sätt att kontrollera
vildsvinspopulationen

15

61

Västra Götaland 5

LRF – nej till rovdjur!

86

Statens ansvar i
rovdjursförvaltningen

19

83

Västra Götaland 6

Smittspridning via vilda fåglar

37

153

Västra Götaland 7

Säkerställande av finansiering inom
jord- och skogsbruk

47 Kapitalförsörjning till lantbruket

10

46

Örebro 1

Stärk ägande- och brukanderätten i
viltförvaltningen

78

Översyn av system för
viltförvaltning

18

72

Örebro 2

Starta en lojalitetsklubb kring
svenskmärkningen

Starta en lojalitetsklubb kring
svenskmärkningen

36

149

Östergötland 1

Ge länsstyrelser uppdrag och mandat
att bevaka exploatering av åkermark

15 Skydd av jordbruksmark

1

11

Östergötland 2

Principmål om viltskador på
arrenderad mark

96

Principmål om viltskada på
arrenderad mark

22

94

Östergötland 3

Översyn av förvaltningssystemet
för klövvilt

80

Översyn av system för
viltförvaltning

18

72

Östergötland 4

Subventionerad avbytartjänst

53 Subventionerad avbytartjänst

12

52

Östergötland 5

Kommuners krav på anmälningspliktiga
företag

Kommuners krav på
anmälningspliktiga företag

35

145

154 Smittspridning via vilda fåglar

151

175

147

Anteckna gärna.

176

Anteckna gärna.

177
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178www.lrf.se

