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Ärende nr 5

Föredragningslista vid ordinarie stämmor med
Lantbrukarnas Riksförbund, förening u p a
och ideell förening 2022-05-31 – 2022-06-01
1.

Stämmornas öppnande
Stämmorna med ideell förening respektive förening u p a löper parallellt.

2.

Val av ordförande vid stämman jämte en eller flera vice ordförande
Valberedningen beslutade enligt protokoll den 15-16 mars 2022 att föreslå
stämman att utse presidium enligt följande:
Carola Gunnarsson, Möklinta, ordförande
Jan Andersson, Furulund, vice ordförande

3.

Anmälan av sekreterare och protokollsekreterare
Riksförbundsstyrelsen har den 8 mars 2022 utsett Katarina Cumselius till
sekreterare och Elin Gustafsson 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 Katarina Wolf.
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.
Styrelsen har utsett Åsa Odell att vara styrelsens representant. Pernilla
Winnhed och Anna Lundell, båda LRF, har utsetts att vara sekreterare i
beredningsutskottet.
e) Omedelbar yttranderätt under debatt tillkommer
- ledamöter av riksförbundsstyrelsen och verkställande direktören
- beredningsutskottets ledamöter vid behandling av ärenden som beretts av
utskottet.
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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 beredningsutskott
Stämman ska utse ett beredningsutskott bestående av två fullmäktige samt en
av riksförbundsstyrelsen utsedd ledamot. Föregående års stämma utsåg Sofia
Karlsson (nyval) och Per Lindahl (omval) att ingå i beredningsutskottet fram
till 2022 års stämma.
Valberedningen har uppdragit till LRFs regioner och organisationsmedlemmar
att nominera lämpliga personer, vilket de också har gjort.
Valberedningen föreslår nyval av Karin Perers, Mellanskog och omval av Sofia
Karlsson, LRF Västra Götaland till beredningsutskott för stämman 2022 och fram
till 2023 års stämma.

8.

Val av protokolljusterare och rösträknare
Valberedningen nominerar två protokolljusterare med två ersättare samt två
rösträknare med två ersättare.
Som protokolljusterare föreslås:
Per Willén, LRF Örebro
Paul Robertsson, Danish Crown
Som ersättare föreslås:
Josefin Lindberg, LRF Norrbotten
Lennart Bogren, Falköpings Mejeri
Som rösträknare föreslås:
Anna Lundell, LRF
Pernilla Winnhed, LRF
Som ersättare föreslås:
Annika Häggmark, LRF
Petter Engström, LRF
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9.

Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
Meddelande om tid och plats för stämman skickades den 1 mars 2022 till
regioner och organisationsmedlemmar och kallelse skickades ut den 9 maj.
Annons har varit införd i Land vecka 19.
Kallelse ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

10.

Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt ordförandens
och verkställande direktörens redogörelser
Förbundsordförande Palle Borgström och verkställande direktör Anna Karin Hatt
kommenterar verksamheten, den ekonomiska utvecklingen och affärsverksamheten 2021.

11.

Anmälan av revisorernas berättelse och koncernrevisionsberättelse
Erik Albenius, Pwc och Tore Holmefalk föredrar revisorernas berättelse över
verksamhetsåret 2021 inklusive granskningsrapport för LRF förening
u p a enligt Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag.
Styrningsrapporten som är föremål för granskningen återfinns på sidan 69.

12.

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

13.

att

fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna i
LRF förening u p a där koncernens balansomslutning är 7 814 074 000 kr
och moderföretagets balansomslutning är 472 732 000 kr samt

att

fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna i
LRF ideell förening där balansomslutningen är 198 356 000 kr.

Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att årets resultat disponeras så:
att

disponibla medel i LRF ideell förening om 149 797 774,37 kr balanseras
i ny räkning samt

att

underskottet i LRF förening u p a om 16 881 977 kr balanseras i ny
räkning.

14.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
Revisorerna tillstyrker att styrelseledamöterna och verkställande direktören
beviljas ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.

15.

Bestämmande av ersättning till förtroendevalda och revisorer
2011 års riksförbundsstämma antog principen att både timarvodet och styrelsens
fasta arvode framöver bör följa kostnadsutvecklingen i samhället på en kontinuerlig basis. Styrelsens fasta arvode baseras därför på inkomstbasbeloppet som varje
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år fastställs av regeringen och som används för att bestämma storleken på
pensionen och följer den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Inkomstbasbeloppet för 2022 är 71 000 kr.
2019 års riksförbundsstämma beslutade på valberedningens förslag att höja de
fasta arvodena för styrelsens ledamöter och samtidigt att timarvode inte utgår
för styrelsens fasta mötesplatser. För förbundsordföranden är det fasta arvodet
utformat för att täcka hela uppdraget.
Arvoden som beslutas från och med 2022 års riksförbundsstämma träder i kraft
kommande halvårsskifte.
När det gäller timarvoden är valberedningens princip att arvodena ska följa
löneutvecklingen inom LEAB. 2022 års löneutveckling motsvarar en höjning
av timarvodet från 252 till 257 kronor.
Valberedningen föreslår stämman besluta:
att

samtliga förändringar av arvoden träder i kraft den 1 juli 2022 samt

att

ersättning för uppdrag inom Lantbrukarnas Riksförbund ska utgå
enligt nedan:

a) Årliga arvoden till ledamöter i riksförbundsstyrelsen och revisorer
Förbundsordförande – 24 inkomstbasbelopp.
Timarvode därutöver utgår inte.
Ställföreträdande förbundsordförande – 8 inkomstbasbelopp.
De fasta mötesplatser som ställföreträdande förbundsordförande förväntas delta
i (styrelsens möten inklusive strategiskt forum, styrelseresa och affärsdagar,
presidiets möten, riksförbundsråd/regionala råd/branschråd och riksförbundsstämma) samt medlemskontakter på distans täcks av det fasta arvodet. Vid
övriga förrättningar utgår timarvode.
Övriga ledamöter i riksförbundsstyrelsen – 4 inkomstbasbelopp.
De fasta mötesplatser som ledamot förväntas delta i (styrelsens möten inklusive
strategiskt forum, styrelseresa och affärsdagar, riksförbundsråd/regionala råd/
branschråd och riksförbundsstämma) samt medlemskontakter på distans täcks
av det fasta arvodet. Vid övriga förrättningar utgår timarvode.
Därutöver får riksförbundsstyrelsen disponera upp till åtta inkomstbasbelopp
efter beslutad arbetsfördelning inom styrelsen. I denna summa är ersättningar
för uppdrag i LRFs branschdelegationer inkluderade.
Tjänstgörande revisorer, ej yrkesrevisorer – 0,6 inkomstbasbelopp.
Därutöver utgår timarvode.
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Personalrepresentant i riksförbundsstyrelsen – 0,5 inkomstbasbelopp.
Samtliga arvoden och ersättningar som ledamöterna uppbär för uppdrag beslutade
av riksförbundsstämma och riksförbundsstyrelse ska redovisas inför kommande
riksförbundsstämma.
Riksförbundsstämman 2021 beslutade att ställa 545 600 kr (åtta inkomstbasbelopp) till riksförbundsstyrelsens förfogande. Beloppet har fördelats enligt
följande:
Vice ordförande
Utskott (Revision och finans)
Delegationer (Skog, Kött, Trädgård, Häst)
Övriga uppdrag
Reserv, inte fördelat

50 000 kr
40 000 kr
180 000 kr
260 000 kr
15 600 kr

För de ledamöter som väljer att bo i lägenhet istället för på hotell i Stockholm
utgår ett bruttotillägg till det fasta arvodet på 64 000 kronor per år. För förbundsordförande utgår ett nettotillägg till arvodet som motsvarar den marknadshyra
som ordföranden betalar för den lägenhet som LEAB tillhandahåller.
För yrkesrevisorer utgår ersättning i särskild ordning.
Ovanstående ska tillämpas så att årliga arvoden får uttas endast i ett av företagen
LRF ideell förening och LRF förening u p a.
b) Dagarvoden
Dagarvode utgår för såväl sammanträdes- och förrättningstid som restid med
följande belopp exklusive sociala avgifter:
Timmar
Ersättningsnivå

1–13
257 kr/timme

14-24
3 598 kr

Vid flerdagsförrättning utgår inget arvode mellan kl 00.00 och 07.00.
Antalet timmar beräknas som antalet påbörjade timmar och en timme räknas
som påbörjad när mer än 30 minuter passerat. Dagarvode utgår endast för hela
timmar. Telefonsammanträden och digitala möten ersätts enligt timarvode.
c) Rese- och traktamentsersättningar
Tidsbegränsad milersättning 2022-04-01 till 2023-06-30
Bilersättning utgår med lägst 33 kr/mil och är samma som för anställd personalVid samåkning utgår ett tillägg på 8 kr/mil per passagerare. Vid användande av
miljöbil gäller samma regler som för anställd personal.
Traktamentsersättning utgår enligt LRFs avtal för anställda.
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d) Ersättning till valberedningen
Beredningsutskottet föreslår att ersättning till valberedningen utgår enligt
följande:
ordförande
vice ordförande
övriga ledamöter
16.

0,6 inkomstbasbelopp
0,4 inkomstbasbelopp
0,2 inkomstbasbelopp

Fastställande av antal samt val till riksförbundsstyrelsen
Sex ledamöter i riksförbundsstyrelsen har en mandatperiod som går ut i samband
med riksförbundsstämman 2022. Dessa är Fredrik Andersson (2020), Joakim
Borgs (2017), Lennart Nilsson (2012), Martin Moraeus (2017), Paul Christensson
(2019), Åsa Odell (2010).
Sex ledamöter i riksförbundsstyrelsen är valda till 2023 års riksförbundsstämma.
Dessa är Beatrice Ramnerö (2021), Lena Åsheim (2017), Lotta Folkesson (2012),
Marcus Söderlind (2013), Michaela Johnsson (2019) samt Palle Borgström
(2010).
Valberedningen föreslår stämman besluta:
att

välja en riksförbundsstyrelse med tolv ledamöter,

att

till ledamöter i riksförbundsstyrelsen, för mandatperioden 2022-2024,
välja följande:
Fredrik Andersson, Arboga
Joakim Borgs, Gustafs
Lennart Nilsson, Harplinge
Martin Moraeus, Orsa
Paul Christensson, Brastad
Åsa Odell, Klagstorp

Personalrepresentanter är för närvarande Kristina Bengtsson, Unionen och
Pirjo Gustafsson, SACO.
Omval
Fredrik Andersson är ledamot sedan 2020. Han är utbildad agronom och driver
idag ett växtodlingsföretag tillsammans med sin pappa och två medarbetare.
I växtodlingen produceras utsäde, fröer och spannmål till avsalu. Totalt brukas
cirka 600 ha åker och 60 ha skog. Bland förtroendeuppdragen återfinns styrelseuppdrag i LRFs lokalavdelning och kommungrupp, Sveriges synemannaförbund,
branschrådet Sverigeförsöken samt styrelseordförande i Frökontrollen
Mellansverige.
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Joakim Borgs är ledamot sedan 2017 och driver idag en gård i Gustafs, Dalarna
tillsammans med familjen där produktionsinriktningen är mjölk, växtodling och
skogsbruk. Han är utbildad lantmästare och har flera utbildningar inom ledarskap och styrelsearbete. Joakim är idag ordförande i Lantmännens distrikt
Dala-Aros och vice ordförande i Lantmännens förtroenderåd.
Lennart Nilsson är ledamot sedan 2012. Driver Storegård, utanför Harplinge i
Halland, tillsammans med sin fru och två svågrar. Företaget är inriktat på växtodling, dikor med avelsinriktning och maskinstation. Lennart har tidigare varit
ordförande i LRF Halland i nio år. Han har också flera förtroendeuppdrag inom
nötköttsorganisationer och andra branschorganisationer.
Martin Moraeus är ledamot sedan 2017. Driver jord- och skogsbruk i Orsa,
Dalarna och har en bred utbildning och kunskap inom lantbruk och styrelsearbete. Martin har tidigare varit ordförande i LRF Dalarna. Han har också flera
andra förtroendeuppdrag i bland annat Dalarnas Försäkringsbolag och Orsa
Besparingsskog.
Paul Christensson är ledamot och vice ordförande sedan 2019. Driver tillsammans med sin bror och deras familjer företag i mellersta Bohuslän med inriktning
på skog, växtodling, gris, värphöns, entreprenad, restaurang och turism. Paul är
ordförande för LRF Skogsägarna, vice ordförande i Södra skogsägarna. Han har
lång erfarenhet från många styrelseuppdrag bland annat som ordförande i LRF
Västra Götaland under åtta år.
Åsa Odell är ledamot sedan 2010, vice ordförande sedan 2014. Driver ett lantbruk tillsammans med familjen i Södra Åby, Skåne. Produktionsinriktningen är
integrerad grisuppfödning och växtodling. Företaget sysselsätter fem personer
på heltid. Åsa är utbildad lantmästare och har lång erfarenhet av styrelsearbete.
Hon är även styrelseledamot i Länsförsäkringar Skåne.
17.

Val av styrelseordförande, tillika förbundsordförande
Valberedningen föreslår att Palle Borgström väljs som styrelsens ordförande och
tillika förbundsordförande. Valet avser stadgeenligt ett år fram till och med 2023
års stämma.

18.

Förslag till ändrade stadgar
Syftet med de föreslagna ändringarna i stadgarna är att anpassa dem till föreningens nuvarande förhållanden. Stadgeändringsförslagen motiveras och finns
beskrivna på sida 80.
Styrelsen föreslår stämman besluta:
att

anta förslaget till ändringar i stadgar för LRF förening u p a samt

att

anta förslaget till ändringar i stadgar för LRF ideell förening.
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19.

Val av revisorer jämte suppleanter
Stämman utser på förslag av valberedningen två ordinarie förtroendevalda revisorer med två suppleanter. Dessutom föreslås, efter samråd med den verkställande
ledningen, en auktoriserad revisor och en revisorssuppleant.
Valberedningen föreslår som ordinarie revisorer:
Tore Holmefalk, Glommen (omval)
Carl-Olov Holmström, Ljung (omval)
auktoriserad revisor:
Erik Albenius, Pwc (omval)

20.

auktoriserad revisor:
Jens Persson, Pwc (omval)

Fastställande av antal samt val av ledamöter till valberedning, däribland
dess ordförande
Beredningsutskottet föreslår att valberedningen ska bestå av oförändrat nio
ledamöter.
Fyra ledamöter i valberedningen har en mandatperiod som går ut i samband med
riksförbundsstämman 2022. Dessa är Viktoria Josefsson, Patrik Olsson, Leif
Karlsson och Margareta Malmquist.
Leif Karlsson samt Patrik Olsson har avböjt omval, liksom Marita Wolf som har
ett år kvar på sin mandatperiod, vilket innebär att ett fyllnadsval behöver göras.
Följande har ett år kvar på sin mandatperiod
Emilia Astrenius Widerström, Götene
Torgny Hardselius, Sjulsmark
Christian Horn, Åryd
Kjell Svegrup, Härslöv
Marita Wolf, Rimforsa
Beredningsutskottet föreslår stämman besluta:
att

välja en valberedning med nio ledamöter,

att

till ledamöter i valberedningen, för mandatperioden 2022-2024,
välja följande:
Viktoria Josefsson, Reftele
Margareta Malmquist, Nyköping
Marianne Andersson, Trelleborg
Stefan Lennartsson, Falköping

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

att

som fyllnadsval till ledamot i valberedningen, mandatperioden 2022-2023,
välja Per Pettersson, Hölö samt

att

till ordförande i valberedningen välja Viktoria Josefsson (omval).
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21.

Fördelning av fullmäktige för organisationsmedlemmarna vid nästa
ordinarie stämma
I enlighet med stadgarna har riksförbundsstyrelsen den 27 april 2022 beslutat
föreslå stämman fördelning av 45 fullmäktige till kommande stämma. Riksförbundsstyrelsen har vid framtagandet av förslaget tillämpat den fastlagda principen
i riktlinjerna för organisationsmedlemskap i LRF; att fördela fullmäktige med
särskild hänsyn tagen till serviceavgifter, insatskapital och branschens omsättning.
Styrelsen föreslår stämman besluta:

22.

att

anta förslaget till fördelning av 45 fullmäktige samt

att

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

Ärenden som riksförbundsstyrelsen hänskjutit till stämman
a) LRFs medlemsavgift år 2023 (LRF ideell förening)
Styrelsen föreslår att den ideella medlemsavgiften för alla LRFs medlemmar
fastställs till 295 kr, en höjning med 5 kr.
Styrelsen föreslår stämman besluta:
att

fastställa medlemsavgiften i LRF ideell förening 2023 för alla medlemmar
till 295 kr.

b) Ersättning till ledande befattningshavare
På riksförbundsstämman 2020 antog LRF Svensk kod för styrning av kooperativa
och ömsesidiga företag. Detta innebär att stämman årligen ska besluta om principer för ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget beskrivs närmare på
sidan 84.
Styrelsen föreslår stämman besluta:
att

fastställa redovisade övergripande principer avseende ersättningar och
övriga anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare
i LRF-koncernen.

c) LRFs värdegrund
I juni 2021 beslutade riksförbundsstyrelsen att inleda en översyn av LRFs värdegrund samt att riksförbundsstämman ska besluta om denna. Förslaget på reviderad
värdegrund har varit på remiss hos samtliga LRF regionstyrelser, LRF Ungdomens riksstyrelse, alla organisationsmedlemmar, riksförbundsstyrelsens valberedning samt 300 slumpmässigt utvalda lokalavdelningar och kommungrupper.
Förslaget har därefter justerats ytterligare, se förslaget på sida 85.
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Styrelsen föreslår stämman besluta:
att

fastställa LRFs värdegrund i enlighet med styrelsens förslag.

23.

Ärenden som medlem hänskjutit till riksförbundsstämman
Styrelsen redovisar i 43 yttranden sina förslag med anledning av inkomna
motioner.

24.

Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på riksförbundsstämman

25.

Stämmornas avslutande
- Avtackningar
- Tid och plats för ordinarie stämmor år 2023
Riksförbundsstyrelsen har beslutat att 2023 års stämmor hålls den
23-24 maj 2023.
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Ärende nr 10

Styrelsen och verkställande direktören för

Lantbrukarnas Riksförbund förening upa
Org nr 702001-2642
får härmed avge

Årsredovisning

och koncernredovisning
för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2021

Innehåll:

sida
142
20

Förvaltningsberättelse
Resultaträkning - koncernen

8

21

Balansräkning - koncernen
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Lantbrukarnas Riksförbund, förening upa, får härmed avge sin årsredovisning
för verksamheten under 2021.
Allmänt om verksamheten
Lantbrukarnas Riksförbund, förening upa, är moderförening i en koncern som består av det helägda dotterbolaget
Lantbrukarnas Ekonomi AB, som i sin tur består av ett flertal helägda dotterbolag samt intressebolag vars sammansättning
framgår av not 14 till balansräkningen i moderbolaget Upa.
Riksförbundet, som är en partipolitiskt obunden organisation, skall främja medlemmarnas ekonomiska intressen samt
lantbrukarnas ekonomiska och sociala intressen i allmänhet genom:
- att företräda lantbruket i frågor som är av allmän betydelse för detta
- att utföra uppgifter, som är gemensamma för lantbrukskooperationen,
- att ordna ett fast samarbete såväl inom lantbrukskooperationen som mellan denna eller dess organisationer och
lantbrukarnas organisationer samt
- att för medlemmarnas räkning bedriva ekonomisk verksamhet, som är av betydelse för medlemmarna och lantbruket.
Riksförbundets organ är riksförbundsstämman, riksförbundsstyrelsen och revisorerna. Ordinarie riksförbundsstämma hölls
digitalt den 25 maj 2021. På denna stämma beslutades att styrelsen skall bestå av 12 ledamöter. Stämman omvalde Palle
Borgström till förbundsordförande fram till 2022 års stämma. Fem ledamöter omvaldes och en ledamot nyvaldes i enlighet
med valberedningens förslag. Utöver den ordinarie stämma hölls en semidigital stämma den 6-7 oktober
där 49 motioner behandlades. Styrelsen har haft 10 protokollförda möten under verksamhetsåret 2021.
Viktigare händelser under året
LRF har ett viktigt uppdrag – att bidra till att förbättra förutsättningarna så att företag i de gröna näringarna kan växa och
utvecklas. Utbrottet av Covid -19 och de restriktioner som successivt infördes i samhället innebar förutsättningar vitt skilda
från tidigare år, och tvingade LRF att snabbt ställa om sin verksamhet. Pandemin har påverkat verksamheten i alla bolagen
i koncernen och mycket av det arbete som bedrivits på kontoret bedrivs nu hemifrån. Bolagen följer de rekommendationer
som myndigheter utfärdar och försöker underlätta för personalen vad gäller arbetsverktyg, arbetssätt men också med
digitala träningspass och möten. Under 2021 har koncernen fortsatt att följa myndigheternas råd vilket i stor utsträckning
medfört arbete från hemmet eller på annan lämplig ort. Kontoren har dock varit öppna för de som behövt denna möjlighet.
LRF satsade extra resurser på arbetet kring fem prioriterade områden. Varje område tilldelades en särskilt utsedd arbetsgrupp, med representanter från både riksförbundet och regionerna. De fem prioriterade områdena var Cap, Forskning och
innovation, Fossilfritt , Vatten och Vilt. LRFs kamp för äganderätt gav utslag i skogen. Regeringen tydliggjorde att
registring av nyckelbiotoper upphör. I slutet av året presenterade regeringen Sveriges strategiska Cap-plan. I denna fanns
en del av LRFs positioner inkluderade, men sammanfattningen om detta är högre krav och mindre ersättning.
Statens utredare förslog under året en viss gårdsförsäljning av alkohol, en fråga som LRF länge arbetat för. Förslaget är
restriktivt, men ett steg i rätt riktning. Genom en av LRFs kommungrupper har frågan om vattendirektivet ifrågasatts. Detta
ledde till att regering begärde överprövning av Vattendirektivet i likhet med ett fyrtiotal kommuner och Havs och Vatten
myndigheten.
Vidare kan konstateras att allt fler visar intresse för att jobba och studera inom de gröna näringarna.
LRF (LRF ideell förening) hade vid utgången av året 134 421 medlemmar vilket är en minskning med 2 804 stycken jämfört
med föregående år. Antalet företagarmedlemmar noterades till 114 994, en minskning med 2 033 jämfört med föregående
år. Antalet personmedlemmar var 19 427 vilket är en minskning med 771 medlemmar.
Under året har verksamheten i Bygruppen AB överlåtits till LEAB genom en inkråmsaffär där huvudsyftet är att samla de
tjänster som är direkt service till Gröna Närings Hus i enheten Service och Mat. Detta innebär att Sånga-Säby Hotell &
konferens AB är numera ett direktägt dotterbolag till LEAB. Verksamheten i Sånga återupptogs genom nyöppning i
september. Byggnaderna är nu moderniserade och konceptet anpassat för att spegla ett modernt lantliv och nyöppningen
har med nuvarande förutsättningar överträffat våra förväntningar.
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Finansmarknaderna har under 2021 fortsatt präglats av utvecklingen i pandemin. Vaccinutrullningen och lättade
restriktioner har varit en viktig förutsättning för den starka ekonomiska återhämtningen under året. Vidare har företagen
trots utbudsproblem, flaskhalsar och ökade kostnader lyckats behålla sina marginaler och visat starka resultat, vilket
tillsammans med det låga ränteläget gett stöd tillfinansmarknaderna som utvecklats starkt under året. Drivet av bland
annat hög efterfrågan och stigande energipriser har inflationen kommit upp på historiskt höga nivåer, något som
centralbankerna länge sett som övergående men där den amerikanska centralbanken till slut tvingades byta fot och mot
slutet av året aviserade en kommande åtstramning av penningpolitiken.
Avkastningen för LRFs portfölj uppgick 2021 till 21,4% motsvarande 1 444 mkr. Avkastningen år främst hänförlig till
utvecklingen för portföljens alternativa tillgångar men även till utvecklingen på världens aktiemarknader.
Förbundsstyrelsen fattade under året beslut om att starta Projekt Diamant. Projekt Diamant är ett utvecklingsarbete av LRF
som ytterst handlar om att se till att vi levererar en så god medlemsnytta som möjligt framåt, genom att prioritera rätt saker
på rätt sätt. Våra medlemmar idag ska helt enkelt känna sig trygga med att vi tar ansvar för att framtida medlemmar ska
kunna bedriva en meningsfull och relevant verksamhet även imorgon.

Så här styrs LRF

Syftet med denna beskrivning är att ge medlemmar och omvärld en översiktlig beskrivning över hur verksamheten styrs
och kontrolleras.
Lantbrukarnas Riksförbund, förening upa regleras i stadgar som beslutas av föreningens högst beslutande organ,
riksförbundsstämman. LRFs nuvarande stadgar reviderades senast på riksförbundsstämmen 2017 och reglerar
bland annat ändamål, mandat på stämman och hantering av insatskapital.
Demokratisk uppbyggnad och ägarstyrning
LRF ekonomisk förening upa samverkar med LRF ideell förening genom en gemensam stämma, gemensam stadga samt
samma förbundsstyrelse. Sammantaget har LRF tre typer av medlemmar; individmedlemmar, organisationsmedlemmar
och intressemedlemmar (nationella och regionala). Individmedlemmarna är organiserade i knappt 1 000
lokalavdelningar och 230 kommungrupper, vilka i sin tur är indelade i 17 regioner. Individmedlemmar och
intressemedlemmar är medlemmar i LRF ideell förening, medan organisationsmedlemmar är medlemmar och har ett
insatskapital i den ekonomiska föreningen LRF upa.
Individmedlemmar under 36 år är automatiskt medlemmar i LRF Ungdomen, som har en egen regional organisation och
en egen riksstämma. Lokalavdelning, LRF Ungdomen och i vissa fall kommungrupp har motionsrätt till regionstämma.
Motionsrätt till riksförbundsstämma har regioner, organisationsmedlemmar och LRF Ungdomen.
Riksförbundsstämmans befogenheter utövas helt av 150 fullmäktige som väljs av medlemmarna enligt nedan. Fullmäktige
utses för tiden från och med kommande ordinarie riksförbundsstämma fram till nästa ordinarie riksförbundsstämma.
Fullmäktige fördelas på så sätt att:
1) 45 fullmäktige väljs av organisationsmedlemmarna i LRF ekonomiska förening upa.
2) 105 fullmäktige väljs av regionerna inom LRF ideell förening.
På riksförbundsstämman fattas bland annat beslut om:

Resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat

Ansvarsfrihet för styrelse och VD
 Ersättning till förtroendevalda och revisorer

Antal och val av ledamöter till riksförbundsstyrelse och valberedning
 Val av förbundsordförande
 Val av ledamöter till beredningsutskott

Val av revisorer
 Ärenden som riksförbundsstyrelsen hänskjutit till stämman
 Ärenden som medlem hänskjutit till stämman (motioner)
Riksförbundsstyrelsen kan uppdra åt en delegation som består av en grupp organisationsmedlemmar, intressemedlemmar
och personer utsedda av riksförbundsstyrelsen att företräda LRF i branschspecifika frågor samt ansvara för strategisk
styrning av LRFs arbete för branschen.
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Valberedning
Riksförbundsstämman utser på förslag från beredningsutskottet en valberedning med 7-11 personer, varav en utses till
ordförande. Ledamöterna väljs för två år.
Valberedningen ska senast sex veckor före ordinarie riksförbundsstämma avlämna sitt förslag till riksförbundsstyrelse och
styrelseordförande, tillika förbundsordförande.
Valberedningen skall tillse att styrelsens sammansättning väl återspeglar medlemskårens sammansättning och
verksamheter. De föreslagna ledamöterna ska dela LRFs värdegrund och vara väl skickade att förverkliga LRFs vision
om att utveckla medlemmarnas företagande i det gröna näringslivet och påverka samhällsutvecklingen för att skapa
bättre villkor för företagare och boende på landsbygden. Valberedningen ska eftersträva en styrelse med bred
kompetens och erfarenhet från såväl samhällsarbete som från de största lantbrukskooperativa branscherna och annan
affärsverksamhet i landets olika delar.
Revision och revisorer
LRFs revisorer har granskat LRFs årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning. Revisorn
ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till riksförbundsstämman. Revisorer, auktoriserad och
förtroendevalda utses och beslutas på årsstämman efter förslag från valberedningen. På årsstämman 2021 utsågs
till förtroendevalda revisorer Tore Holmefalk och Carl-Olov Holmström, samt Erik Albenius från revisionsfirman PwC till
revisor för perioden fram till årsstämman 2022. PwC har vid sidan av sitt uppdrag som vald revisor även bistått LRF
i revisionsnära uppdrag främst relaterade till annan revisionsnära verksamhet.
Styrelsen har inom sig utsett ett Finans- och revisionsutskott med Åsa Odell som ordförande. Utskottet är styrelsens
förlängda arm för övervakning av frågor som rör redovisning, revision och finansiell rapportering. Uppdraget omfattar
behandling av frågor som verksamhetsrisker och riskhantering, intern kontroll (miljö, utformning och genomförande),
redovisningsprinciper, ekonomisk uppföljning och rapportering samt revisionens utförande. Utskottet träffar löpande
ledande befattningshavare för att följa hur bolagets väsentliga processer fungerar ur ett internt kontrollperspektiv.
Ledamöterna tar del av samtliga delårsrapporter. Utskottet träffar också löpande bolagets revisorer för att informera
sig om revisionens inriktning, omfattning och resultat. Revisionsutskottet har en särskild arbetsordning som årligen
prövas och fastställs av styrelsen.
Styrelsen och styrelsens arbete
Styrelsen svarar för LRFs organisation och för förvaltningen av riksförbundets angelägenheter. Styrelseledamots ansvar
och tillsynsskyldighet kan inte överlåtas på någon annan. Styrelsen ska fortlöpande utvärdera och bedöma LRFs
organisation och LRFs ekonomiska situation samt lägga fast mål och strategier för de uppdrag som stämman lagt
fast och utfärda riktlinjer i policyfrågor.
Styrelsen består av 10-16, för närvarande tolv, stämmovalda ledamöter och två personalrepresentanter. VD ingår inte
i styrelsen. Styrelseledamöternas mandatperiod är två år och vid varje riksförbundsstämma väljs hälften av ledamöterna.
Styrelsens ordförande, tillika förbundsordförande, utses av riksförbundsstämman för en tid av ett år. Styrelsen utser
inom sig en eller flera vice ordförande.
Förbundsordföranden, vice ordförandena och verkställande direktören utgör LRFs presidium. Presidiet sammanträder
mellan ordinarie styrelsesammanträden för att förbereda kommande styrelseärenden.
Styrelsens arbetsformer anpassas löpande 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, inklusive branschavdelningar och branschdelegationer.
Operativ ledning
Den operativa ledningen utgörs av VD i Lantbrukarnas Riksförbund upa tillika koncernchef.
Koncernchefen är ordförande och VD i koncernens servicebolag, Lantbrukarnas Ekonomi AB (LEAB). Övriga
styrelseledamöter i LEAB utgörs av CFO. Affärsdrivande dotterbolag leds av separata bolagsstyrelser
med ledamöter från LEABs styrelse samt externa ledamöter. Styrelserna utses på respektive bolagsstämma enligt
direktiv från riksförbundsstyrelsen.

Hållbarhet
Hela LRF-koncernen förhåller sig till hållbarhet. Här beskrivs det arbete som lagts ned under 2021.
LRF har genomfört en väsentlighetsanalys för att utröna var påverkan kan vara störst och vilka aspekter av hållbart
företagande som är viktiga att bevaka. Det är riksförbundsstyrelsen som har det övergripande ansvaret för förvaltningen
av Lantbrukarnas Riksförbund, förening, upa, också relaterande till hållbart företagande. Styrelsen har tagit fram en
hållbarhetspolicy, en arbetsmiljöpolicy och en policy mot kränkande särbehandling, diskriminering och trakasserier.
Uppföljning av hållbarhetspolicyns implementering och efterlevnad sker via medarbetarundersökningar och
medarbetarsamtal. Dessa gäller koncernövergripande.
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HÅLLBARHETSRAPPORT
Väsentliga hållbarhetsrelaterade risker
Miljö
Jorden står inför en temperaturhöjning som kommer att påverka förutsättningar för lantbruket i Sverige. LRF följer denna
utveckling med torka, översvämningar och i övrigt förändrade förutsättningar för bedrivande av jord- och skogsbruk.
Vi har under året presenterat LRFs hållbarhetsmål där vi arbetar för att öka klimatnyttan, resurseffektiviteten och öka
främjandet av den biologiska mångfalden.
LRF skall verka för att öka produktionen av förnybara varor och tjänster för att ge andra delar av ekonomin möjlighet att
byta ut fossila och ändliga resurser i sina processer. Försöka fasa ut fossila bränslen ur våra värdekedjor till 2035.
Minimera utsläpp av icke-fossila växthusgaser från brukning och djurhållning i den takt som kunskap och tillämpning
utvecklas. Vi vill bidra till att lindra effekterna av torka, bränder och andra klimatkatastrofer genom en klok användning
av mark och resurser. För att detta skall lyckas måste samhället i stort arbeta i samma riktning. På LRFs hemsida finns
förutsättningarna för att lyckas beskrivna.
Lantbrukarnas Riksförbund, förening upa, med dotterbolag tar ansvar för miljön genom en resepolicy som kräver att
tjänsteresor planeras och genomförs så att påverkan på miljön minimeras med avseende på koldioxidutsläpp. Vidare
styr bilpolicyn mot att premiera användandet av miljövänliga fordon med alternativa förnybara bränslen. Under året har
medlemsverksamhetens samlade utsläpp beräknats till 110 (141) ton CO2. Ytterligare initiativ tas inom dotterbolagen.

Sociala förhållanden inklusive personalfrågor
Arbetsplatsolyckor
Huvudsakliga verksamheten bedrivs i kontorsmiljö. Dock bedriver ett bolag i koncernen restaurangverksamhet med
en viss förhöjd risk för arbetsplatsolyckor. LRF genomför regelbundna arbetsplatsmiljöronder, med ansvariga chefer,
HR och facklig representant och dessa dokumenteras och följs upp med åtgärdsplaner. För att reglera diskriminering har
en särskild policy införts med syfte att säkerställa att LRF ska upplevas som en säker och trygg arbetsplats. I denna
uttrycks att vi värnar om människors lika värde, att alla ska behandlas med respekt och att ansvaret vilar på alla
medarbetare men ägs av chefer och ledare. En särskild visselblåsarfunktion finns upprättad i samarbete med en extern
part.
Även under 2021 har verksamheten präglats av mycket hemarbete p.g.a pandemin Covid -19. LRF har fortsatt att följa
Folkhälsomyndighetens direktiv. Vidare har LRF fortsatt varit uppmärksamma på personalens hälsa genom möten, enkäter
regelbunden kontakt.

Respekt för mänskliga rättigheter

LRFs verksamhet visar inte på några uppenbara risker vad gäller brott mot de mänskliga rättigheterna. Ovan beskrivs
hur LRF hanterar personal- och leverantörsfrågor. I kapitalplaceringspolicyn har särskilt tagits in ett stycke om att
LRF följer internationella konventioner om mänskliga rättigheter, miljö, mutor, arbetsvillkor och korruption och ILOs
kärnkonventioner.

Korruptioner och mutor

LRF har nolltolerans mot mutor och korruption vilket framgår av hållbarhetspolicyn och policyn kring representation och
gåvor och i den av LRF tillämpade leverantörskoden i LRF Samköp ABs hållbarhetsbedömning. Utöver ovannämnda
har LRF ej identifierat några betydelsefulla hållbarhetsrisker.

17
Transaktion 09222115557464379631

Signerat BR, FA, JB, LÅ, LN, ACF, MS, MM, MJ, PB, PC, ÅO, AH, PG, KB, EA, CH, TH

6 (33)

Lantbrukarnas Riksförbund förening upa
Org nr 702001-2642

Eget kapital - koncernen

Belopp i tkr

Medlemsinsatser

Reserver

Balanserat
resultat inkl
årets resultat

Summa eget
kapital hänförligt
till i moderföretagets
aktieägare

468 038

23 093

4 206 850

4 697 981

–

–

Innehav
utan
bestämmande
inflytande

Summa eget
kapital

794

4 698 775

Koncernen
Ingående balans

2021-01-01

Förskjutning mellan bundet
och fritt eget kapital

–

-485

485

–

–

–

Omräkningsdifferenser

–

40

-54

-14

-10

-24

Innehav utan bestämmande inflytande

–

–

–

–

1 514

1 514

Årets resultat

–

–

908 712

908 712

-938

907 774

468 038

22 648

5 115 993

5 606 679

1 360

5 608 039

Vid årets utgång

2021-12-31

Eget kapital - moderföretaget
Bundet eget kapital

Belopp i tkr

Fritt eget kapital

Medlemsinsatser

Reservfond

Balanserat
resultat inkl årets
resultat

Summa eget
kapital

468 038

20 287

-16 883

471 442

2

2

-16 881

471 444

Moderföretaget
Ingående balans

2021-01-01

Förändring organisationsmedlemmar

–

Årets resultat
Vid årets utgång

2021-12-31

–

20 287

468 038

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Ekonomisk översikt
Nettoomsättning
Rörelsemarginal %
Balansomslutning
Avkastning på sysselsatt
kapital %
Avkastning på eget kapital %
Soliditet %

2021

2020

2019

2018

741

621

671

1 062

-35%

-54%

-53%

39%

7 814

6 686

6 690

6 322

11%

3%

7%

18%

3%

9%

72%

70%

68%

3%
5%
66%

Definitioner: se not 30
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Ekonomi - koncernen
LRFs verksamhet är synnerligen diversifierad och innefattar utöver intresse- och näringslivsorganisationen,
som bedrivs både lokalt, regionalt och centralt även affärsverksamhet och egen finansförvaltning.
Koncernens verksamhet gav 2021 ett överskott.
Koncernens rörelseintäkter uppgick till 741 (621) Mkr. Rörelsens kostnader uppgick till 1 001 (953) Mkr.
Före avkastning från finansiella investeringar uppgick resultatet till -259 (-332) Mkr, vilket gav ett kassaflöde från den
löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital på -215 (-254) Mkr.
Finansnettot var högre jämfört med föregående år och uppgick till 1 400 (547) Mkr.
Resultatet före skatt uppgick till 1 140 (215) Mkr. Efter skattemässig konsolidering uppvisar koncernen
en redovisad skattekostnad på 232 (83) Mkr. Årets resultat efter skatt uppgår därmed till 908 (132) Mkr,
varav hänförligt till moderbolagets medlemmar 909 (133) Mkr.
Bruttoinvesteringar i inventarier, verktyg och installationer samt byggnader och mark uppgick under året
till 30 (45) Mkr.
Balansräkningens omslutning ökade till 7 814 (6 686) Mkr.
Ekonomi - moderföretaget
Verksamheten inom Lantbrukarnas Riksförbund, förening upa handhas av Lantbrukarnas Ekonomi AB
och föreningen debiteras för utförda tjänster.
Rörelsens intäkter uppgick till 2 (2) Mkr, varav fakturerad försäljning till andra bolag inom
LRF-koncernen var 0 (0) Mkr. Rörelsens kostnader uppgick till 11 (11) Mkr. Det finansiella
nettot uppgår till 0 (0) Mkr.
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -9 (-9) Mkr. Efter bokslutsdispositioner
om 9 (10) Mkr redovisas ett resultat före skatt om 0 (0) Mkr. Efter skatt om 0 (0) Mkr
uppgår årets resultat till 0 (0) Mkr.
Balansräkningens omslutning uppgick till 473 (472) Mkr. Liksom föregående år gjordes inga
investeringar i inventarier, verktyg och installationer.

Förslag till disposition av företagets förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor - 16 881 977 behandlas enligt följande:
Balanseras i ny räkning
Summa

16 881 977
16 881 977
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Resultaträkning - koncernen
Belopp i tkr

Not

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning

1

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

3
2

4
5
6

Resultat före skatt

2021

2020

741 448
–
741 448

620 592
–
620 592

-5 333
-100 343
-469 963
-388 957
-17 592

-4 059
-86 048
-360 977
-395 367
-24 827

-18 573
-259 313

-81 418
-332 104

1 450 979
184
-51 595
1 140 255

597 200
254
-50 845
214 505

1 140 255

214 505

-232 481

-82 925

Årets resultat

907 774

131 580

Hänförligt till
Moderföretagets medlemmar
Innehav utan bestämmande inflytande

908 712
-938

132 786
-1 206

Skatt på årets resultat

7
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Balansräkning - koncernen
Belopp i tkr

2021-12-31

2020-12-31

10 896
26 736
37 632

15 526
–
30 659
46 185

71 050
52 864

54 266
48 837

13

85
123 999

2 696
105 799

16

57 860
7 186 092
19 692
7 263 644

74 453
6 062 276
16 974
6 153 703

7 425 275

6 305 687

841
–
841

373
–
373

48 154
10 535
25 367
97 603
181 659

32 153
54 008
1 963
62 320
150 444

2 000

–

204 299
204 299

229 023
229 023

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar
Goodwill

8
9
10

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

11
12

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

17, 18
19

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

20

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Kassa och bank

28

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

388 799

379 840

7 814 074

6 685 527
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Balansräkning - koncernen
Belopp i tkr

Not

2021-12-31

2020-12-31

468 038
22 648
5 115 993
5 606 679
1 360
5 608 039

468 038
23 093
4 206 850
4 697 981
794
4 698 775

1 260 278
416 014
5 760
1 682 052

1 254 669
237 702
8 782
1 501 153

–
–

–
–

69 314
9 134
195 201
250 334
523 983

57 592
30
198 645
229 332
485 599

7 814 074

6 685 527

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Medlemsinsatser
Reserver
Balanserat resultat inkl årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderföretagets medlemmar
Innehav utan bestämmande inflytande
Summa Eget kapital

21

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Avsättningar för skatter
Övriga avsättningar

22
23

Långfristiga skulder
Övriga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

24

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Kassaflödesanalys - koncernen
Belopp i tkr

Not

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

29

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv/avyttring av andelar i dotterföretag, netto likvidpåverkan
Förvärv av intressebolag
Förvärv av finansiella tillgångar
Avyttring av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Förändring långfristig fordran
Förändring långfristig skuld
Beståndsöverlåten verksamhet
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

28

2021-12-31

–

2020-12-31

1 140 255
-1 353 833
-213 578
-1 592

214 505
-420 337
-205 832
-48 487

-215 170

-254 319

-468
-74 688
29 280
-261 046

265
36 489
-187 425
-404 990

-28 204
74
–
–
-1 000
-2 428 109
2 698 275
241 036

-41 444
4 928
-1 820
-19 339
-25
-2 134 330
2 481 221
289 191

-4 714
-4 714

-4 000
-25 000
-2 635
-31 635

-24 724
229 023

-147 434
376 457

204 299

229 023
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Resultaträkning - moderföretaget
Belopp i tkr

Not

Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat

2

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

6

Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag, erhållna
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

7

Årets resultat

2021

2020

1 676
1 676

1 688
1 688

-1 661
-9 025
-9 010

-1 704
-9 292
-9 308

-2
-9 012

–
-9 308

9 150
138

9 610
302

-136

-129

2

173
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Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr

Not

2021-12-31

2020-12-31

14

10 000
451 422
461 422

10 000
452 437
462 437

461 422

462 437

345
10 900
–
40
25
11 310

360
9 610
–
38
25
10 033

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag

15

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

20

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

11 310

10 033

472 732

472 470
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Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr

Not

2021-12-31

2020-12-31

468 038
20 287
488 325

468 038
20 287
488 325

-16 883
2
-16 881
471 444

-17 056
173
-16 883
471 442

60
96
100
621
411
1 288

45
78
30
607
268
1 028

472 732

472 470

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

21

Bundet eget kapital

Medlemsinsatser
Reservfond
Fritt eget kapital

Balanserat resultat
Årets resultat

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

24

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Kassaflödesanalys - moderföretaget
Belopp i tkr
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Förvärv av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Erhållna koncernbidrag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

28

2021

2020

-9 012
-136

-9 308
-73

-9 148

-9 381

-1 737
260
-10 625

105
-214
-9 490

–
–

10
10

9 610
9 610

10 400
10 400

-1 015
452 437

920
451 517

451 422

452 437

27
Transaktion 09222115557464379631

Signerat BR, FA, JB, LÅ, LN, ACF, MS, MM, MJ, PB, PC, ÅO, AH, PG, KB, EA, CH, TH

16 (33)

Lantbrukarnas Riksförbund förening upa
Org nr 702001-2642

Noter

Belopp i tkr om inget annat anges
Not
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
(K3).
Immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar som förvärvats är redovisade till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Utgifter för internt genererad goodwill
och varumärken redovisas i resultaträkningen som kostnad när de uppkommer.
Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.
Nyttjandeperiod
Förvärvade immateriella tillgångar

Programhandling Gröna Näringslivets hus
Dataprogram
Dataprogram
Goodwill
Övriga immateriella tillgångar

15 år
10 år
3 år
10 år
10 år

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter
som är direkt hänförliga till förvärvet.
Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde.
Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.
För byggnader har skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara väsentlig.
Dessa tillgångar har därför delats upp i komponenter vilka skrivs av separat.
Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas
som kostnad i resultaträkningen
Nyttjandeperiod
5 år
5 år
5 år
15 år
3 år

Nedlagda utgifter på annans fastighet
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Inventarier
Datorer

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är
byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms
som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar.
Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på
byggnader:
- Stomme
100 år
- Stomkompletteringar, innerväggar mm
50 år
- Installationer; värme, el, VVS, ventilation mm
20-25 år
- Yttre ytskikt; fasader, yttertak mm
50 år
- Inre ytskikt, maskinell utrustning mm
10-25 år
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Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i
koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än
dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga
bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning
återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den
senaste nedskrivningen har förändrats.
Leasing
Alla leasingavtal har klassificerats som operationella leasingavtal
Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men
exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över
leasingperioden.
Utländsk valuta
Poster i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas
inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället.
Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster
redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer.
Omräkning av utlandsverksamheter
Tillgångar och skulder, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, räknas
om till redovisningsvalutan till balansdagskurs. Intäkter och kostnader räknas om till genomsnittskursen.
Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I anskaffningsvärdet
ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick.
Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 12 (Finansiella instrument
värderade enligt 4 kap. 14 a–14 e §§ årsredovisningslagen) i BFNAR 2012:1.
Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från
tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är
förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och företaget inte längre har
kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den
avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.
Klassificering och värdering
Finansiella tillgångar och skulder har klassificerats i olika värderingskategorier i enlighet med
kapitel 12 i BFNAR 2012:1. Klassificeringen i olika värderingskategorier ligger till grund för hur
de finansiella instrumenten ska värderas och hur värdeförändringar ska redovisas.
(i) Finansiella tillgångar som innehas för handel
Finansiella tillgångar i denna kategori värderas till verkligt värde och värdeförändringar redovisas
i resultaträkningen. I kategorin ingår derivat med positivt verkligt värde med undantag för derivat
som är ett identifierat och effektivt säkringsinstrument.
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(ii) Investeringar som hålls till förfall
Investeringar som hålls till förfall är finansiella tillgångar som omfattar räntebärande värdepapper
med fasta eller fastställbara betalningar och fastställd löptid som företaget har en uttrycklig avsikt
och förmåga att inneha till förfall. Tillgångar i denna kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde.
(iii) Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som har fastställda eller fastställbara
betalningar, men som inte är derivat. Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten. Kundfordringar redovisas till det belopp som beräknas inflyta, dvs. efter avdrag för
osäkra fordringar.
(iv) Övriga finansiella skulder
Lån samt övriga finansiella skulder, t.ex. leverantörsskulder, ingår i denna kategori. Skulderna
värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Klassificering
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller
förmånsbestämda.
Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett
försäkringsföretag, och har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald.
Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter
som har betalat och den kapitalavkastning som avgifterna ger.
Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att lämna de överenskomna
ersättningarna till nuvarande och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att
ersättningarna kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels risken att avkastningen
på tillgångarna avviker från förväntningarna (investeringsrisk). Investeringsrisk föreligger även
om tillgångarna är överförda till ett annat företag.
Avgiftsbestämda planer
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som
skuld.
Förmånsbestämda planer
Företag har valt att tillämpa de förenklingsregler som finns i BFNAR 2012:1.
Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som avgiftsbestämda vilket innebär att
avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen.
I de fall pensionsförpliktelserna är uteslutande beroende av värdet på en ägd tillgång redovisas
pensionsförpliktelsen som en avsättning motsvarande tillgångens redovisade värde.
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger företaget några framtida
ekonomiska fördelar, redovisas endast som en skuld och en kostnad när företaget har en legal
eller informell förpliktelse att antingen
a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten för
anställningens upphörande, eller
b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång.
Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för
uppsägningen och inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen.
Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell
skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt
är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare
transaktioner eller händelser.
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Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för
temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran
redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda
skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för
motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på
de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdeberäknats.
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att
återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas
varje balansdag.
I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.
Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse
till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att
reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp
som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas
varje balansdag.
Evantualförpliktelser
En eventualförpliktelse är:
- En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att
bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll,
inträffar eller uteblir, eller
- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att
reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden
och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen.
Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter.
Försäljning av varor
Vid försäljning av varor redovisas intäkten vid leverans.
Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal – löpande räkning
Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och
material levereras eller förbrukas.
Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal – fast pris
Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast pris redovisas som intäkt och
kostnad med utgångspunkt från färdigställandegraden på balansdagen.
Färdigställandegraden beräknas som nedlagda uppdragsutgifter för utfört arbete
på balansdagen i förhållande till beräknade totala uppdragsutgifter
En befarad förlust redovisas som kostnad eftersom det är sannolikt att de totala
uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala uppdragsinkomsten.
Ränta, royalty och utdelning
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt
kommer att tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden.
Utdelning redovisas när behörigt organ har fattat beslut om att utdelning ska lämnas.
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Offentliga bidrag
Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt
när villkoren för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida
prestation redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot innan
villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld.
Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt
att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen
upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna
tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen
av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och
kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.
Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten
för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget
kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid
förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med
förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och
kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ
goodwill.
Goodwill
Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag
överstiger det i förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade företagets identifierbara
nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuell nedskrivning.
Negativ goodwill
Negativ goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag
understiger det i förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade företagets identifierbara
nettotillgångar.
Intresseföretag
Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20% och högst 50% av rösterna eller
på annat sätt har ett betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen,
redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen
redovisade värdet på aktier i intresseföretag motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens
egna kapital, eventuella restvärden på koncernmässiga över- och undervärden, inklusive goodwill
och negativ goodwill reducerat med eventuella internvinster. I koncernens resultaträkning
redovisas som "Andel i intresseföretags resultat" koncernens andel i intresseföretagens resultat
efter skatt justerat för eventuella avskrivningar på eller upplösningar av förvärvade överrespektive undervärden, inklusive avskrivning på goodwill/ upplösning av negativ goodwill.
Erhållna utdelningar från intresseföretag minskar redovisat värde. Vinstandelar upparbetade efter
förvärven av intresseföretagen som ännu inte realiserats genom utdelning, avsätts till kapitalandelsfonden.
Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda
företag
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller
förluster som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.
Redovisningsprinciper i moderföretaget
Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstämmer med de ovan angivna redovisningsprinciperna i koncernredovisningen.
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Not 1

Nettoomsättning per rörelsegren

Koncernen
Nettoomsättning per rörelsegren
Central/Regional verksamhet
Affärsverksamhet

Not 2

2021

2020

207 504
533 944
741 448

173 771
446 821
620 592

Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse och revisorer

Medelantalet anställda

2021

varav
män

2020

varav
män

–

0%

–

0%

Sverige
Belgien
Totalt i dotterföretag

404
3
407

33%

35%

33%

402
3
405

Koncernen totalt

407

33%

405

35%

Moderföretaget

Sverige

Dotterföretag

33%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar

33%
35%

2021-12-31

2020-12-31

36%

33%

0%

0%

Styrelsen

47%

41%

Övriga ledande befattningshavare

42%

52%

Andel kvinnor

Andel kvinnor

Moderföretaget
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare
Koncernen totalt

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
2021

2020

Löner och
ersättningar

Moderföretaget

6 446

(varav pensionskostnad)

Dotterföretag

1)

Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

2 425

6 726

2 364

247 631

144 033

254 357

146 397

(373)

247 865

135 144

254 311

137 569

(varav pensionskostnad)

Koncernen totalt

Sociala
kostnader

(–)

(53 902)

(varav pensionskostnad)

2)

(64 468)

(54 275)

-(64 468)

Av pensionskostnaderna avser 0 (0) tkr förbundsordförande och 910 (849) tkr VD.
Personal med inkomster över 10 basbelopp har rätt att ta ut viss del av pensionsmedlen
från Alecta och disponera dem i andra försäkringsbolag.
Till styrelseordförande Palle Borgström har utbetalts arvode om sammanlagt 1 568 (1 944) tkr,
varav hyresersättning 283 (283) tkr.
Till övriga styrelseledamöter har utbetalts arvoden om sammanlagt 4 878 (4 954) tkr.
Till verkställade direktör Anna Karin Hatt har lön utgått med 3 019 (2 893) tkr.
LRF har tecknat pensionsförsäkring i enlighet med alternativ ITP-plan. Planen är premiebaserad.
Vid uppsägning från arbetsgivarens sida äger verkställande direktören rätt till en engångsersättning
motsvarande 12 månadslöner efter ordinarie uppsägningstid om 6 månader.
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Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga
anställda
2021
Moderföretaget
(varav tantiem o.d.)

Dotterföretag
(varav tantiem o.d.)

Koncernen totalt
(varav tantiem o.d.)

2020

Styrelse
och VD

Övriga
anställda

Styrelse
och VD

6 446

–

6 726

–

(–)

(–)

12 560

235 071

(–)

13 399

234 466

(406)

19 845

234 466

Övriga
anställda

(–)

(250)

19 286

235 071

(406)

(–)

Avgångsvederlag
Inom koncernen finns därutöver separata avtal tecknade med 15 (15) befattningshavare om villkor vid avgång.
Avtalen innebär regelmässigt, utöver en uppsägningstid om 6 månader, en engångsersättning som varierar från
6 upp till 18 månadslöner beroende på uppnådd ålder. För verkställande direktörer, för vilka LAS ej gäller,
innebär avtalen en reglering i förväg av villkoren då en VD på arbetsgivarens initiativ skiljs från tjänsten.
Arvode och kostnadsersättning till revisorer
2021

2020

915
262
85

998
–
280

Koncern
PWC
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Andra uppdrag
Holmefalk, Tore
Revisionsuppdrag
Ramström, Anders
Revisionsuppdrag
Holmström, Carl-Olov
Revisionsuppdrag

–
41
–
–
–
41

19

Moderföretag
PWC
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag

84
–

84
–

41
–
–

54

41

19

Holmefalk, Tore
Revisionsuppdrag
Ramström, Anders
Revisionsuppdrag
Holmström, Carl-Olov
Revisionsuppdrag

54
19

19

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets
revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
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Not 3

Operationell leasing

Leasingavtal där företaget är leasetagare
Koncern

Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal

Inom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter.

2021-12-31

2020-12-31

20 597
99 655
62 961
183 213

23 352
95 975
20 270
139 597

2021
23 924

2020
35 559

2021

2020

–
527 424
58 393

26 131
103 049
27 171

865 161
1 450 978
–

440 849
597 200

2021

2020

184
184
–

254
254
–

2021

2020

-893
-50 259
-443
-51 595

-792
-49 781
-272
-50 845

-2
-2

–
–

Leasingkostnader avser lokalhyror och övriga operationella leasingkostnader.
Moderföretaget

Saknar leasingkostnader

Not 4

Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar

Koncernen
Ränteintäkter, övriga
Realisationsresultat
Utdelningar
Orealiserade värdeförändringar

Not 5

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen
Ränteintäkter, övriga

Not 6

Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen
Räntekostnader, övriga
Räntekostnad pensionsskuld
Förvaltningsarvoden
Moderföretaget
Räntekostnader, övriga
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Not 7

Skatt på årets resultat

Koncernen
Aktuell skattekostnad
Uppskjuten skatt

2021

2020

-54 169
-178 312
-232 481

2 760
-85 685
-82 925
2020

Moderföretaget
Aktuell skattekostnad

-136
-136

Avstämning av effektiv skatt

-129
-129

2021

2021

2020

2020

Procent

Belopp

Procent

Belopp

Resultat före skatt

20,6%

1 140 255

21,4%

214 505

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget
Resultatpåverkande koncernjusteringar
Avskrivning av koncernmässig goodwill
Andra icke-avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag
Skatt hänförlig till tidigare år
Uppskjuten skatt avseende förändring i temporära skillnader
Schablonintäkt investereingsfonder
Övrigt
Redovisad effektiv skatt

20,6%

-234 893

21,4%

-45 904

0,3%

-3 500

-14,2%

30 498

0,1%

-783

0,4%

-814

1,0%

-11 029

34,1%

-73 047

-15,8%

179 951

-50,9%

109 222

-1,7%

19 301

9,3%

-20 051

Koncernen

Moderföretaget
Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget
Ej avdragsgilla kostnader
Redovisad effektiv skatt

Not 8

0,0%

-2,5%

5 416

15,6%

-178 223

39,7%

-85 107

0,3%

-3 288

1,5%

-3 119

0,0%

-17

0,0%

-19

20,4%

-232 481

38,7%

-82 925

2021

2021

2020

2020

Procent

Belopp

Procent

Belopp

20,6%

138

21,4%

302

20,6%

-28

21,4%

-65

78,3%

-108

21,3%

-64

98,9%

-136

42,7%

-129

Övriga immateriella anläggningstillgångar

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Årets anskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Rörelseförvärv
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning
Avrundning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

2021

2020-12-31

35 181
–
-5 763
29 418

26 397
8 784
–
35 181

-19 655
–
–
3 777
-2 644
–
-18 522

-17 119
–
–
–
-2 536
–
-19 655

10 896

15 526
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Not 9

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

Koncern
Förskott vid årets början
Omklassificeringar
Under året utbetalda förskott
Redovisat värde vid årets slut

Not 10

2021-12-31

2020-12-31

–
–
–
–

6 964
-6 964
–
–

Goodwill
2021-12-31

2020-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Förvärv
Avyttringar och nedläggning av verksamhet
Vid årets slut

100 784
–
-7 156
93 628

85 392
19 774
-4 382
100 784

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Förvärv
Återföring avyttring
Årets avskrivning
Vid årets slut

-25 816
–
3 340
-3 924
-26 400

-24 564
-280
4 382
-5 354
-25 816

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Årets nedskrivningar
Vid årets slut

-44 309
3 817
-40 492

-40 492
-3 817
-44 309

26 736

30 659

Redovisat värde vid årets slut

Not 11

Byggnader och mark
2021-12-31

2020-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Omklassificeringar
Vid årets slut

189 998
–
–
–
18 983
208 981

190 352
–
-4 002
–
3 648
189 998

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivning
Vid årets slut

-85 769
–
-2 199
–
-87 968

-78 609
2 742
–
-9 902
-85 769

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Årets nedskrivningar
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

-49 963
–
-49 963
71 050

–
-49 963
-49 963
54 266
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Not 12

Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Årets valutakursdifferenser

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Rörelseförvärv
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning
Årets valutakursdifferenser
Redovisat värde vid årets slut
Not 13

2021-12-31

2020-12-31

91 497
2 710
-1 400
4
8 482
101 293

99 149
34 422
-49 351
7 291
-14
91 497

-42 659
2 327
1 326
-9 421
-2
-48 429

-82 209
–
45 683
-6 143
10
-42 659

52 864

48 837

2021-12-31

2020-12-31

2 696
27 471
-30 082
85

6 613
10 290
-14 207
2 696

Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

Koncernen
Vid årets början
Investeringar
Omklassificeringar
Redovisat värde vid årets slut
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Not 14

Andelar i koncernföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Redovisat värde vid årets slut

2021-12-31

2020-12-31

10 000
10 000

10 000
10 000

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag

Dotterföretag / Org nr / Säte
Lantbrukarnas Ekonomi AB, 556032-9269, Stockholm
LRF Försäkring Skadeförsäkringsaktiebolag, 516401-8383, Stockholm (likvidation 201030)

2021-12-31

2020-12-31

Antal

Andel

Redovisat

Redovisat

andelar

i % i)

värde

värde

1 000

100,0
-

10 000
-

10 000

-

Sigill Kvalitetssystem AB, 556530-8979, Stockholm

10 000

100,0

XXX XXX

LRF Samköp AB, 556043-8771, Stockholm

20 000

100,0

XXX XXX

580

58,0

XXX XXX

15 000

100,0

XXX XXX

500

100,0

XXX XXX

1 000

100,0

XXX XXX

30 000

60,0

XXX XXX

1 000

100,0

XXX XXX

190

100,0

XXX XXX

1 000

100,0

XXX XXX

-

-

-

1 000

100,0

XXX XXX

12 500

100,0

XXX XXX

1 000

100,0

XXX XXX

-

-

MTK Hankinnat OY, 3091874-4, Helsingfors
LRF Media AB, 556413-2883, Stockholm
Ehandelse AB, 556861-7517, Helsingborg
LRF Media Digital AB, 556228-0981, Stockholm
M Brath AB, 556877-1496, Örnsköldsvik
Förlagsaktiebolaget Storberget, 556540-6641, Stockholm
Brid AB, 556415-6700, Stockholm
LRF Media Hearst AB, 556603-3063, Stockholm
Grönt väder AB, 556692-4964, Stockholm (fusionerat i LRF Media AB 200206)
Bygruppen AB, 556529-6349, Stockholm
Sånga-Säby Hotell & Konferens AB, 556095-2672, Stockholm
Macklean Strategiutveckling AB, 556014-2414, Stockholm
Gropen förvaltnings AB, 556509-5436, Stockholm (likvidation 201130)

-

-

10 000

10 000

2021-12-31

2020-12-31

452 437
-1 015
451 422

451 517
920
452 437

i) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna
för totalt antal aktier.
Not 15

Fordringar hos koncernföretag

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Reglerade fordringar
Redovisat värde vid årets slut
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Not 16

Andelar i intresseföretag

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Förvärv
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Under året återförda nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
Specifikation av koncernens innehav av andelar i intresseföretag

Intresseföretag

Justerat EK

/ org nr, säte

2021-12-31

2020-12-31

176 204
1 000
177 204

176 179
25
176 204

-101 751
–
-17 593
-119 344
57 860

-76 926
–
-24 825
-101 751
74 453

2021-12-31
Andelar

Kapital-

/ antal

andelens värde

i % i)

i koncernen

270

134

Direkt ägda
Svenskt Kött i Sverige AB 1)

496

556042-4995, Stockholm
Skira AB, Västerås

27,0
-458

559057-4900
LSL Svenskmärkning AB

667

0

35.0
12 086

559026-6879, Stockholm

1 000

4 000

33,0

Tillväxtbolaget för Sveriges Lanbrukare AB

115 808

556155-9831, Stockholm

203 250

34 560

30,0

Ludvig & Co Holding AB

-16 535

559089-3326, Stockholm

106 000 000

18 464

20,40

Agronod AB
559270-6245, Stockholm

2 806

1 025 000

702

25
57 860

2020-12-31
Intresseföretag

Justerat EK

/ org nr, säte

Andelar

Kapital-

/ antal

andelens värde

i % i)

i koncernen

270

412

Direkt ägda
Svenskt Kött i Sverige AB 1)
556042-4995, Stockholm

1 909

27

Skira AB, Uppsala

-1 378

559057-4900

667

458

40

LSL Svenskmärkning AB
556026-6879, Stockholm

12 086

Tillväxtbolaget för Sveriges Lantbrukare AB
556155-9831, Stockholm

92 161

1 000

4 000

33,0
203 250

34 560

37,5

Ludvig & Co Holding AB
559089-3326, Stockholm

-22 242

Agronod AB
559270-6245, Stockholm

100

106 000 000

34 998

20,40
25 000

25

25
74 453

1) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt
antal aktier.
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Not 17

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Tillkommande tillgångar
Avgående tillgångar
Omklassificeringar

2020-12-31

4 907 951
2 428 109
-2 169 453

5 152 701
2 134 330
-2 379 291
211
4 907 951

5 166 607

Ackumulerade förändringar av verkligt värde
Vid årets början
Årets förändring av verkligt värde
Omklassificeringar

1 154 325
865 160
2 019 485
7 186 092

Redovisat värde vid årets slut

Not 18

2021-12-31

713 687
440 849
-211
1 154 325
6 062 276

Finansiella instrument och riskhantering

Finansiella instrument som värderas till verkligt värde i balansräkningen
2021-12-31

Koncernen

Värdeförändring

Tillgångar Finansverksamheten
Aktier och andelar
Aktiefonder
Räntebärande värdepapper
Redovisat värde

Redovisat

redovisad i

värde

resultaträkningen

2 726 126
3 187 794
1 272 172
7 186 092

410 481
398 824
55 855
865 160

7 186 092

865 160
2020-12-31

Koncernen

Värdeförändring

Tillgångar Finansverksamheten
Aktier och andelar
Aktiefonder
Räntebärande värdepapper

Redovisat värde

Redovisat

redovisad i

värde

resultaträkningen

1 865 561
3 116 780
1 079 935
6 062 276

150 057
360 097
-69 305
440 849

–

–

6 062 276

440 849
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Not 19

Andra långfristiga fordringar

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Tillkommande fordringar
Reglerade fordringar
Årets valutakursdifferenser
Redovisat värde vid årets slut

Not 20

2020-12-31

16 974
2 714
–
4
19 692

12 987
4 000
–
-13
16 974

19 692

16 974

2021-12-31

2020-12-31

10 397
35 368
10 315
36 918
4 605
97 603

8 481
12 784
9 022
27 200
4 833
62 320

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen
Förutbetalda hyresintäkter
Upplupen förmedlingsersättning
Förutbetalda kostnader
Upplupna projektintäkter
Upplupna intäkter

Not 21

2021-12-31

Disposition av vinst eller förlust

Förslag till disposition av moderföretagets förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor -16 881 977 disponeras enligt följande
Balanseras i ny räkning

Not 22

Summa

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Avsatt till pensioner PRI
Avsatt till pensioner, övriga
Total kostnad för ersättningar efter avslutad anställning

Not 23

-16 881 977
-16 881 977

2021-12-31

2020-12-31

1 259 064
1 214
1 260 278

1 254 669
–
1 254 669

2021-12-31

2020-12-31

5 000
760
5 760

–
8 782
8 782

2021-12-31

2020-12-31

8 782
4 839
-7 861
5 760

11 498
2 269
-4 985
8 782

2021-12-31

2020-12-31

Inga

Inga

Övriga avsättningar

Koncernen
Projektreserv
Övrigt

Koncernen
Redovisat värde vid årets början
Avsättningar som gjorts under året
Belopp som har upplösts under året
Redovisat värde vid årets slut
Koncernen
Ställda säkerheter för övriga skulder
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Not 24

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen
Upplupna personalkostnader
Förutbetalda prenumerationsintäkter
Förutbetalda medlemsavgifter
Erhållna ej förbrukade medel
Övriga poster
Moderföretag
Upplupna personalkostnader
Övriga poster

Not 25

2021-12-31

2020-12-31

46 185
42 509
92 511
13 319
55 810
250 334

47 436
45 688
95 865
10 989
29 354
229 332

203
208
411

180
88
268

2021-12-31

2020-12-31

7 271
1 700 000
1 707 271

7 271
1 700 000
1 707 271

–
–
1 707 271

–
–
1 707 271

25 181
1 110 172
20 272
1 155 625

25 094
1 498 074
115 612
1 638 780

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Koncernen
Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar
Aktier
Övriga ställda panter och säkerheter
Registerförda tillgångar för vilka försäkringstagare har förmånsrätt
Summa ställda säkerheter
Eventualförpliktelser
Garantiåtaganden, PRI
Utfästa investeringsåtagande
Övriga eventualförpliktelser

Koncernens åtagande mot Valartis Bank i samband med försäljningen av SwedeAgri Re S.A upphörde 2020-12-31.
Koncernen har utställda investeringsåtaganden om totalt 1 110 172 tkr.
Moderföretaget
Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser
Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag avseende
Pensionsåtagande hos PRI

Not 26

2021-12-31

2020-12-31

Inga

Inga

1 259 100

1 254 669

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Värdesäkringen av den förmånsbestämda ålderspensionen i ITP 2 är fastställd till 2,51% för 2022, detta kommer
påverka pensionsskulden per den 31 januari 2022.
PRI har förändrat sina antagande vad gäller diskonteringsränta, livlängd och konsolideringsreserv. För koncernen
bedöms skulduppräkningen till ca 170 mkr jämte löneskatt.
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Not 27

Betalda räntor och erhållen utdelning

Koncernen
Erhållen utdelning
Erhållen ränta
Erlagd ränta

Moderföretaget
Erlagd ränta

Not 28

Likvida medel

Koncernen
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Banktillgodohavanden

2021

2020

58 393
184
-893

27 171
26 385
-792

2021

2020

–

–

2021-12-31

2020-12-31

204 299
204 299

229 023
229 023

2021-12-31

2020-12-31

451 422
451 422

452 437
452 437

2021

2020

18 573
17 592
-527 424
-865 161
5 609
-3 022
-1 353 833

81 418
24 827
-103 049
-440 849
20 032
-2 716
-420 337

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

Moderföretaget
Följande delkomponenter ingår i fordringar hos koncernföretag:
Tillgodohavande på koncernkonto

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

Not 29

Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Koncernen
Avskrivningar
Resultat andel i intresseföretag
Rearesultat försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Förändring i värdet på finansiella instrument
Avsättningar/fordringar avseende pensioner
Övriga avsättningar
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Not 30

Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal:

Rörelseresultat / Nettoomsättning

Balansomslutning:

Totala tillgångar

Avkastning på
sysselsatt kapital:

(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / Genomsnittligt sysselsatt kapital

Finansiella intäkter: Poster i finansnettot som är hänförliga till tillgångar (som ingår i sysselsatt kapital)
Sysselsatt kapital:

Totala tillgångar - räntefria skulder

Räntefria skulder:

Skulder som inte är räntebärande. Pensionsskulder ses som räntebärande.

Avkastning på
eget kapital:
Soliditet:

Årets resultat / Eget kapital
Totalt eget kapital / Totala tillgångar

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Palle Borgström

Åsa Odell

Paul Christensson

Ordförande

Vice ordförande

Vice ordförande

Fredrik Andersson

Joakim Borgs

Ann-Charlott Folkesson

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Mikaela Johnsson

Martin Moraeus

Lennart Nilsson

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Beatrice Ramnerö

Marcus Söderlind

Lena Söderberg Åsheim

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Pirjo Gustafsson

Kristina Bengtsson

Personalrepresentant

Personalrepresentant

Anna Karin Hatt
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Erik Albenius

Tore Holmefalk

Carl-Olov Holmström

Auktoriserad revisor

Förtroendevald revisor

Förtroendevald revisor
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Revisionsberättelse
Till riksförbundsstämman i Lantbrukarnas Riksförbund förening upa, org.nr 702001-2642

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Lantbrukarnas Riksförbund förening
upa för år 2021 med undantag för hållbarhetsrapporten på sida 5.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens och koncernens
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt
årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar inte hållbarhetsrapporten på sida 5. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att riksförbundsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen
och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i
avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt De förtroendevalda revisorernas ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidan 5. Det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information. Vårt uttalande avseende årsredovisningen
omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och
överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi
även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla
väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören
för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera
föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är
att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. Rimlig säkerhet är en
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hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Dessutom:
•

Identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

•

skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om
effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt
drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

•

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för
den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande
brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

De förtroendevalda revisorernas ansvar
Vi har att utföra en revision enligt tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar och därmed enligt god
revisionssed i Sverige. Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och
koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen och
koncernredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för Lantbrukarnas Riksförbund förening upa för år 2021 samt av förslaget
till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att riksförbundsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och koncernen enligt god revisorssed i
Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
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Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till
de krav som föreningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation
är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt
kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att föreningens
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande
sätt.

Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende:
•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot föreningen, eller

•

på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller
stadgarna.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med lagen om
ekonomiska föreningar.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är
förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella
bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Revisorernas yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten på sidan 5 och för att den är upprättad i enlighet med
årsredovisningslagen.
Vår granskning har skett enligt FAR:s uttalande RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade
hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en
väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund
för vårt uttalande.
En hållbarhetsrapport har upprättats.
Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Erik Albenius
Auktoriserad revisor
PwC
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Carl-Olov Holmström
Förtroendevald revisor

Tore Holmefalk
Förtroendevald revisor
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Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-19 13:54:56 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Erik Albenius

Datum

Erik Albenius
Auktoriserad revisor
Leveranskanal: E-post

TORE HOLMEFALK Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-19 14:04:15 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: TORE HOLMEFALK

Datum

Tore Holmefalk
Leveranskanal: E-post

CARL-OLOV HOLMSTRÖM Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-19 19:30:29 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: CARL-OLOV HOLMSTRÖM

Datum

Carl-Olov Holmström
Leveranskanal: E-post
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Styrelsen och verkställande direktören för

Lantbrukarnas Riksförbund ideell förening
Org nr 802001-9850
får härmed avge

Årsredovisning
för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2021

Innehåll:
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
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Kassaflödesanalys
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Lantbrukarnas Riksförbund ideell förening
Org nr 802001-9850

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Styrelsen och verkställande direktören för Lantbrukarnas Riksförbund, ideell förening får härmed
avge årsredovisning för verksamheten under 2021.
Antalet medlemmar var 134 421 st (137 225) vid utgången av 2021.
Riksförbundsstämma
Ordinarie riksförbundsstämma hölls digitalt den 25 maj 2021. På denna stämma beslutades att styrelsen
skall bestå av 12 ledamöter. Stämman omvalde Palle Borgström till förbundsordförande fram till 2022 års
stämma. Fem ledamöter omvaldes och en ledamot nyvaldes i enlighet med valberedningsförslag. Röstlängden upptog 149 fullmäktige.
Som en konsekvens av Covid-19 pandemin behandlades de 49 motionerna från medlemmarna på en digifysisk
extrastämma den 6-7 oktober 2021. Röstlängden på extrastämman upptog 147 ledamöter.
Styrelsen
Styrelsen hade 10 protokollförda sammanträden under året dessutom genomfördes en styrelseresa till Halland
under hösten.
Löpande förvaltning
Den löpande förvaltningen av föreningen omhändertas av Lantbrukarnas Ekonomi AB.
Ideella föreningen saknar anställd personal och föreningen debiteras för utförda tjänster. Därmed har Covid
inte direkt påverkat verksamheten. De åtgärder Lantbrukarnas Ekonomi AB vidtagit finns beskrivna i bolagets
förvaltningsberättelse.
Förslag till disposition av föreningens vinst
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel,
kronor 149 797 774,37 varav årets förlust 13 678 181,44 , disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning

Summa

Eget kapital
2021-12-31

149 797 774,37
149 797 774,37

Bal.res. inkl
årets resultat

Ingående balans
Årets resultat
Vid årets utgång

Fritt eget kapital

163 476
–
163 476

Summa eget
kapital

163 476
-13 678
149 798
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Lantbrukarnas Riksförbund ideell förening
Org nr 802001-9850

Resultaträkning
Belopp i Tkr

Not

2021

2020

2

Verksamhetens kostnader
Administrations- och förvaltningskostnader
Regionernas andel av medlemsavgifter
Verksamhetsresultat

57 968
–
57 968

58 360
20 000
78 360

-63 924
-7 722
-13 678

-63 211
-7 787
7 362

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

–
-13 678

–
7 362

Resultat före skatt

-13 678

7 362

Skatt på årets resultat
Årets resultat

–
-13 678

–
7 362

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Övriga rörelseintäkter
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Lantbrukarnas Riksförbund ideell förening
Org nr 802001-9850

Balansräkning
Belopp i Tkr

Not

2021-12-31

2020-12-31

14 000
14 000

14 000
14 000

14 000

14 000

454
21 158
21 612

454
22 234
22 688

162 744
162 744

175 186
175 186

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Insatser i Lantbrukarnas Riksförbund förening upa

3

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

184 356

197 874

SUMMA TILLGÅNGAR

198 356

211 874

2021-12-31

2020-12-31

163 476
-13 678
149 798
149 798

156 114
7 362
163 476
163 476

13 487
35 071
48 558

11 045
37 353
48 398

198 356

211 874

Balansräkning
Belopp i Tkr

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Fritt eget kapital

Balanserat resultat
Årets resultat

4

Kortfristiga skulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

5

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Lantbrukarnas Riksförbund ideell förening
Org nr 802001-9850

Kassaflödesanalys

Belopp i Tkr

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

8

2021

2020

-13 678
–

7 362
–

-13 678

7 362

1 075
161
-12 442

850
329
8 541

-12 442
175 186

8 541
166 645

162 744

175 186
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Lantbrukarnas Riksförbund ideell förening
Org nr 802001-9850

Noter

Belopp i Tkr om inget annat anges
Not 1
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell
skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt
är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare
transaktioner eller händelser.
Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse är:
- En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att
bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll,
inträffar eller uteblir, eller
- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att
reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden
och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen.
Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter.
Ränta
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt
kommer att tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden.
Not 2

Övriga rörelseintäkter

Återbäring Medlemsförsäkring
Not 3

2021

2020

–
–

20 000
20 000

2021-12-31

2020-12-31

14 000
14 000

14 000
14 000

Insatser i Lantbrukarnas Riksförbund förening upa

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Redovisat värde vid årets slut
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Lantbrukarnas Riksförbund ideell förening
Org nr 802001-9850

Not 4

Disposition av vinst eller förlust

Förslag till disposition av föreningens vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 149 797 774 disponeras enligt följande
Balanseras i ny räkning
Not 5

149 797 774
149 797 774

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Förutbetalda medlemsavgifter
Övrigt
Not 6

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar

2021-12-31

2020-12-31

34 723
348
35 071

37 353
–
37 353

2021
Inga

2020
Inga

2021-12-31

2020-12-31

162 744
162 744

175 186
175 186

Not 7
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut
Not 8

Likvida medel

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Tillgodohavande på koncernkonto
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Lantbrukarnas Riksförbund ideell förening
Org nr 802001-9850

Stockholm, den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Palle Borgström

Ordförande

Fredrik Andersson

Ledamot

Mikaela Johnsson

Ledamot

Beatrice Ramnerö

Ledamot

Åsa Odell

Paul Christensson

vice ordförande

vice ordförande

Joakim Borgs

Ann-Charlott Folkesson

Ledamot

Ledamot

Martin Moraeus

Ledamot

Marcus Söderlind

Ledamot

Lennart Nilsson

Ledamot

Lena Söderberg Åsheim

Ledamot

Anna-Karin Hatt
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska påskrift

Erik Albenius

Auktoriserad revisor

Tore Holmefalk

Förtroendevald revisor

Carl Olov Holmström
Förtroendevald revisor
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beatrice.ramnero@lrf.se

Fredrik Andersson (FA)
fredrik.andersson@lrf.se

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Beatrice Ramnerö"
Signerade 2022-03-11 11:42:21 CET (+0100)

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"FREDRIK ANDERSSON"
Signerade 2022-03-10 06:07:30 CET (+0100)

Joakim Borgs (JB)
joakim.borgs@lrf.se

Lena Åsheim (LÅ)
lena.asheim@lrf.se

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"JOAKIM BORGS"
Signerade 2022-03-09 00:43:43 CET (+0100)

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"LENA SÖDERBERG ÅSHEIM"
Signerade 2022-04-04 09:19:33 CEST (+0200)

Lennart Nilsson (LN)
lennart.nilsson@lrf.se

Ann Charlott Folkesson (ACF)
lotta.folkesson@lrf.se
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Verifikat
Transaktion 09222115557464379597

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Ulf
Lennart Nilsson"
Signerade 2022-03-09 18:52:55 CET (+0100)

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Maria Ann-Charlott Folkesson"
Signerade 2022-03-08 18:24:44 CET (+0100)

Marcus Söderlind (MS)
marcus.soderlind@lrf.se

Martin Moraeus (MM)
martin.moraeus@lrf.se

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"MARCUS SÖDERLIND"
Signerade 2022-03-11 21:24:39 CET (+0100)

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Anders Martin Moraeus"
Signerade 2022-03-08 14:27:30 CET (+0100)

MIKAELA JOHNSSON (MJ)
mikaela.johnsson@lrf.se

Palle Borgström (PB)
palle.borgstrom@lrf.se

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Mikaela Karin Junea Johnsson"
Signerade 2022-03-08 13:59:45 CET (+0100)

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"PALLE BORGSTRÖM"
Signerade 2022-03-21 20:14:26 CET (+0100)

Paul Christensson (PC)
paul.christensson@lrf.se

Åsa Odell (ÅO)
asa.odell@lrf.se

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Paul
Arne Christensson"
Signerade 2022-03-08 20:40:22 CET (+0100)

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "ÅSA
ODELL"
Signerade 2022-03-08 16:29:40 CET (+0100)
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Verifikat
Transaktion 09222115557464379597
Anna-Karin Hatt (AH)
anna-karin.hatt@lrf.se

Erik Albenius (EA)
erik.albenius@pwc.com

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ANNA-KARIN HATT"
Signerade 2022-03-08 16:38:13 CET (+0100)

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Erik
Albenius"
Signerade 2022-04-19 15:56:08 CEST (+0200)

Carl-Olov Holmström (CH)
coh@fokusherrljunga.se

Tore Holmefalk (TH)
tore@holmefalk.net

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"CARL-OLOV HOLMSTRÖM"
Signerade 2022-04-04 09:26:49 CEST (+0200)

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"TORE HOLMEFALK"
Signerade 2022-04-04 11:04:31 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda
bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader
som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte
integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de
dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta
dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er
bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt
på: https://scrive.com/verify
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Revisionsberättelse
Till riksförbundsstämman i Lantbrukarnas Riksförbund ideell förening, org.nr 802001-9850

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Lantbrukarnas Riksförbund ideell förening för år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att riksförbundsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i
avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt De förtroendevalda revisorernas ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera föreningen, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål
är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Dessutom:

 Signerat

•

Identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

•

skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

2022-04-19 19:31:31 UTC
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•

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

•

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för
den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande
brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

De förtroendevalda revisorernas ansvar
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå
en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om
årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Lantbrukarnas Riksförbund ideell förening för år 2021.
Vi tillstyrker att riksförbundsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som
auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med föreningens stadgar.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till disposition av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och
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övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som
underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med föreningens stadgar.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Erik Albenius
Auktoriserad revisor
PwC

 Signerat

Carl-Olov Holmström
Förtroendevald revisor
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Förtroendevald revisor
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Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-19 13:54:26 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Erik Albenius

Datum

Erik Albenius
Auktoriserad revisor
Leveranskanal: E-post

TORE HOLMEFALK Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-19 14:05:03 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: TORE HOLMEFALK

Datum

Tore Holmefalk
Leveranskanal: E-post

CARL-OLOV HOLMSTRÖM Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-19 19:31:31 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: CARL-OLOV HOLMSTRÖM

Datum

Carl-Olov Holmström
Leveranskanal: E-post
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Ärende nr 11

Granskningsrapport för Lantbrukarnas Riksförbund u p a
enligt
Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag
för verksamhetsåret

2021

Bakgrund
Rollen som granskare ur ett medlemsperspektiv är en viktig roll i de kooperativa företagen, vilket också lyfts fram i koden. Koden slår fast att stämman ska
välja en eller flera personer att granska verksamheten ur ett medlemsperspektiv.
För förtroendevalda revisorer och lekmannarevisorer består granskningsuppdraget av två delar. En del är revision enligt föreningslagen eller försäkringsrörelselagen och en del är granskning enligt Koden. Den revisionsanknutna
delen görs tillsammans med de externa revisorerna.
Företagets rapportering om hur Koden följs, styrningsrapporten, utgör en viktig
informationskälla och ska också vara föremål för översiktlig granskning. Som
underlag för granskningen kan ligga protokoll, policys, anvisningar och intervjuer med ledande befattningshavare. Granskaren ska i sin granskningsrapport
lämna ett uttalande om styrelsens styrningsrapport är upprättad enligt Koden.
Yttrande av LRFs förtroendevalda revisorer
Vi har under vår granskning av styrelsens styrningsrapport tagit del av hur
LRF hanterar koden. Vi konstaterar att kodens princip tre ”Medlemmarnas
deltagande i företagets värdeskapande” har liten koppling till LRFs verksamhet. I alla övriga principer ser vi dock att rapporten beskriver att LRF följer
principerna fullt ut.
Vår granskning enligt koden har i övrigt skett inom ramen för vår ordinarie
granskning av LRFs verksamhet. Vi konstaterar att rapporten är upprättad
enligt Koden.
2022-04-06
Tore Holmefalk

Carl-Olov Holmström
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Föreningsstyrningsrapport för Lantbrukarnas Riksförbund u p a
enligt
Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag
för verksamhetsåret

2021

Fastställd av LRFs riksförbundsstyrelse 2022-03-08

Bakgrund
LRF och koden
Den 26 maj 2020 beslutade LRFs riksförbundsstämma att anta Svensk kod för
styrning av kooperativa och ömsesidiga företag (nedan koden) för LRF förening u p a. 1 Genom att anta koden bedöms LRFs målsättning att vara en organisation som präglas av ett tydligt föreningsdemokratiskt arbetssätt stärkas.
Om Svensk kooperation och koden
Svensk Kooperation har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska
intressen genom att öka kunskapen om kooperation, sprida idéer och visioner,
driva opinionsbildning och företräda medlemmarna i frågor som rör de kooperativa och ömsesidiga företagens villkor.
Föreningen är partipolitiskt obunden och grundades 2017 av LRF, KF, HSB
och Arbetsgivarföreningen KFO.
Föreningen Svensk Kooperation har utarbetat en kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag. Koden ger vägledning för styrning av kooperativa
och ömsesidiga företag baserat på dessa etiska och värdemässiga utgångspunkter.
Syftet med koden är att främja medlemsdialogen och de demokratiska beslutsprocesserna i kooperativa och ömsesidiga företag samt att öka transparensen
och öppenheten i styrelsens arbete.

1

Protokoll 20-05-26 ärende § 21 b)
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Processen avseende koden
Koden bygger på principen följ och förklara.
Det innebär att ett företag som tillämpar koden tydligt ska redovisa och ge en
motivering till på vilket sätt företaget följer principerna i koden.
I en årlig styrningsrapport ska företaget redogöra för hur man tillämpat koden.
Koden baseras på åtta principer rörande främst föreningarnas demokratiska
processer, medlemsdeltagande och beslutande organ. Till dessa principer finns
också korta vägledande kommentarer.
Koden i sin helhet finns att läsa på www.svenskkooperation.se
Övergripande om kodens implementering i LRF
Som framgår ovan avser koden styrning av kooperativa och ömsesidiga företag. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är samlingsnamn för LRF förening u p a
och LRF ideell förening. Till u p a-föreningen är knutet ett servicebolag, Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag. Det är således endast LRF u p a som är ett
kooperativt företag i det som ryms inom samlingsnamnet LRF. Stämmobeslutet
att anta koden avser följaktligen endast LRF u p a.
LRF u p a har en viktig roll i LRF inte mist eftersom det är i LRF u p a som
LRFs 25 organisationsmedlemmar har sitt medlemskap (tillsammans med
LRFs regioner). Det är emellertid i den ideella föreningen LRF id som alla
person- företags- och intressemedlemmar har sitt medlemskap.
Genom LRFs organisering med bl.a. en gemensam och samtidig riksförbundsstämma för LRF u p a och LRF id, en identisk sammansättning av riksförbundsstyrelse för LRF u p a och LRF id och samtidiga möten för riksförbundsstyrelse för de två föreningarna är det inte enkelt att, i det sammanhang som
denna rapport avser, särskilja beslut och styrning mellan de två föreningarna.
Därför kommer denna rapport att utgå från perspektivet att kodens principer
träffar båda föreningarna i den utsträckning det bedöms relevant och lämpligt. 2
Samtidigt noteras att formellt avser antagandet av koden endast LRF u p a.
Mer om koden
Koden för styrning av kooperativa företag baseras på åtta principer, utan regler.
Till dessa principer finns också korta vägledande kommentarer. Kommentarerna är inte regler, utan är till för att belysa principerna och ge uttryck för det
synsätt som ligger till grund för den aktuella principen. Företag som antar
koden ska följa och rapportera kring de åtta principerna.
2

De regionala ideella LRF föreningarna ingår inte i denna redovisning.
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LRFs redovisning mot de åtta principerna
Princip 1 – Syfte och medlemsnytta

Syfte och medlemsnytta

Styrelsen ska säkerställa att företagets syfte, värdegrund och strategier utgår
från medlemmarnas mening och att företaget långsiktigt levererar medlemsnytta.
Styrelsen ska säkerställa att företaget har en öppen kommunikation med medlemmar, medarbetare och andra intressenter, lägga fast riktlinjer för företagets
uppträdande i samhället och ange vilka regelverk och principer som företaget
följer.
Vägledande kommentar
Medlemmarnas mening kan fångas upp genom att styrelsen engagerar medlemmarna i en dialog om företagets syfte, långsiktiga strategier, mål och värdegrund.
Med angivande av vilka regler och principer som företaget följer åsyftas exempelvis Agenda 2030/FN:s globala hållbarhetsmål och andra koder som ligger
utanför gällande lagstiftning.
Styrelsen ska säkerställa att företagets syfte, värdegrund och strategier utgår
från medlemmarnas mening och att företaget långsiktigt levererar medlemsnytta.
Styrelsen ska säkerställa att företaget har en öppen kommunikation med medlemmar, medarbetare och andra intressenter, lägga fast riktlinjer för företagets uppträdande i samhället och ange vilka regelverk och principer som företaget följer.
Redovisning avseende LRF
LRFs medlemmar, inte minst organisationsmedlemmarna i LRF u p a, ges
löpande tillfällen att delge styrelsen sina uppfattningar av vad medlemmarna
ser som föreningens främsta uppgifter och vad som ger störts nytta för medlemmarna.
LRF har i föreningsdemokratiska processer med medlemsinflytande fastställt
såväl organisationens värdegrund och vision samt enligt vilka principer LRF
övergripande ska verka.
För LRFs organisationsmedlemmar och LRFs regioner (som representerar
individ och företagarmedlemmar samt regionala intressemedlemmar) är de
formaliserade forumen Riksförbundsråd och Regionala råd två arenor där medlemmarna utöver riksförbundsstämman har möjlighet att delge styrelsen sina
uppfattningar.
72

Det är uppenbart att Covid-19 gett mycket speciella förutsättningar för LRF
och alla andra föreningar att upprätthålla dialogen och mötesformerna med
medlemsledet även under 2021. Under 2021 har visserligen flera möten genomförts som fysiska möten men ofta med möjlighet att delta på distans. Det
är tydligt att en ökad vana har gjort detta möjligt utan allt för stora negativa
effekter.
Det genomfördes två Regionala råd och två Riksförbundsråd under 2021,
vilket är ett Regionalt råd mindre än planerat, som en konsekvens av att det
genomfördes en extra stämma under hösten.
Princip 2 – Demokratiska processer

Demokratiska processer

Kooperativa företag har demokratiska processer där medlemmarnas mening får
ett tydligt genomslag. Processerna ska på ett öppet och transparent sätt främja
medlemmarnas medverkan i olika forum och ge möjlighet till påverkan och
insyn i verksamheten. Medlemmarna utser också representanter till de högsta
beslutande organen.
Styrelsen ska kontinuerligt utvärdera företagets demokratiska organisation och
vid behov initiera förändringar.
Vägledande kommentar
Den formella strukturen är enligt lag hierarkisk. Stämman är överordnad
styrelsen och kan ge uppdrag till styrelsen i förvaltningsfrågor. Likaså kan
styrelsen ge instruktioner till vd och därmed företagsledningen.
I praktiken utövas medlemmarnas inflytande på olika sätt inom ramen för företagets demokratiska organisation ofta genom förtroendevalda representanter.
För att de förtroendevalda verkligen ska utgöra en resurs och kunna agera
självständigt med integritet måste de ha relevant information om verksamheten
och tillgång till utbildning.
Redovisning avseende LRF
Även om allt kan förbättras är LRF en organisation som får anses ge medlemmar goda möjligheter att göra sin röst hörd. Det betyder inte att alla synpunkter
och förslag leder till förändring. Men genom att driva en fråga som en motion
kan ärenden drivas hela vägen upp till stämman och det sker i en omfattning
som få andra föreningar kan mäta sig med. Under 2021 behandlades 49
motioner vid den extra (och digitala) riksförbundsstämman. Av dessa var en
ställd av en organisationsmedlem. Övriga var ställda av medlemmar i LRF id.
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Under den extra riksförbundsstämman fastställdes även den justerade version
av Vägen mot visionen som dessförinnan remitterats till LRFs organisationsmedlemmar och LRFs regioner. 3 Vägen mot visionen är vägledande för all
verksamhet inom LRF och beslutas vart tredje år av riksförbundsstämman.
Under 2021 har även arbetet med projektet Framtidens folkrörelse intensifierats.
Utöver motionsrätten, och fullmäktigerepresentation på riksförbundsstämman
(för organisationsmedlemmar) kan medlemmar ta direktkontakt med styrelserepresentanter på såväl lokal nivå som regional och även riksnivå. En annan
kanal för medlemmar är ett antal Facebookgrupper där medlemmar och förtroendevalda kan ha en löpande dialog om vitt skilda frågor.
Princip 3 – Medlemmarnas deltagande i företagets värdeskapande

Medlemmarnas deltagande i företagets värdeskapande

Den kooperativa affärsmodellen utgår från att medlemmarna deltar i företagets
värdeskapande genom två roller, en affärsrelation och en ägarrelation.
Styrelsen ska säkerställa att dessa relationer är utformade så att de främjar
medlemmarnas ekonomi, engagemang och lojalitet.
Vägledande kommentar
Affärsrelationen är medlemmarnas deltagande i verksamheten. Ägarrelationen
kommer till uttryck genom medlemmarnas insatskapital, rätten att på stämman
utse styrelse och medverka i beslut om företagets syfte, strategier och långsiktiga utveckling.
Framgångsrika företag levererar medlemsnytta och har nöjda medlemmar.
Medlemsnyttan är en funktion av hur väl företaget främjar medlemmarnas
ekonomi och hur relevant företagets värdegrund är för medlemmarna.
Redovisning avseende LRF
Redovisningen av kodens princip om värdeskapande är kanske den som tydligast särskiljer LRF och LRFs särskilda organisering och syfte. LRF u p a är
något annat än en ”vanlig” ekonomisk förening. I rollen som folkrörelsebaserad företagarorganisation för det gröna näringslivet sker värdeskapandet inte i
första hand i en affärsrelation mellan föreningen och medlemmarna. 4 Däremot
är det tydligt att medlemmarna i LRF (såväl i LRF u p a som LRF Id) förväntar
sig en tydlig medlemsnytta genom de olika verksamheter som sker genom
LRF, där näringspolitiskt arbete, kommunikation till allmänheten, folkrörelseengagemang och gemensamma rabattupphandlingar kan nämnas särskilt.
3

https://www.lrf.se/globalassets/dokument/om-lrf/uppdrag-vision--vardegrund/vagen-mot-visionen211008.pdf
4

För många medlemmar i LRF Id är dock möjligheten att handla till rabatterade priser vi LRF Samköp en
uppskattad del av medlemskapet
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Under 2021 har LRF i ljuset av Covid-19 särskilt fortsatt peka på vikten av
svensk livsmedelsproduktion generellt och betydelsen av att primärproduktionen ska kunna fortsatta leverera även under pandemin. Under andra halvåret
av 2021 har LRF också lagt mycket kraft på att på olika sätt lyfta de problem
för de gröna näringarna som följer med höjda priser på en lång rad insatsvaror
som medlemsföretagen är beroende av. Detta arbete har haft betydelse för såväl
LRFs företagsmedlemmar som LRFs organisationsmedlemmar.
Princip 4 - Stämman

Stämman

Stämman ska förberedas och genomföras på ett sådant sätt att goda förutsättningar skapas för medlemmarna att utöva sina medlemsrättigheter.
På stämman ska väljas en eller flera personer med uppdrag att granska verksamheten ur ett medlemsperspektiv och lägga fram en granskningsrapport till
stämman.
Vägledande kommentar
En väl genomförd och förberedd stämma är ett viktigt inslag i den demokratiska processen. För att den ska kunna genomföras på bästa sätt bör följande
beaktas;
1. Företaget på webbplats lämnar information om tid och plats för stämman
samt information om när ett ärende från en medlem senast ska ha inkommit
för att kunna tas in i kallelsen till stämman.
2. Valberedningen lämnar förslag till val av stämmoordförande, vilket bör
intas i kallelsen till stämman.
3. Vd och styrelseordförande och en beslutsför styrelse samt revisorerna och
de personer som valts att granska verksamheten ur ett medlemsperspektiv är
närvarande på stämman.
4. Styrelsen motiverar sina förslag samt kommenterar och besvarar alla
inkomna motioner och lämnar förslag till beslut.
5. Stämman bör vara tillgänglig för medlemmarna genom exempelvis
ändamålsenliga tekniska lösningar.
Redovisning avseende LRF
LRFs riksförbundsstämma år 2021 präglades av den rådande situationen med
Covid-19. I likhet med 2020 beslöt riksförbundsstyrelsen att årets stämma
skulle ske digitalt och delas upp i två stämmor. Den 25 maj genomfördes den
första stämman där en rad formaliaärenden hanterades så som fastställande av
årsredovisning och ett antal valärenden. Den 6 och 7 oktober genomfördes den
andra stämman (extra stämma) digifysiskt på åtta regionala samlingsplatser.
Under denna del var behandling av Vägen mot visionen och årets motioner i
fokus.
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Bedömningen är att LRF sammantaget lyckats genomföra ordinarie och extra
stämma med hjälp av digital teknik på ett sätt som tillgodosett fullmäktige och
medlemmars behov att kunna medverka respektive följa stämmorna.
Princip 5 - Valberedningen

Valberedningen

Samtliga val, till styrelse, revisor och till andra förtroendeuppdrag, ska ske
transparent och vara förberedda genom en strukturerad valberedningsprocess.
Valberedningen ska också lämna förslag till arvoden för förtroendevalda.
Valberedningar kan förekomma på flera nivåer i organisationen och varje valberedning ska ha riktlinjer för sitt uppdrag. Valberedningens ledamöter ska,
oavsett hur de utsetts, tillvarata företagets och medlemmarnas intresse.
Vägledande kommentar
Företaget bör i god tid lämna information om vilka som sitter i valberedningen
och hur medlemmarna kan lämna förslag till valberedningen.
Mångfald och jämställdhet är självklart för en valberedning att beakta i
styrelsens sammansättning.
I syfte att få in nya kategorier av förtroendevalda, som inte uppmärksammas
av valberedningen, kan företagen tillämpa principen om fri nominering.
Fri nominering innebär att medlemmarna, i en av företaget organiserad process, kan föreslå personer till förtroendeuppdrag.
Valberedningens roll är att kontrollera att de nominerade är behöriga och att
de accepterar nomineringen. Valberedningen kan komplettera med ytterligare
nomineringar för att skapa en bred representation.
Samtliga nominerade kandidater presenteras för medlemmarna och är
valbara. Valberedningen anger vilka av de nominerade som de föreslår.
Redovisning avseende LRF
I LRF är valberedningar en väl etablerad funktion. Av LRFs riksförbundsstadgar (10§) framgår att riksförbundsstämman utser en valberedning om 7-11
personer som har att dels föreslå styrelse för LRF men även lämna förslag på
revisorer samt förslag på arvode och ersättningar till förtroendevalda.
Valberedningen för LRF riksförbund sammanträde för tiden från ordinarie
stämma 2020 till ordinarie stämma 2021 vid 7 tillfällen.
Av stadgarna för LRFs regionföreningar framgår att det vid regionstämmor ska
utses valberedningar vilka ska verka under samma principer som gäller för
LRFs riksförbund.
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LRF har inte en etablerad struktur för helt fri nominering utan medlem som
önskar föreslå person till förtroendeuppdrag kan enklast kommunicera det med
berörd valberedning.
Princip 6 - Styrelsen

Styrelsen

Styrelsens kompetens ska vara anpassad till verksamhetens komplexitet och
omfattning. Förutom medlemmar i föreningen ska styrelsen vid behov även
ha externa ledamöter som tillför ytterligare kompetens.
Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete och ansvarar för att styrelsen
arbetar på ett effektivt sätt. Ordföranden ska på ett objektivt sätt främja en
öppen debatt och konstruktiva diskussioner inom styrelsen. Varje ledamot
ska agera självständigt och med integritet.
Vägledande kommentar
Utgångspunkten är att styrelseledamöterna ägnar uppdraget den tid, omsorg
och tillägnar sig den kunskap som erfordras för att tillvarata företagets och
medlemmarnas intresse.
Styrelsens ordförande förväntas initiera en årlig utvärdering av styrelsens
arbete. Utvärdering tas självklart upp i styrelsen och i valberedningen som
underlag för deras arbete.
Redovisning avseende LRF
Styrelsen för LRFs riksförbund har under 2021 bestått av 14 personer varav två
arbetstagarrepresentanter. Styrelsen har sammanträtt 10 gånger (att jämföra
med ett normalår då det vanligtvis genomförs 8 styrelsemöten).
LRFs riksförbundsstyrelse genomför årligen styrelseutvärderingar som både
styrelse och valberedningen tar del av.
Princip 7 – Ersättning till ledande befattningshavare

Ersättning till ledande befattningshavare

Företaget ska ha övergripande riktlinjer för ersättningar och villkor till ledande
befattningshavare (vd och ledningsgrupp).
Riktlinjerna ska tydligt ange hur ersättningar och villkor för vd och ledande
befattningshavare fastställs.
Styrelsen ska inrätta ett ersättningsutskott eller själv fullgöra uppgiften.

77

Principer om ersättningar till ledande befattningshavare ska beslutas av
stämman. Företagets revisorer ska granska hur principerna har tillämpats
och lämna ett skriftligt yttrande till stämman.
Vägledande kommentar
Om det förekommer rörliga ersättningar till ledande befattningshavare, bör
dessa vara tydliga, uppföljningsbara och kopplade till förutbestämda och
mätbara kriterier som bidrar till att utveckla företaget.
Redovisning avseende LRF
Ersättning till styrelsen i LRF riksförbund fastställs årligen av riksförbundsstämman.
Ersättning för VD framgår av till stämman 2021 framlagd koncernårsredovisning.
Av koden framgår att principer om ersättningar till ledande befattningshavare
ska beslutas av stämman. Detta skedde första gången vid ordinarie stämma
2021 där stämman beslutade i enlighet med riksförbundsstyrelsens förslag. 5
Princip 8 – Revision, risk och intern kontroll

Revision, risk och intern kontroll

Styrelsen ska etablera ett ramverk och processer för riskhantering och intern
kontroll. Det ska vara anpassat till verksamhetens komplexitet och omfattning
och vara föremål för årlig utvärdering.
Styrelsen ska inrätta ett revisionsutskott eller själv fullgöra uppgiften.
Styrelsen ska se till att personer som väljs för att granska verksamheten ur ett
medlemsperspektiv har tillgång till relevant information om verksamheten och
ett reglerat samarbete med externa revisorer.
Vägledande kommentar
Medlemmarna i revisionsutskottet bör ha relevant erfarenhet och kompetens
inom ekonomi och finansiell rapportering. En öppen dialog bör eftersträvas
med företagets revisorer och de som valts för granskning av verksamheten ur
ett medlemsperspektiv.
Revisionsutskottet och styrelsen bör träffa företagets revisorer och de som valts
för granskning av verksamheten ur ett medlemsperspektiv minst en gång per år
utan att företagsledningen är närvarande. Detta för att säkerställa ett fullödigt
informationsutbyte mellan styrelsen, revisorerna och de som valts för granskning av verksamheten ur ett medlemsperspektiv.

5
Se pkt 21b https://www.lrf.se/globalassets/dokument/om-lrf/organisation/riksforbundsstamma/2021/stammohandl-lrfs-rbstamma-2021.pdf
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Redovisning avseende LRF
Styrelsen i LRF riksförbund genomför årligen en risk- och sårbarhetsanalys i
formen av en Policy för riskriskhantering.
LRFs riskhanteringsarbete syftar till att identifiera och analysera riskerna i
verksamheten, värdera och bestämma lämpliga begränsningar (limiter och
åtgärder) för dessa samt säkerställa att det finns effektiva interna kontroll- och
rapporteringssystem. Arbetet delas in i olika riskområden och de konkreta
aktiviteterna anpassas till respektive riskområde. Policy för riskhantering
fastställdes av riksförbundsstyrelsen i januari 2022. 6

LRF har sedan många år ett revisionsutskott. För 2021 har utskottet utgjorts
av 4 styrelseledamöter som sammanträtt vid 7 möten.

6

Ärendet var avsett att beslutas i december 2021 men fick av planeringsskäl senareläggas till jan 2022.
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Ärende nr 18

Förslag till ändrade stadgar

Motivering
Nuvarande ordning med suppleanter för förtroendevalda revisorer i LRF u p a och LRF
Ideell förening har vissa utmaningar. Detta eftersom suppleanterna idag inte deltar annat
än om den ordinarie förtroendevalda revisorn har längre frånvaro varför de då saknar
djupare insikt i de delar som ska revideras. Revisorssuppleanter tjänstgör därmed så
sällan att de inte får tillfälle att sätta sig in i den verksamhet som revisionen avser i
någon större omfattning. Detta skapar utmaningar om de skulle behöva ersätta en
ordinarie förtroendevald revisor. Rollen som revisorssuppleant blir således inte
meningsfull för vare sig organisationen eller för den förtroendevalde.
Förslag
Nu gällande ordning föreslås justeras såtillvida att ordningen med suppleanter till
ordinarie förtroendevalda utgår, samt att LRF u p a och LRF Ideell förening ska ha
en till tre ordinarie förtroendevalda revisorer. Genom att ha ett spann men samtidigt
som huvudregel välja två till tre revisorer skapas en viss flexibilitet.
Ändringen påverkar inte kravet avseende valet av en suppleant till den auktoriserad
revisorn.
Förslag ny lydelse LRF stadgar
12§ Räkenskapsavslutning och revisorer
Riksförbundets räkenskapsår är kalenderåret.
Riksförbundets årsredovisning och räkenskaper samt riksförbundsstyrelsens och
verkställande direktörens förvaltning ska granskas av två till fyra revisorer. Av revisorerna
ska minst en vara auktoriserad revisor till vilken det även ska utses en suppleant.
Revisorerna samt den auktoriserade revisorns suppleant utses för tiden från en ordinarie
riksförbundsstämma till och med nästa ordinarie riksförbundsstämma.
De ordinarie revisorerna ska anta en arbetsordning för revisorskollegiets arbete.
Riksförbundsstyrelsen ska senast sex veckor före riksförbundsstämma lämna sina
redovisningshandlingar till revisorerna.
Revisorerna ska senast den 1 maj avge sin berättelse.
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Följdändring under § 8
Stämmoärenden
Vid ordinarie riksförbundsstämma ska följande ärenden förekomma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Stämman öppnas
Val av ordförande vid stämman jämte en eller flera vice ordförande
Anmälan av sekreterare och protokollsekreterare
Fastställande av röstlängd
Fastställande av föredragningslista
Fastställande av arbetsordning
Val av beredningsutskott
Val av protokolljusterare och rösträknare
Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
Framläggande av årsredovisning och i förekommande fall koncernredovisning
samt ordförandens och verkställande direktörens redogörelser
Anmälan av revisorernas berättelse och i förekommande fall
koncernrevisionsberättelse
Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
Bestämmande av ersättning till förtroendevalda och revisorer
Fastställande av antal samt val av ledamöter av riksförbundsstyrelsen
Val av styrelseordförande, tillika förbundsordförande
Val av revisorer jämte suppleant för auktoriserad revisor
Fastställande av antal samt val av ledamöter av valberedning, däribland
dess ordförande
Fördelning av fullmäktige vid nästa ordinarie stämma
Ärenden som riksförbundsstyrelsen hänskjutit till stämman
Ärenden som medlem hänskjutit till riksförbundsstämman
Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på riksförbundsstämman.

81

Ärende nr 21

Fördelning av 45 fullmäktige för organisationsmedlemmarna
till 2023 års riksförbundsstämma
Av riksförbundsstämmans 150 fullmäktige fördelas 45 till organisationsmedlemmarna. Riksförbundsstämman fattar, efter förslag från riksförbundsstyrelsen,
beslut om fördelningen av de 45 fullmäktige mellan organisationsmedlemmarna.
Vid fördelningen av dessa fullmäktige ska särskild hänsyn tas till tre variabler,
enligt de riktlinjer för organisationsmedlemskap i LRF som riksförbundsstyrelsen
fastställde 2017:
•
•
•
•

Storleken på organisationsmedlemmens ordinarie serviceavgift.
Storleken på det insatskapital som organisationsmedlemmen betalat till LRF.
Branschens totala omsättning (stor total omsättning inom branschen
motiverar fler fullmäktige till de organisationsmedlemmar som företräder
branschen).

Sedan stämman 2021 har inga förändringar rörande organisationsmedlemmarna
skett. Riksförbundsstyrelsen föreslår därför att fördelningen som gäller för riksförbundsstämman 2022, även gäller för riksförbundsstämman 2023.
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Förslag till fördelning av 45 fullmäktige för organisationsmedlemmarna
till 2023 års riksförbundsstämma:

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

Beslutat
2022
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Förslag
2023

1
6
1
0
1
1
0
2

1
6
1
0
1
1
0
2

3
2
1
1

3
2
1
1

6
1
1
1
1

6
1
1
1
1

3
2
4

3
2
4

1
2
1
2
1
45

1
2
1
2
1
45

Ärende nr 22 b

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Bakgrund
Vid LRFs riksförbundsstämma den 31 maj 2022 ska stämman besluta om principer för
ersättning till ledande befattningshavare. Detta som en konsekvens av att LRF 2020
antog Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag. En av kodens
principer behandlar frågan om ersättning till ledande befattningshavare.
Förslag
Riksförbundsstyrelsen föreslår stämman att ställa sig bakom att följande övergripande
principer ska gälla för VD och övriga ledande befattningshavare i LRF-koncernen
avseende ersättningar och övriga anställningsvillkor. 1
För anställningsvillkor och ersättningar till VD i LRF u p a tillika VD i Lantbrukarnas
Ekonomi AB (LEAB) samt för övriga ledande befattningshavare i LEAB ska följande
principer gälla: 2
1.
2.
3.
4.
5.

Lön, övriga ersättningar samt anställningsvillkor i övrigt ska vara individuellt
satta och marknadsmässiga.
Rörlig ersättning ska ej förekomma.
Avsättning till pension ska ske i enlighet med LRFs gemensamma pensionspolicy
och enligt premiebestämd ITP-plan.
Den ömsesidigt avtalade uppsägningstiden ska inte överskrida 6 månader.
Avgångsvederlag vid arbetsgivarens uppsägning av anställningen ska för VD
kunna uppgå till maximalt 12 månader och för övriga ledande befattningshavare
till maximalt 6 månader och ska räknas av mot andra inkomster .

Observera att avtal tecknade för övriga ledande befattningshavare före den 19 maj 2020
kan avvika från ovan avseende pkt 3 och 5.
För VD i dotterbolag till LEAB ska principerna ovan gälla med undantag för att rörlig
ersättning kan utgå i delar av verksamheten där sådan ersättning tydligt bedöms bidra
till förbättrad prestation och därigenom ett ökat strategiskt och finansiellt resultat för
bolaget.

Se punkt 2.7 https://svenskkooperation.se/wp-content/uploads/2020/03/svensk-kod-for-styrning-av-kooperativa-ochomsesidiga-foretag-2019.pdf
Här avses personer där LEAB tecknat chefsavtal med den anställda (Ledningsgrupp).

1
2
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Ärende nr 22 c

LRFs värdegrund
Bakgrund till beslut om revidering
Nu gällande värdegrund beslutades av riksförbundsstyrelsen år 2008. Under medlemsdialogen åren 2018/2019 identifierades ett behov av ett vitaliserande värdegrundsarbete.
Detta blev därför ett av tre huvudområden i Handlingsplanen för Framtidens folkrörelse.
Under framtagandet av etiska riktlinjer för förtroendevalda åren 2020/2021 blev det
tydligt att vi behöver putsa på nuvarande värdegrund.
Arbetsprocessen
I juni 2021 beslutade riksförbundsstyrelsen att inleda en översyn av LRFs värdegrund
samt att riksförbundsstämman ska besluta om denna. Förslaget på reviderad värdegrund
har varit på remiss hos samtliga LRF regionstyrelser, LRF Ungdomens riksstyrelse, alla
organisationsmedlemmar, riksförbundsstyrelsens valberedning samt 300 slumpmässigt
utvalda lokalavdelningar och kommungrupper. Förslaget har därefter justerats
ytterligare.
Under de senaste två åren har värdegrunden presenterats och diskuterats i olika
sammanhang. Den viktigaste resan ligger dock framför oss; att vitalisera värdegrunden
så att den blir levande och hållbar över tid. Förbi riksförbundsstämman planeras för en
långsiktig implementeringsperiod.
Förslag till ny reviderad värdegrund
Trovärdighet
Vi skapar trovärdighet genom kompetens, öppenhet och respekt för människor, djur
och natur.
Ansvarstagande
Vi bedriver våra verksamheter på ett ansvarstagande sätt, så att vi tillsammans bidrar
till en positiv och hållbar samhällsutveckling.
Demokratisk grundsyn
Vår organisation utvecklas ur en demokratisk grundsyn och vilar på alla människors
lika värde.
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Ärende nr 23

Motion Mälardalen nr 2

Livsmedelsproduktion
Vittinge
Den beslutade livsmedelsstrategin med tillhörande handlingsplaner som innehåller
konkreta insatser med tillhörande budget och uppdrag till centrala myndigheter och
instanser visar på en god viljeinriktning från riksdag och regering. Vi är överens om att
Sveriges försörjningsgrad behöver öka. Torkan under 2018, corona-pandemin och nu
senast Rysslands invasion av Ukraina är exempel på händelser i närtid då svagheten i
vår egen försörjningsgrad uppdagats. Cyberattacker, afrikansk svinpest och fågelinfluensa är pågående exempel som kan innebära hot mot Sveriges egen livsmedelsförsörjning. Med upprustning av totalförsvaret är det tydligt att Sveriges livsmedelsproducenter är en mycket viktig pusselbit i arbetet. Därtill finns det omfattande
klimatutmaningar där lantbruket pekas ut som en nyckelfaktor för att nå uppsatta
klimat- och hållbarhetsmål. Sammantaget kan det konstateras att Sveriges lantbrukare
förväntas vara nyckelaktörer för lösningen på många utmaningar.
Dock finns det tydliga intressekonflikter som kan försvåra möjligheten att fortsätta
producera eller öka produktionen av livsmedel. Inrättande av olika områdesskydd, som
till exempel vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter, samhällets
emellanåt ensidiga syn på markavvattning och dränering, exploatering av jordbruksmark
för infrastruktur och bebyggelse samt regler och villkor vad gäller nödvändighet av
såväl regelutveckling som tillämpning. Ramdirektivet för vatten med åtgärdsprogram
för vattenförekomster som inte når god status, att jordbruksverksamhet enligt
Miljöbalken klassas som miljöfarlig verksamhet, nödvändighet av förenklade
miljötillstånd och viltstammar som förvårar eller omöjliggör tamdjurshållning och
produktion av livsmedel är exempel på områden där LRF tyvärr fortsatt har ett viktigt
arbete att göra.
För att Sverige genom landets livsmedelsproducenter fortsatt ska kunna bedriva sin
verksamhet, öka livsmedelsproduktionen och vara den efterfrågade nyckelaktören för
många av våra nutida utmaningar krävs en mer tydlig styrning från politiken.
Livsmedelsproduktionen behöver prioriteras framför andra samhällsintressen, vilket
bland annat behöver genomsyra regeringens regleringsbrev till aktuella myndigheter i
syfte att minska intressekonflikterna.
Frågan om livsmedelsproduktionens prioritet jämfört samhällets övriga intressen ligger
givetvis redan i dag högt på riksförbundsstyrelsens agenda och arbete i motionens anda
sker med starkt fokus inom en mängd olika områden. I arbetet bör det vara värdefullt att
kontinuerligt följa upp och redovisa produktionen av livsmedel och av energi, vilket kan
vara ett viktigt komplement för riksförbundsstyrelsen i syfte att ge större möjlighet att
analysera om LRFs arbete ger önskad effekt eller vilka ytterligare åtgärder som kan
behövas.
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LRF Mälardalen ser även ett behov av att riksförbundsstyrelsen får i uppdrag att ta fram
en strategisk plan som inkluderar alla de områden riksförbundsstyrelsen arbetar inom
för att möjliggöra att samhället når livsmedelsstrategins mål om ökad livsmedelsproduktion. Den strategiska planen bör även syfta till att samhället i beslut, tillämpning
och verkställande ger livsmedelsproduktionen nödvändig prioritet framför andra
samhällsintressen.
LRF Mälardalen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

presentera och kommunicera en strategisk plan som syftar till att åstadkomma att
samhället ger livsmedelsproduktion prioritet framför andra samhällsintressen.
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Motion Sydost nr 5

Livsmedelsstrategi
Mellersta Kinnevald
Livsmedelsstrategiarbetet i Sverige har pågått nationellt sen 2017 och de regionala
med lite olika tidsintervaller har rullat parallellt och med 2030 som ett utsatt mål. Ett
långsiktigt och betydelsefullt arbete som på många sätt bidragit till både utveckling,
kompetensförstärkning och ökad kunskap om mat och livsmedelsproduktion, samt
samverkan och samarbeten i nya konstellationer. både regionalt och nationellt.
Men i den föränderliga tid vi nu befinner oss i, har förutsättningarna förändrats drastiskt
för att kunna upprätthålla och utveckla en långsiktig och hållbar livsmedelsproduktion,
där ambition också finns på ökad produktion. Den livsmedelsstrategi och de handlingsplaner som finns nationellt, formulerades under helt andra förutsättningar än det läge vi
har i nu.
Pandemins olika effekter har påverkat oss alla, starkt ökade kostnader för insatsvaror
och energi, en pågående grön omställning för jordbrukssektorn, samt att vi vet att
självförsörjningsgraden i Sverige är bland de lägsta i Europa, samt att vi sen den
24 februari har ett pågående krig i närområdet.
Vi ser ett stort behov av att den nationella livsmedelsstrategin och dess handlingsplan
uppdateras snarast. Där ovanstående är inkluderat för en kommande hållbar och
långsiktig livsmedelsproduktion. Här måste LRF vara en kraftfull och viktig part i det
kommande arbete i samverkan med myndigheter och andra aktörer.
Viktiga delar att inkludera i det kommande arbetet är då:
•
•
•
•
•

De svensks mervärdena ska ge resultat som blir tydliga för konkurrenskraft
och lönsamhet!
Den gröna omställningens betydelse premieras och resultat och utveckling
tydliggörs så fler får insikt och kunskap om den hållbara utveckling som
svenskt lantbruk genomför.
Primärledets roll måste bli mer framträdande och tydligare i en ny handlingsplan.
Konsumenternas kunskap om mat, livsmedel, ursprung och dess betydelse
behöver stärkas.
En ökad självförsörjningsgrad och en tydlig och väl utvecklad beredskap
för samhället gällande mat och livsmedelsproduktion i kristider är ett måste.

LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

snarast ta initiativ till att uppdatera mål och handlingsplaner för nationella
livsmedelsstrategin med utgångspunkt i nuvarande och kommande situation för
ökad lönsamhet, konkurrenskraft och tillväxt, en livsmedelsstrategi 2.0.
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Motion Västra Götaland nr 11

Höj livsmedelsstrategins värde
Skövde kommungrupp
För att riksdagens beslut om livsmedelsstrategin ska uppfylla våra höga förväntningar
måste vi från LRFs sida arbeta kontinuerligt för att succesivt ge den ett allt större
innehåll. Inledningsvis gick det mycket trögt, effekterna på gårdsnivå var få och små.
Sedermera har strategins uppföljningssystem utvecklats och den omnämns oftare och
oftare av politikerna som motiv till insatser som ska gynna våra näringar. Ett aktuellt
exempel på detta är hur regeringen motiverade vårvinterns första krispaket.
Ändå återstår mycket innan vi kan känna att vi är i mål. Inom regelförenklingsarbetet
respektive god myndighetsutövning har exempelvis ännu alldeles för lite hänt. I ett
annat perspektiv är samhället nu oroligare än på mycket länge och vi i Sverige börjar
inse att vi har ett samhälle som inte står tillräckligt väl rustat för att hantera alla de
osäkerheter det medför. Redan innan kriget i Ukraina bröt ut i full skala stod vi mitt i en
djup kostnadschock för näringen. På lite längre sikt står vi mitt i en genomgripande
energiomställning. Alla dessa tre sistnämnda perspektiv kommer att fordra politikernas
agerande i livsmedelsstrategins anda. Det avgörande nu är att LRF agerar, inte reagerar.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

kraftfullt mobilisera hela LRF för att initiera ytterligare politiska beslut i
livsmedelsstrategins anda.

89

Styrelsens yttrande nr 1

Motioner Mälardalen 2, Sydost 5 och
Västra Götaland 11

Livsmedelsstrategin och livsmedelsproduktion
Inkomna motioner
LRF Västra Götaland yrkar att LRF kraftfullt ska mobilisera hela LRF för att initiera
ytterligare politiska beslut i livsmedelsstrategins anda. LRF Västra Götaland menar att
mer behöver göras för att komma i mål med strategin och att kostnadskrisen och kriget i
Ukraina har aktualiserat frågan än mer.
LRF Sydost yrkar att LRF snarast tar initiativ till att uppdatera mål och handlingsplaner
för nationella livsmedelsstrategin med utgångspunkt i nuvarande och kommande
situation för ökad lönsamhet, konkurrenskraft och tillväxt, en livsmedelsstrategi 2.0.
LRF Mälardalen yrkar att LRF presenterar och kommunicerar en strategisk plan som
syftar till att samhället ger livsmedelsproduktionen prioritet framför andra
samhällsintressen. Dessutom förslås att LRF följer upp och redovisar produktion av
livsmedel och av energi i syfte att analysera om LRFs arbete ger önskad effekt eller
vilka åtgärder som kan behövas.
Styrelsens redovisning
Styrelsen håller med motionärerna om att den av riksdagen beslutade livsmedelsstrategin
från 2017 är av stor betydelse för näringen. De regionala livsmedelsstrategierna, inklusive
handlingsplaner är viktiga för genomförandet av strategin och strategin måste på ett ännu
bättre sätt integreras i relevanta myndigheters ordinarie verksamhet. Det är mycket
angeläget att alla delar av livsmedelskedjan inklusive politiker och myndigheter gör sin
del och underlättar för att Sverige ska kunna uppnå målet om en ökad inhemsk livsmedelsproduktion.
Som motionärerna påpekar har många utmaningar drabbat jord- och skogsbruket sedan
livsmedelsstrategin antogs; torkan 2018, Covid-19, kostnadskrisen som inleddes hösten
2021 och kriget i Ukraina. Styrelsen kan konstatera att försörjningsberedskap är högt
prioriterat på många svenska politikers agenda och opinionen rörande ökad inhemsk
produktion har stärkts. LRF centralt jobbar för att den förändrade opinionen och det
ökade fokuset på inhemsk produktion, ska gagna svenskt lantbruk.
Den 30 mars träffade landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg det nationella rådet
för livsmedelsstrategin, där LRF ingår. Rådet är rådgivande för regeringens arbete med
genomförandet av livsmedelsstrategin. LRF framförde att det är avgörande att hantera
de akuta utmaningarna så att livsmedelsproduktionen inte minskar om Sverige ska ha en
möjlighet att nå målen i strategin. Samt att alla aktörer som påverkar livsmedelsproduktionen, som politiker, beslutsfattare och myndigheter, måste stå bakom strategins
mål och bidra för att dessa nås.
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Livsmedelsstrategin har varit av betydelse för de särskilda stöd från statens sida som
kom i samband med torkan 2018 och nu senast kopplat till kostnadskrisen och
Ukrainakriget. Men önskvärt vore att livsmedelsstrategin framgent leder till en
konkurrenskraftig lönsamhetsnivå som gör att näringen kan utvecklas utan särskilda
statliga stödpaket utöver EUs gemensamma jordbrukspolitik och den nationella
ersättningen (Norrlandsstödet).
Styrelsen håller med motionärerna om att mål och åtgärder inte varit tillräckliga för att
resultera i en tydligt ökad produktion. Det läge vi befinner oss i med snabbt ökande
råvarupriser, kostnadskris och krigsläge i vår närhet sätter tydligt fokus på att
ambitionerna behöver öka. Jordbrukets underliggande lönsamhet har också varit för
svag för att hantera en variation av priser och kostnader på marknaderna.
En förstärkt lönsamhetsnivå i jordbruket handlar i korthet om högre intäkter och lägre
kostnader. Att bonden behöver en ökad andel av konsumentens matkrona är en
uppenbar del i detta sammanhang. Rimliga kostnader handlar om konkurrenskraftiga
regler och skatter jämfört med andra EU-länder men även om en bra myndighetsutövning i Sverige. Det gäller exempelvis att regelverk tillämpas inte bara utifrån ett
kontrollperspektiv utan även med en främjandeattityd från berörda myndigheter. EUregelverk som begränsar framtida produktion i exempelvis Green Deal och Farm to
Fork behöver ses över och det är viktigt att olika regelverk inte begränsar möjligheterna
att ta betalt för mervärden på marknaden.
LRF centralt har föreslagit att livsmedelsstrategins mål förtydligas i fråga om Sveriges
försörjningsförmåga: Sveriges försörjningsförmåga för livsmedel bör stärkas och
livsmedelsproduktionen bör öka betydligt snabbare än i dag. Det är fullt möjligt om
jordbruksmarkens fulla potential tas tillvara.
Yrkandet från LRF Västra Götaland om att initiera ytterligare politiska beslut är viktigt.
En konkretiserad och genomförd livsmedelsstrategi är en prioriterad fråga i LRFs
valpraktika i valrörelsen 2022. I valpraktikan föreslås att livsmedelsstrategins mål
förtydligas med att Sveriges självförsörjningsförmåga för livsmedel bör stärkas och
livsmedelsproduktionen bör öka betydligt snabbare än i dag. Under nuvarande valår är
det särskilt viktigt att mobilisera arbetet med LRFs valpraktika. LRF är som starkast
tillsammans.
Riksförbundsstyrelsen menar att arbetet med livsmedelsstrategin behöver genomsyra
myndigheternas arbete på flera sätt och med en bred ansats. Ett aktivt arbete från LRF
och andra organisationer krävs för att myndigheternas åtgärder ska bli träffsäkra och
effektiva. Utöver uppdrag i regleringsbrev så vill styrelsen också se förtydliganden i
myndigheternas instruktioner. Livsmedelsstrategin är också ett mycket viktigt argument
i svar på remisser och vid avvägningar i olika frågor. Styrelsen ser behov av en
attitydförändring på flera myndigheter för att uppnå effekterna av livsmedelsstrategin.
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Yrkandet från LRF Sydost om översyn av mål och åtgärder är relevant. Tydligare mål om
hur produktionen behöver öka och även förbättrad försörjning av insatsvaror behöver
komma på plats liksom åtgärder som levererar på detta. LRF har ett pågående arbete
kring detta. Yrkandet svarar även upp mot LRF Mälardalens krav på en strategisk plan
med viktiga prioriteringar.
Yrkandet från LRF Mälardalen sammanfaller med det från LRF Sydost och det är
naturligtvis viktigt att LRF tydligt kommunicerar de förändringar organisationen vill se.
I Mälardalens yrkande ligger även den viktiga uppgiften att sammanlänka
livsmedelsstrategin med samhällets totala insatser kring svensk säkerhetspolitik,
försörjningstrygghet och krisberedskap.
Exempel på andra relevanta initiativ för ökad livsmedelsproduktion:
•

I utredningen Vägen mot fossiloberoende jordbruk har föreslagits att
Jordbruksverket tar ökat ansvar för löpande analyser för det svenska jordbrukets
konkurrensläge. I skenet av den mycket snabba prisuppgången för jordbrukets
insatsvaror har Jordbruksverket startat upp ett sådant arbete vilket LRF välkomnar.

•

Livsmedelsverket har fått i uppdrag att samarbeta med näringslivet och
Jordbruksverket i syfte att stärka landets livsmedelsförsörjning vid kris och krig,
som en del i myndigheternas uppdrag inom civil beredskap.

•

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i samråd med berörda myndigheter
har fått i uppdrag att föreslå vilka åtgärder som kan tidigareläggas för att stärka det
civila försvaret. Förslag om åtgärder på längre sikt lämnas till Försvarsberedningen
efter valet 2022.

•

Regeringen och myndigheter har initierat flera uppdrag och lagförslag som är
kopplade till konsument och marknad. Exempel är hållbarhetskriterier i offentlig
upphandling, beaktande av samhällsintressen som exempelvis djuromsorg vid
offentlig upphandling, hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion och
ursprungsinformation för kött.

•

Svenskmärkningen samarbetar med primärproducenter, livsmedelsföretagen och
dagligvaruhandeln med marknadsföring och kommunikation kring det uppkomna
krisläget. Beslut har fattats om en större kommunikationssatsning i närtid.
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Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla LRF Västra Götalands motions intentioner och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att initiera ytterligare politiska beslut i livsmedelsstrategins anda,

att

bifalla LRF Sydosts motions intentioner och uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att arbeta för att uppdatera mål och handlingsplaner för den nationella livsmedelsstrategin med utgångspunkt i nuvarande och kommande situation för
ökad lönsamhet, konkurrenskraft och tillväxt, en livsmedelsstrategi 2.0 samt

att

bifalla LRF Mälardalens motions intentioner och uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att i den pågående förstärkningen av Försvarsmakten och civilförsvaret
säkerställa att en ökad inhemsk livsmedelsproduktion är ett prioriterat område.
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Motion LRF Ungdomen nr 4

Låt halta djur få smärtlindring snabbt!
LRF Ungdomen Skåne
Klövhälsoläget i Sverige är generellt gott. I enskilda besättningar kan klövhälsan dock
vara ett bekymmer och utgör då ett lidande för djuren samt en betydande ekonomisk
förlust för lantbrukaren. I enlighet med svensk djurskyddslag ska ett sjukt djur snarast
ges adekvat vård. I samband med klövsjukdom förekommer dock en viss tidsfördröjning
då behandling ibland inte ges förrän sekundära åkommor tillkommit efter en tids
sjukdom. Exempel på sekundära åkommor är till exempel liggsår, juverhälsoproblem
eller avmagring.
Klövspaltsinflammation är en relativt vanlig klövsjukdom som ger hälta och feber.
Bakterien som orsakar sjukdomen är i de flesta fall känslig mot bensylpenicillin och
behandling med detta i kombination med ett antiinflammatoriskt och smärtstillande
preparat är därmed förstahandsval i enlighet med Läkemedelsverkets
rekommendationer. Många behandlar dock klövspaltsinflammationer med ett lokalt
salicylsyrebandage som får verka i tre till fem dagar. Ett effektivt behandlingsalternativ
som för lantbrukaren innebär billigare behandling, ingen karenstid samt minskad
antibiotikaanvändning. Andra klövsjukdomar som ger hälta är till exempel digital
dermatit, klövsulesår, limax och klövböld. Även dessa åkommor åtgärdas enklast och
mest effektivt i samband med undersökning i en verkstol och smärtlindring.
Något som är ständigt återkommande är hur vi på bästa sätt tar hand om våra djur,
oavsett djurslag. Det är därför viktigt att vi tillsammans skapar system och möjligheter
för att kombinera nytta för bonden och djuren, för att på ett så effektivt och smart sätt
som möjligt se till att djuren har det bra. Vårt land är avlångt och tillgången till
veterinärer är på många ställen begränsad, vilket både djuren och bondens plånbok får
lida av. Inom grisproduktion finns det i dag ett villkorat program som är gediget, nu är
det dags att vi även får behandla våra nötkreatur.
I dag finns det något som kallas ViLA (villkorad läkemedelsanvändning på nötkreatur).
ViLA innebär en möjlighet för många besättningar att hantera läkemedel i specifika
situationer, men det innebär också ett stort ansvar och ett tätt samarbete mellan den
delegerande veterinären och personalen i besättningen. Genom ViLA får man som
djurhållare behandla djur utan föregående veterinärundersökning i utbyte mot täta
gårdsbesök med egen besättningsveterinär.
Läkemedel som ingår i ViLA:
• Penicillin, som Ethacillin vet och Penovet vet
• Oxytocin, som Hipracin vet och Partoxin vet
• Antiinflammatoriska, som Comforion och Metacam
• Sintidspreparat med penicillin och aminoglykosid, som Siccalactin.
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Klövproblem i köttdjursbesättningar är sällan förekommande, medan det i mjölkkobesättningar är vanligare. I dag är mjölkkobesättningar anslutna till ViLA och antalet
ökar ständigt. Sedan ViLA skapades så har möjligheterna till att behandla i rätt tid ökat
och ViLA har även utvecklat förutsättningar för att bedriva ett förebyggande arbete. Vi
ser därför att det skulle vara möjligt att försöka påverka Jordbruksverket att lägga till
behandling av klövproblem med undersökning av certifierad klövvårdare, men att det
personliga ansvaret och dokumentationen ligger på djurägaren och inte klövvårdaren. Vi
anser att förändringar inte ska skapa nya system med mer dokumentation, utan att det
ska underlätta för djurägaren och ha positiva effekter för djurens välmående och minska
antibiotikaanvändningen genom rätt vård i rätt tid.
Samarbete är alltid viktigt och samsyn inom branschen är nyckelfaktorn för framgång,
därför bör LRF jobba för att frågan ska få genomslagskraft och att lösningen gynnar
både djuren, bonden och den ekonomiska aspekten.
LRF Ungdomen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

jobba för att djurägare får ge smärtlindring till nötkreatur utan inledande besök
av veterinär samt

att

påverka att ViLA utökas med fler primära tillstånd som får behandlas av
lantbrukaren själv.
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Motion Skåne nr 5

Låt halta djur få smärtlindring snabbt!
LRF Ungdomen Skåne
Bakgrund
Klövhälsoläget i Sverige är generellt gott. I enskilda besättningar kan klövhälsan dock
ibland vara ett bekymmer och kan då utgöra ett lidande för djuren och dessutom en
betydande ekonomisk förlust för lantbrukaren. I enlighet med svensk djurskyddslag ska
ett sjukt djur snarast ges adekvat vård. I samband med klövsjukdom förekommer dock
ibland en viss tidsfördröjning då behandling ibland inte kan ges förrän symptomen blir
synliga tex via sekundära åkommor. Korrekt diagnostik och adekvat behandling av
klövsjukdomar kräver till exempel oftast tillgång till verkstol, vilket ännu inte ännu är
standard i alla besättningar.
En skillnad mellan klövvårdare och veterinärer är att klövvårdaren har med sig egen
verkstol, vilket veterinärer sällan har. Klövvårdaren har då möjlighet att genomföra
grundlig undersökning och behandling, men kan inte kombinera sin lokalbehandling
med smärtstillande, utan måste råda till att ringa en veterinär. Veterinären kan utan
verkstol ställa en sannolikhetsdiagnos och sätta in systemisk behandling. En veterinär
får inte utan att ha sett och undersökt djuret förskriva läkemedel, utan kan då råda till att
ringa en klövvårdare. Att som lantbrukare ringa ut båda klövvårdare och veterinär för en
akut hälta innebär en ännu större ekonomisk kostnad, vilket i denna bransch kan vara ett
hinder.
Lösningar skulle kunna vara att utreda och arbeta för förskrivningsrätt eller villkorad
användning av smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel för certifierade
klövvårdare, alternativt att öka möjligheten för villkorad läkemedelsanvändning för
djurägare. Klövvårdare med certifiering har innan godkännande verkat minst 1000 kor
och genomfört praktiska prov vilket ska säkerställa en tillräcklig erfarenhet och
yrkeskunskap för uppdraget. När (om) villkorad läkemedelsanvändning av antiinflammatoriska och smärtstillande preparat i samband med lokalbehandling fås,
bör detta leda dels till att fler djur får adekvat vård i tidigare skede, dels till minskad
antibiotikaanvändning och framför allt en bättre djurvälfärd.
Djurhälsa är en viktig fråga inom arbetet med Livsmedelsstrategin, både kopplat till god
djurhållning och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion. Att tidigt kunna sätta in
relevanta behandlingar är viktigt för att minska och korta lidandet, minska
produktionsbortfall och även begränsa den ekonomiska påverkan hos företagaren.
LRF Skåne yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF i samverkan med andra aktörer aktivt arbeta för möjligheten att utöka
ViLa (villkorad läkemedelsanvändning) för djurägaren: att tillsammans med
certifierade klövvårdare få inleda klövbehandling med smärtstillande och
antiinflammatoriska preparat.
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Styrelsens yttrande nr 2
Motioner LRF Ungdomen nr 4 och Skåne nr 5

Låt halta djur få smärtlindring snabbt!
Inkomna motioner
LRF Skåne och LRF Ungdomen motionerar om att de ser ett behov av att kunna få en
ur djuromsorgsperspektiv snabbare behandling av halta nötkreatur och samtidigt få
totalinsatsen för behandlingen så kostnadseffektiv som möjligt. Motionärerna vill se
en utökning av så kallad villkorad läkemedelsanvändning (ViLA) för nötkreatur, till
exempel genom att få kunna ge en halt ko smärtlindring snabbt för bästa djuromsorgen.
Definition av villkorad läkemedelsanvändning
ViLA innebär en möjlighet för djurhållare att under vissa förutsättningar kunna få
hantera läkemedel i specifika situationer. Det innebär också ett stort ansvar och ett tätt
samarbete mellan den förskrivande veterinären och gårdens medarbetare. Genom ViLA
får man som djurhållare behandla djur på vissa specifika symtom utan föregående
veterinärundersökning i utbyte mot täta gårdsbesök och egen besättningsveterinär.
ViLA kan bara tillåtas i besättningar där man håller djuren på ett sådant sätt att
djurhälsan främjas och sjuklighet och smittspridning motverkas.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärernas uppfattning att halta djur behöver ges snabb smärtlindring.
Styrelsen vill understryka att fortsatt påverkan från LRF av lagstiftning och föreskrifter
för djurhållning är av största vikt för att kunna förbättra god djuromsorg, gott smittskydd
och kunna fokusera på det förebyggande djurhälsoarbetet.
LRFs påverkansarbete när det gäller behandling av djur med läkemedel har bidragit till
att läkemedel används återhållsamt och när det verkligen finns behov. Svenska bönder
har genom att göra väl avvägda insatser med eller utan läkemedel tillsammans med
besättningsveterinären sett till att den totala användningen av läkemedel har minskat i
volym. Detta kan ses tydligt i den årliga antibiotikastatistiken inom EU där Sverige
använder lägst mängd inom hela EU. Med konsekvent förebyggande arbete för god
djurhälsa och god djuromsorg ligger möjligheten att fortsätta förvalta ansvaret att
använda läkemedel på ett ansvarsfullt sätt.
ViLA var välkommet när denna föreskrift kom men nu behöver den moderniseras. Det
finns redan många önskemål på hur ViLA ska moderniseras och styrelsen anser att LRF
är en bra part att bidra till att påverka utvecklingen av möjliga förändringar för framtida
behov.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionernas intentioner arbeta för en utveckling av ViLA
(villkorad läkemedelsanvändning) där så är möjligt med bibehållen ansvarsfull
hantering av läkemedel för fortsatt god djuromsorg.
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Motion Västra Götaland nr 7

Indirekta skador vid sjukdomsutbrott
Horredsorten
I dag finns det små möjligheter för gårdar som drabbas sekundärt av allvarliga sjukdomsutbrott att få ersättning. Det skapar en oro inom lantbruksnäringen att det råder
en osäkerhet om ersättningen där man inte har något primärt beslut för restriktioner.
Staten, det vill säga Jordbruksverket, kan bara betala ut den ersättning som föreskriften
medger.
LRF Västra Götaland är väl medvetna om att LRF bevakar frågan och fortsätter sitt
påverkansarbete för att bästa möjliga ersättning ska betalas ut och även en möjlighet för
sekundärt drabbade gårdar att ansöka om ersättning.
LRF Västra Götalands uppfattning är att Jordbruksverket har förstått problematiken
inom lantbruksnäringen i denna fråga men att de behöver komma framåt i frågan att se
över möjligen till ersättning.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

med kraft arbeta för att indirekta skador vid allvarlig djursjukdom ersätts.
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Styrelsens yttrande nr 3
Motion Västra Götaland nr 7

Indirekta skador vid sjukdomsutbrott
Inkommen motion
Västra Götaland motionerar om att de ser ett behov av att öka trycket i pågående
påverkansarbete vad gäller den gräns som sätts för att kunna få statlig ersättning i
samband med en allvarlig smittsam sjukdom. Motionären vill se en möjlighet när en
gård med restriktioner (primära gården) orsakar produktionsförluster på andra gårdar
(sekundära gårdar) att dessa kontaktgårdar också ska kunna ansöka om statlig
ersättning.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens uppfattning att en översyn av dagens tolkning för gränsdragningen av ersättning behöver göras. De kontaktgårdar som får en uppenbar
produktionsförlust på grund av sin nära koppling till primära gården behöver känna
trygghet i att också kunna söka ersättning. I dag är gårdar inom djurhållning oftast
integrerade och nära förknippade med varandra. Gårdar inom en näring är helt beroende
av att till exempel tillförsel av djur sker inom en viss tidsram. Störs denna faktor för det
med sig ekonomiska effekter på primärgården men också på en eller flera kontaktgårdar.
Salmonella är den sjukdom i Sverige som är den vanligaste allvarliga smittsamma
sjukdomen som myndigheterna utfärdar restriktioner för. Hos nötkreatur och gris
förekommer salmonella över tid i låg frekvens i Sverige, jämfört med andra länder inom
EU. När smittan hittas hos lantbrukets djur kommer oftast ett restriktionsbeslut för en
eller flera gårdar som innebär omfattande provtagningar, stora saneringskostnader och
avlivning av till synes friska djur. Här måste LRF fortsätta att driva pågående
påverkansarbete med ett gott smittskydds-, kostnadseffektivitets- och
hållbarhetsperspektiv.
Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA och Jordbruksverket fick under 2021 ett
gemensamt regeringsuppdrag att göra en förstudie för en framtida salmonellakontroll på
livsmedelsproducerande djur som är bättre anpassad till nuvarande produktionsstrukturer. LRF har varit med i denna förstudie och påverkat myndigheten att lyssna på
de effekter som nuvarande restriktioner medför för den enskilda gården. LRF har även
varit med och tagit fram förslag på framtida lösningar. Rapportering av förstudien
kommer under senare delen av våren 2022.
Bakgrunden till uppdraget var bland annat salmonellasituationen på gris under
2020/2021 med salmonella i flera stora grisbesättningar och fynd av Salmonella
Choleraesuis på gris och vildsvin samt det förändringsarbete som pågår inom
salmonellakontrollen i mjölkbesättningar.
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Jordbruksverket och SVA har i februari 2022 avslutat ytterligare ett regeringsuppdrag i
spåren av covidpandemin där en granskning avseende risken för uppkomst och
spridning av nya smittor mellan djur och människor (zoonoser) i den svenska
djurhållningen för framförallt mink, gris och fjäderfä. LRF har suttit i samråd med
Jordbruksverket under granskningens gång. Det kan nu konstaterats att det i Sverige
överlag fungerar väl, men att det kan förbättras. En av de mest framstående åtgärderna
för att minska risken för uppkomst och spridning av zoonoser, är att utreda vilka
ytterliga biosäkerhetsåtgärder som är lämpliga att vidta för att minska risken för
introduktion och smittspridning inom olika typer av djurhållning.
I slutet av april 2022 har SVA bjudit in till en workshop för att skapa helhetssyn och
förståelse för salmonellahanteringen. LRF är inbjudna tillsammans med representanter
från olika sektorer, myndigheter, organisationer och företag som på något vis kan
påverka eller påverkas av samt har ett intresse för hur salmonella hanteras och
övervakas på nöt och gris i Sverige.
LRF är också delaktig i samråd med Jordbruksverket i frågan om hur Sverige ska kunna
arbeta förebyggande för att förhindra att afrikansk svinpest (ASF) skulle introduceras i
landet. I samrådet ingår också att förbereda Sverige på om ett sjukdomsfall upptäcks.
Arbetet med ASF har avstannat på grund av kriget i Ukraina men kommer återupptas så
snart som möjligt.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta
för att hantering av smittsamma sjukdomar i framtiden blir så optimal som
möjligt för den enskilda gården ur ett smittskydds-, djuromsorgs- och hållbart
perspektiv.
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Motion Jönköping nr 2

Skapa möjligheter för fler företag inom de gröna näringarna
Skärstad
Hur skapar vi möjligheter för företagen inom de gröna näringarna? Hur kan vi motivera
unga att vilja göra en karriär som företagare inom våra branscher?
Viktiga delar är förstås lönsamhet och en rimlig arbetsbelastning. Men också att den
som vill ta över ett redan existerande företag och den som har en verksamhet att
arrendera ut eller sälja hittar varandra. Helst innan dagen för avveckling är ett faktum.
Ju tidigare man ger möjligheter till att delta i redan befintlig verksamhet, desto större
chans till ett lyckat slutresultat. Vi vet alla att en verksamhet som redan lagts ner är
betydligt svårare att starta upp.
LRFs rapport Grön entreprenör, affärsmöjligheter i hela landet är bra och intressant
läsning för den som funderar på en framtid inom vår näring. Men hur många har läst
eller ens hört talas om att rapporten finns? Ett bra initiativ från LRFs sida men med
utvecklingspotential.
LRF Jönköping yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF utvecklar arbetet med att sprida de företagsmöjligheter som finns inom de
gröna näringarna samt

att

LRF ser över hur man på ett bättre sätt kan hjälpa de som är intresserade av att ta
över ett befintligt företag att komma i kontakt med den företagare som vill hitta
någon att lämna över till.
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Motion LRF Ungdomen nr 1

Skifta och ta över, vad är det vi behöver
LRF Ungdomens riksstyrelse
Bakgrund
Att de gröna näringarna står inför en omfattande generationsväxling är ett vida känt
faktum inom LRF och näringarna. Vi känner i dag till några trösklar för unga att ta sig
an uppgiften att ta över och utveckla framtidens jord- och skogsbruk, men lösningarna
är få och spridda till olika nätverk och platser.
Styrelsens förslag
LRF Ungdomens riksstyrelse ser trenden med avveckling och vilka konsekvenser det
bär med sig för framtidens gröna näringsliv. LRF Ungdomens riksstyrelse ser med oro
på utvecklingen de senaste decennierna och näringens och samhällets oförmåga att lyfta
frågan högre på dagordningen.
Vissa hinder för ökat ägarskifte kan vi se, såsom tillgången till kapital och att befintliga
ägare påbörjar processen för sent. Vi ser också få exempel på när företagare och
entreprenörer utan en familjekoppling till de gröna näringarna tar över ett lantbruk.
Nu föreslår styrelsen stämman att besluta att Ungdomen ska samla näringens
intressenter och samhällsaktörer för att knäcka ägarskiftesfrågan och vända trenden. Det
finns mycket som vi ännu inte vet, som påverkar ägarskiften, och många lösningar som
väntar på att upptäckas om vi samlar människor med olika infallsvinklar för att lösa
framtidens frågor. Styrelsen menar att det går, och att vi ska se till att, fler hektar byter
ägare de närmsta 15 åren.
LRF Ungdomen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

forma en koalition för ägarskiften i de gröna näringarna.
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Styrelsens yttrande nr 4

Motioner Jönköping nr 2 och
LRF Ungdomen nr 1

Ägarskifte – en ödesfråga
Inkomna motioner
LRF Ungdomen och LRF Jönköping har inkommit med var sin motion som lyfter
vikten av att det sker fler ägarskiften i de gröna näringarna. För att det ska bli
verklighet behöver processen kring ägarskiften underlättas.
LRF Ungdomen vill underlätta ägarskiften och vända trenden med avveckling av
lantbruksföretag genom att bilda en koalition av relevanta aktörer som kan dela
erfarenhet och kunskap. På så sätt erhålls nya infallsvinklar för att försöka lösa
knäckfrågorna kring ägarskiften. LRF Jönköping betonar vikten av att unga ser
branschen som attraktiv men också att befintliga och blivande företagare hittar
varandra för att ägarskiften ska kunna ske i tid. LRF Jönköping yrkar för att LRF
utvecklar arbetet med att sprida de företagsmöjligheter som finns inom de gröna
näringarna samt ser över hur man på ett bättre sätt kan hjälpa de som är intresserade
av att ta över ett befintligt företag att komma i kontakt med den företagare som vill
hitta någon att lämna över till.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärernas syn av att de gröna näringarna har ett omfattande behov
av ett ökat antal ägarskiften. I en rapport från 2020 gjord på uppdrag av LRF Mjölk och
LRF Trädgård bedöms att så många som 19 respektive 30 procent inom respektive
bransch behöver skifta inom fem år. Enligt Jordbruksverket har var tredje svensk
lantbrukare passerat pensionsåldern och endast en av sex är under 45 år. Det är en
ödesfråga för det gröna näringslivet och samhället i stort att ägarskiften sker i tid.
Uteblivna ägarskiften riskerar sektorns framtid, lösningarna på samhällets miljö- och
klimatutmaningar och en tryggad livsmedelsförsörjning. Studier har visat att det mer
sällan görs stora investeringar och förändringar i ett företag när företagaren närmar
sig pensionsålder, vilket inverkar negativt på såväl det enskilda företagets långsiktiga
lönsamhet som nya företagares vilja och möjlighet att ta över. För att företag ska vara
attraktiva att ta över, behöver det finnas en lönsamhet. Lönsamhet skapar framtidstro
och stolthet inom näringen men också ett intresse från aktörer utanför att bidra med
kunskap och kapital, vilket är viktigt för att trygga långsiktigheten. Lönsamhet är därför
en av de mest centrala frågorna inom LRFs verksamhet.
Ägarskiftesprocessen är komplex och påverkas av många, vitt skilda, faktorer såsom
tillgång till jordbruksresurser likt arbetskraft och kapital, individens personlighet,
livsstilförväntningar, gårdens egenskaper och familjens sammansättning. Det gör att
varje skifte i någon mån är unikt och att det sällan finns en enkel process som passar
alla. Oaktat detta är det viktigt att arbeta med frågan. LRF arbetar med ägarskiftesfrågan
på olika sätt och nivåer.

103

Juridik och skatt är visserligen väsentliga områden i ett lyckat ägarskifte, men det mesta
tyder på att kunskapen kring hanteringen av de mjuka värdena är än viktigare för att gå i
mål med ett ägarskifte. Av den anledningen är en viktig uppgift för LRF att sprida goda
exempel på hur skiften kan gå till. Det sker bland annat via seminarier och event. Som
konkret exempel kan nämnas att flera regioner erbjudit föreläsningar om ägarskiften
med Ludvig & Co samt Fyrklöver Ekonomi och Juridik AB. Aktiviteterna har varit
mycket välbesökta och uppskattade, och en slutsats är att framgångsfaktorn är just det
att man talat om de så kallade ”mjuka värdena” och gett exempel på hur skiften kan ske.
Via projektet Mer mat fler jobb har LRF erbjudit en gårdsspecifik insats där erfarna
coacher gett lantbruksföretagare och deras familjer processtöd för att kunna leda sig
själva genom de olika faserna i ett ägarskifte.
Ett av resultaten från det pilotprojekt för ägarskiften som genomfördes på Gotland för
några år sedan är ett nätverk för ägarskiften samt ett antal pilotgårdar att kontakta för
den som vill inspireras i sin egen skiftesprocess. Detta kan vara intressanta initiativ för
fler regioner. LRF även är aktiva i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för ägarskiften
där aktörer från olika delar av de gröna och blå näringarna ingår för att gemensamt
genomföra insatser som underlättar för fler att göra ägarskiften, både för den som vill
lämna sin fastighet som för den som vill ta över.
Precis som motionären nämner är attraktionskraften och synen på branschen viktig för
att få nya personer att söka sig till branschen och befintliga att vilja stanna och satsa.
Via attraktionsprojektet Jobba Grönt driver LRF kontinuerligt denna fråga, både genom
att inspirera unga och karriärbytare till jobb och utbildning inom det gröna näringslivet
samt genom att informera studie- och yrkesvägledare om de möjligheter som finns i
våra näringar.
Eftersom ägarskiften är en ödesfråga för det gröna näringslivet, har LRFs operativa
verksamhet tillsatt en arbetsgrupp som specifikt arbetar med frågan. Ett syfte med
arbetsgruppen är att identifiera åtgärder där LRF kan göra så stor nytta som möjligt i
att underlätta ägarskiften i de gröna näringarna. För att få till en förändring inom det
gröna näringslivet kring ägarskiften, uppmuntrar styrelsen LRF Ungdomen att arbeta
aktivt med frågan och ställer sig positiv till att LRF Ungdomen bildar en koalition för
ägarskiften. Att samla olika aktörer för att belysa ägarskiftesfrågan ur flera perspektiv är
en bra åtgärd för att hitta lösningar på den komplexa problematik som ett ägarskifte kan
innebära. LRF bör fortsatt arbeta med att underlätta ägarskiften.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen från LRF Ungdomen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen
anfört,

att

LRF Jönköping motions första att-sats anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört samt

att

med bifall till LRF Jönköping motions intentioner i andra att-satsen uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att arbeta för att underlätta ägarskiften inom
de gröna näringarna.
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Motion Gävleborg nr 1

Översyn av lagar, förordningar och riktlinjer som styr
rovdjursförvaltningen
Hanebo-Segersta
Motionen redogör för att enbart det första delmålet uppnåtts i den av riksdagen år 2013
beslutade rovdjurspolitiken ”En hållbar rovdjurspolitik, 2012/13:191”:
1.
2.
3.
4.

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

De ökande rovdjursskadorna med fler rivna får och nötkreatur försvårar djurhållning
och därmed minskar arealen betesmark. Det medför bland annat att sällsynta
betesgynnade växt- och insektsarter missgynnas. Nuvarande lagar, förordningar, och
riktlinjer som styr rovdjursförvaltningens myndighetsbeslut tycks dock utgå från ett
motsatsförhållande mellan ”natur” och ”människa” vilket leder till sjunkande förtroende
och legitimitet för rovdjursförvaltningen hos jägare och bönder.
LRF Gävleborg vill här anföra att art- och habitatdirektivet bör uttolkas enligt EU:s
rekommendationer för stora rovdjur, i alla medlemsländer: 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. 1
Trots ovan EU-rekommendationer, och ett GYBS beslut om 170 till 270 vargar har nu
Sverige uppemot 450 vargar vilket leder till att delmål två till fyra i rovdjurspolitiken
blir svåra att uppnå. Här krävs att korrekt GYBS-nivå tillämpas och inte smyghöjs av
Naturvårdsverket i strid med politiska beslut. Om samtliga delmål i rovdjurspolitiken
ska uppnås krävs också en genomgripande översyn av förordningar och regleringsbrev.
Länsstyrelserna behöver exempelvis inta en mer liberal tillämpning och ge fler bifall till
skyddsjaktsansökningar när det lokala rovdjurstrycket blivit för högt. Länsstyrelsernas
beslut om skyddsjakt behöver genomföras snabbt och effektivt, och verkställas av staten
och inte vila på frivilliga jägarinsatser.
LRF Gävleborg yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för en bred översyn av lagar, förordningar och riktlinjer som ska tillse att
samtliga delmål i antagen rovdjurspolitik genomförs.

1
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/guidelines_for_population_level_manage
ment.pdf
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Styrelsens yttrande nr 5
Motion Gävleborg nr 1

Översyn av lagar, förordningar och riktlinjer som styr
rovdjursförvaltningen
Inkommen motion
Enbart det första delmålet i den av riksdagen beslutade rovdjurspolitiken har uppnåtts.
Sverige har nu uppemot 450 vargar vilket leder till att de andra tre delmålen blir svåra
att uppnå. Om samtliga delmål ska uppnås krävs en genomgripande översyn av
förordningar och regleringsbrev. Länsstyrelserna behöver ge fler bifall till skyddsjaktsansökningar när det lokala rovdjurstrycket blir för högt. Motionären yrkar att riksförbundsstyrelsen verkar för en bred översyn av lagar, förordningar och riktlinjer som
ska tillse att alla delmål i antagen rovdjurspolitik genomförs.
Styrelsens redovisning
Styrelsen instämmer i att rovdjursförvaltningen har misslyckats med att uppnå de
politiska delmålen om minskade skador, ökat förtroende för förvaltningen och ingen
illegal jakt efter varg. Det behövs åtgärder för att minska skador och öka förtroendet. En
viktig del i det är att de som lever i områden där det finns varg känner att de har verktyg
att påverka sin situation, till exempel att skyddsjakt beviljas skyndsamt om det sker ett
angrepp, helst på länsstyrelsens eget initiativ.
Naturvårdsverket uttalade redan år 2015 att det finns större utrymme för att besluta om
skyddsjakt i jaktförordningen än den faktiska tillämpningen. Naturvårdsverket
konstaterade att deras riktlinjer för skyddsjakt därför bör ses över för en mer generös
tillämpning. Detta arbete har nu påbörjats genom att nu gällande riktlinjer har skickats
ut till en mindre krets för synpunkter. LRF har lämnat omfattande synpunkter.
Naturvårdsverket ska nu arbeta om riktlinjerna utifrån inkomna synpunkter och skicka
ut ett nytt förslag på remiss.
Inom ramen för LRFs prioriterade arbete med viltskador har det under 2021 genomförts
ett arbete för att få till en bättre och mer likriktad hantering av skyddsjakt på varg hos
berörda länsstyrelser.
Många olika regelverk på skilda nivåer påverkar rovdjursförvaltningen. Ytterst sätts
ramarna i EUs art- och habitatdirektiv och andra internationella åtaganden. På nationell
nivå finns bestämmelser i lag, förordning och föreskrifter samt slutligen i riktlinjer och
förvaltningsplaner från Naturvårdsverket. Det är därför svårt att få till en bred översyn av
hela systemet samtidigt. LRF arbetar dock, i enlighet med beslut från tidigare riksförbundsstämmor, för att förändra regelverket på olika nivåer och för en bättre tillämpning av
nuvarande regelverk i syfte att få en bättre fungerande rovdjursförvaltning.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionens intentioner och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta
arbeta för förändringar i regelverken som styr rovdjursförvaltningen.
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Motion Västra Götaland nr 9

Det behövs ett brett rådslag inom organisationen kring
LRFs hållning i vargfrågan
Tidans och Östra Redvägs lokalavdelningar samt Skövde och Töreboda
kommungrupper
Vid LRF Västra Götalands stämma hölls en mycket livaktig diskussion om varg.
Huvudlinjerna i såväl de inkomna motionerna som i stämmodiskussionen och
efterföljande beslut är att det saknas förtroende för den förda vargpolitiken och
myndighetsutövningen. Begäran är att LRF, mycket tydligare än hittills, ställer krav på
att konsekvenserna som vargstammen medför kartläggs. LRF måste dessutom sätta upp
tydligare ramar för hur stor vargstam som kan accepteras, var vargen tillåts förekomma
etcetera.
Utifrån hur frågan utvecklats sedan LRF senast gjorde motsvarande ställningstagande är
det nu tid att ompröva organisationens hållning. Denna fråga är av sådan karaktär att
LRFs nya hållning måste arbetas fram genom ett brett rådslag i organisationen.
Diskussionen uppehöll sig även vid att den förda politiken endast uppnår ett av sina
mål, det om gynnsam bevarandestatus samtidigt som politiken missar målen grovt både
avseende möjligheterna att hålla tamdjur inte påtagligt ska försvåras, och avseende
rimlig hänsyn till de människor som lever och verkar i rovdjurstäta områden. Ska vi
skapa uppmärksamhet kring de två sista och för oss viktigaste målsättningarna måste vi
ha tillgång till mer fakta än vi har i dagsläget. LRF måste därför initiera, gärna genom
att sätta fart på andra, att ytterligare konsekvensanalyser blir genomförda. Vi behöver
bland annat veta mer om de miljömässiga, samhällsekonomiska och företagsekonomiska effekter som rovdjursförekomst har.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

genomföra ett brett rådslag i organisationen som ska leda LRF fram till ett
förnyat ställningstagande i vargfrågan inklusive populationsstorlek samt

att

initiera ytterligare konsekvensanalyser av vad vargförekomsten betyder
med särskild inriktning på miljömässiga, samhällsekonomiska och
företagsekonomiska effekter.
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Styrelsens yttrande nr 6
Motion Västra Götaland nr 9

Det behövs ett brett rådslag inom organisationen kring LRFs
hållning i vargfrågan
Inkommen motion
Det saknas förtroende för förda vargpolitiken och myndighetsutövningen. LRF behöver
ställa tydligare krav på att konsekvenserna som vargstammen medför kartläggs.
Därutöver behöver LRF sätta upp ramarna för hur stor vargstam som kan accepteras
och var den ska tillåtas. Motionären yrkar att ett brett rådslag genomförs inom
organisationen i syfte att ta fram ett förnyat ställningstagande i vargfrågan. Vidare yrkar
motionären att ytterligare konsekvensanalyser av vad vargförekomsten betyder ska
initieras.
Styrelsens redovisning
Vargen skapar stor oro och påverkar många i deras vardag, både de som drabbas av
angrepp och de som lever med ett vargrevir i sin närhet. De senaste årens motioner om
rovdjursförvaltningen visar tydligt att det saknas förtroende både för vargpolitiken och
myndighetsutövningen bland LRFs medlemmar. Riksförbundsstyrelsen är väl medveten
om att konflikten mellan tamdjurshållning och varg är en historisk och närmast olöslig
konflikt. Den försvåras ytterligare av att den nationella bestämmanderätten är
begränsad. Enligt styrelsens uppfattning är den enda möjliga vägen för att förbättra
situationen ett långsiktigt arbete mot politiker och myndigheter.
Rovdjurspolitiken påverkas av Sveriges internationella åtaganden som utgör ramarna
för de politiska besluten och de åtgärder som genomförs inom rovdjursförvaltningen.
Vårt medlemskap i EU innebär till exempel att Sverige måste förhålla sig till art- och
habitatdirektivet vars syfte är att bidra till att säkerställa den biologiska mångfalden
genom bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter inom EUs område. I
direktivet är vargen listad i bilaga fyra vilket kräver strikt skydd. För att kunna tillämpa
undantagen från det strikta skyddet i direktivet, för att genomföra skyddsjakt eller
licensjakt, måste en avvägning göras mot vargens bevarandestatus.
De parametrar som används för att bedöma den gynnsamma bevarandestatusen är
populationens spridning, storlek, habitat och framtidsutsikter. Det har gjorts flera
utredningar i Sverige om vargens bevarandestatus, och förutom dess genetiska status har
den största stötestenen varit just populationens storlek, som benämns referensvärde.
Resultaten har varit mycket spridda, och som referensvärde för populationsnivån
beslutade riksdagen om ett minsta antal mellan 170 och 270 vargar. Observera att båda
siffrorna i intervallet syftar på ett minsta antal vargar. Valet av ett intervall har bidragit
till missuppfattningen att riksdagen beslutade om minst 170 vargar och högst 270
vargar. Sverige har dock senare anmält till EU att vargens referensvärde för en gynnsam
bevarandestatus är minst 300 vargar.
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LRFs ställningstagande i rovdjurspolicyn, som antogs av riksförbundsstyrelsen 2013, är
att vi ska ha minsta möjliga vargstam utifrån de juridiska förutsättningarna för
förvaltningen. Det omfattar till exempel kraven som följer av art- och habitatdirektivet.
Riksförbundsstyrelsens uppfattning är att det inte finns någon möjlighet att nå framgång
med ett krav på att det inte ska finnas några frilevande vargar i Sverige, eftersom det
strider både mot jaktlagen och mot art- och habitatdirektivet. Ett sådant ställningstagande skulle leda till att vi får svårt att komma fram och påverka i andra frågor som
rör rovdjursförvaltningen.
Utifrån motioner som lagts i riksdagen kan det dock finnas en politisk majoritet för ett
beslut om ett tillkännagivande om att referensvärdet ska sänkas till minst 170 vargar.
Frågan behandlas just nu av miljö- och jordbruksutskottet och ska debatteras och
beslutas den 12 maj. Det framgår dock inte hur det är tänkt att genomföras. EUkommissionens riktlinjer för referensvärdet kräver att det vilar på vetenskaplig grund.
Det skulle troligtvis därför erfordras en ny utredning som motiverar ett nytt lägre
referensvärde om 170 vargar för att kommissionen ska acceptera det. Nu gällande
referensvärdet på 300 vargar är grundat på analyser av två från varandra oberoende
grupper av forskare, men även det är ifrågasatt av kommissionen.
År 2010 öppnade EU-kommissionen ett överträdelseärende angående Sveriges licensjakt på varg. Kommissionen anser att Sverige, genom att ha tillåtit licensjakt på varg
under ett antal år, etablerat en systematisk praxis som strider mot EUs art- och
habitatdirektiv. Därtill anser kommissionen att Sverige har misslyckats med att visa att
licensjakten inte hotar tillväxten av varg så att vargstammen kan nå en gynnsam
bevarandestatus i Sverige. 1 Det har skett omfattande skriftväxling i ärendet, men
kommissionen har ännu inte dragit Sverige inför EU-domstolen. Sveriges regering har
hela tiden hävdat att vargen har gynnsam bevarandestatus och att licensjakten sker helt i
enlighet med de krav som art- och habitatdirektivet ställer. Kommissionen har å andra
sidan framfört att det referensvärde som Sverige definierat för gynnsam bevarandestatus
tycks vara mer baserad på begreppet minimal livskraftig population och sannolikt inte
kommer att motsvara kraven på gynnsam bevarandestatus.
Det är uppenbart att överträdelseärendet påverkar både regeringens och myndigheternas
hantering av vargen. Det framstår som att det bland annat påverkar antalet vargar som
det beviljas licensjakt på. Även de modelleringar som görs för att förutse hur bland
annat licensjakt skulle påverka vargstammen har stora säkerhetsmarginaler som gör att
vargstammen har ökat till dagens cirka 450 individer. Det är därför av största vikt att
regeringen agerar för att överträdelseärendet avslutas, eller att det prövas i EUdomstolen så att Sverige får klarhet i kommissionens inställning till den gynnsamma
bevarandestatusen.
För att förutsättningarna att hantera vargfrågan nationellt ska ändras, behöver det också
ske förändringar i art- och habitatdirektivet. Det pågår nu ett arbete i ett antal medlemsstater för att förmå kommissionen att flytta arter som inte längre är hotade eller sårbara
https://arenaide.se/wp-content/uploads/sites/2/2022/03/enquist-kallgren-vittoria-2022-nar-sverige-bryter-mot-eu-slagstiftning-en-granskning-av-pagaende-overtradelsearenden-compressed.pdf, s 15.
1
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från bilaga fyra till bilaga fem i direktivet. Arterna kommer fortsatt vara skyddade, men
det skulle innebära att de inte längre har ett strikt skydd vilket gör det möjligt att vidta
förvaltningsåtgärder, såsom licensjakt. Copa Cogeca har tillsammans med flera andra
organisationer gjort ett gemensamt uttalande gällande stora rovdjur, där LRF har varit
med och utformat uttalandet. EU-parlamentet arbetar med att ta fram en resolution som
behandlar stora rovdjur och frågan har diskuterats i rådet.
Riksförbundsstyrelsens uppfattning är att med hänsyn till vad som anförts ovan så
behöver LRF i första hand arbeta för att överträdelseärendet avslutas och att vargen
flyttas från bilaga fyra till bilaga fem i art- och habitatdirektivet. Det skulle ge störst
effekt vad gäller Sveriges utrymme att hantera vargfrågan nationellt.
Det som anförts ovan visar också på hur komplex frågan om varg är och varför det är
svårt att åstadkomma förändringar. Riksförbundsstyrelsen anser dock att LRF har högt
ställda, tydliga krav gällande rovdjuren som är absolut nödvändiga för tamdjurshållningen i vår rovdjurspolicy. Våra ställningstaganden är inte orsaken till att det är
svårt att nå framgång i påverkansarbete, varför ett brett rådslag sannolikt inte skulle leda
till någon förändring. LRF behöver istället lägga resurserna på att fortsätta arbeta i
enlighet med rovdjurspolicyn och tidigare fattade stämmobeslut.
Vid kontakter med framför allt länsstyrelsen angående framför allt varg är det uppenbart
att de har svårt att förhålla sig till målen om att tamdjurshållning inte påtagligt får
försvåras och att socioekonomisk hänsyn ska tas i rovdjursförvaltningen. De saknar
kunskap om hur förekomsten av varg påverkar tamdjurshållningen. På stämman år 2020
beslutades att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att det görs en konsekvensanalys av hur närvaro av varg samt hur en ytterligare spridning och ökning av vargstammen påverkar svensk mjölk-, nöt-, och lammproduktion. Detta uppdrag kan
kompletteras med en precisering som innebär att en sådan konsekvensanalys även bör
omfatta miljömässiga, samhällsekonomiska och företagsekonomiska effekter.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionens första att-sats anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört
samt

att

bifalla intentionerna i motionens andra att-sats och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbeta för att en konsekvensanalys genomförs i enlighet
med vad som beslutades av stämman år 2020, med tillägget att miljömässiga,
samhällsekonomiska och företagsekonomiska effekter bör vara en del av
analysen.
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Motion Skåne nr 4

Åtgärder krävs mot växande vargstam och omtag i vargfrågan
Östra Sallerup-Långaröd, Östraby-Västerstad, Hörby, S.Rörum, Fränninge, TräneDjurröd, Västra Gärd, Brösarp, Österlen, Norra Mellby-Brönnestad, Nävlinge och
Osby-Visseltofta
Det måste finnas rimliga hållbara, sociala och ekonomiska villkor för att kunna bedriva
djurhållning. Risken är annars uppenbar att man upphör med att hålla betande djur
(framför allt fårbesättningar) och att betesmarker kommer att växa igen och beskogas.
Det är också viktigt att det finns lönsamhet för alla som bedriver djurhållning oberoende
av verksamhetens storlek.
De gröna näringarnas livsmedelsproduktion måste beaktas i mycket högre grad när man
beslutar om vargstammens storlek och utbredning.
När riksdagen för ett antal år sedan fattade beslut om en vargstam på mellan 170 och
270 individer så godkändes detta inte av EU. EU krävde att Sverige skulle fastställa ett
exakt antal vargar. Då beslöt Naturvårdsverket att Sverige skulle ha en stam på minst
300 vargar för att säkerställa ett gynnsamt bevarande status.
Vargräkningen som presenterades 2021 visade på en vargstam på minst 395 unika
individer. Denna siffra är troligtvis lågt räknad eftersom man då måste ha DNA-prov på
samtliga vargar i Sverige och inte ha missat en enda individ. I dag finns uppgifter om att
det finns minst 480 vargar i Sverige. I bara de två revir som konstaterades 2021/2022 i
Skåne och Jönköping/Västra Götaland har det konstaterats en föryngring på 13 valpar.
Det finns nu rapporter om ytterligare ett nytt vargrevir i Jönköpings län.
Ur förslaget till Riktlinjer: ”Exempel stora rovdjur i fråga om de stora rovdjuren kan
kravnivån för allvarlig skada, annan lämplig lösning och dokumentation vara
förhållandevis lägre i fråga om björn och lo jämfört med varg och järv. Det beror på att
varg och järv ännu inte bedöms ha en gynnsam bevarandestatus och därmed ökar
risken för att jakt kan påverka arternas status negativt”.
Trots en stabil och ökad vargstam så anser Naturvårdsverket att gynnsam
bevarandestatus inte har uppnåtts och att vargstammen fortfarande är mycket såbar.
Frågan man måste ställa till Naturvårdsverket är: när uppnås gynnsam bevarandestatus?
Är det en fråga om antalet vargar eller populistiskt beslut för att inte stöta sig med
Naturskyddsföreningen och andra organisationer, politiska partier och den stora
allmänhet som inte påverkas av en allt större vargstam.
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Enligt forskare vid Uppsala universitet så har inaveln skadat vargstammen och
försämrat stammens genetik. Vi ser i dag onormala beteenden hos många vargar där
de rör sig i tätbebyggda områden och på gårdsplaner. Myndigheternas sätt att skydda
vargen kan på sikt vara till vargens nackdel. Problemet för vargen är inte antalet vargar,
utan att det genetiska materialet förloras allt mer. En större vargstam löser inte den
frågan.
Ju fler rovdjur (varg) vi har, ju tydligare och enklare regler för skyddsjakt kommer
att krävas eftersom problemet växer när stammen blir större. Skyddsjakt bör även
underlättas inom ett vargrevir.
Det är inte bara antalet angrepp som bör ligga till grund för skyddsjakt utan även den
skada som berörda markägare drabbats av när ett stort antal får dödas eller skadas.
Vid några angrepp i Skåne ville länsstyrelsen invänta DNA-test innan beslut om
skyddsjakt kunde beviljas. Skälet för DNA var att man skulle säkerställa om vargen var
genetisk värdefull. Svar på DNA-test kan ta uppemot fem till tio. Ett snabbt beslut om
skyddsjakt omöjliggörs om det krävs DNA-test.
LRF Skåne yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

kraftfulla åtgärder måste vidtas på beslutande nivå för att ändra själva
regelverket och därmed hindra vargstammens fortsatta utbredning i Skåne samt

att

LRF driver frågan gentemot regering och riksdag.
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Styrelsens yttrande nr 7
Motion Skåne nr 4

Åtgärder krävs mot växande vargstam och omtag i vargfrågan
Inkommen motion
Motionären skriver att de gröna näringarnas livsmedelsproduktion måste beaktas i
mycket högre grad när man beslutar om vargstammens storlek och utbredning. Det
behöver därför vidtas kraftfulla åtgärder på beslutande nivå för att ändra själva
regelverket och därmed hindra vargstammens fortsatta utbredning i Skåne samt att
LRF driver frågan gentemot regering och riksdag.
Styrelsens redovisning
Vargens spridning söderut med nya etablerade revir i Västra Götaland, Jönköping,
Östergötland och Skåne har inneburit förändrade förutsättningar att bedriva tamdjurshållning för de som verkar inom och i närheten av de nya reviren. Att ha varg i sin
närhet skapar stor oro, det visar studien ”Att leva nära stora rovdjur” som presenterades
hösten 2021.
Referensvärdet för vargens utbredningsområde är satt till hela Sverige med undantag för
Gotland och den alpina regionen. 1 Undantagen beror på att det inte finns ett naturligt
underlag för etablering av varg i fjällen samt att den inte förekommer naturligt på
Gotland. Det är ett uttalat mål från riksdagens sida att minska koncentrationen av varg i
de delar av landet där den är som mest förekommande, och att den ska sprida sig
söderut i landet. I dag är vargen i första hand koncentrerad till mellersta Sverige.
Enligt LRFs rovdjurspolicy får inte rovdjurstrycket i någon del av landet vara så högt att
tamdjurshållning påtagligt försvåras eller omöjliggörs. Det gäller i hela vargens
utbredningsområde i enlighet med riksdagsbeslutet. Styrelsens bedömning är att det för
LRF är lika angeläget att minska påverkan på tamdjurshållningen i hela landet.

Vargens spridning i landet påverkar också möjligheten till licensjakt. En förutsättning
för att länsstyrelserna ska kunna fatta beslut om licensjakt är att antalet föryngringar i
ett rovdjursförvaltningsområde överstiger de fastställda miniminivåerna. De samlade
miniminivåerna på regional nivå får inte understiga den nationella nivån för gynnsam
bevarandestatus. Miniminivåerna utgår från antalet föryngringar som sedan räknas om
med en omräkningsfaktor på tio. När det sker föryngringar i län som tidigare inte haft
några föryngringar innebär det att andra län inte behöver ha lika många föryngringar
som tidigare för att den nationella nivån ska uppnås. Det blir alltså lättare att uppnå
kravet för att fatta beslut om licensjakt, vilket ökar möjligheterna att minska
koncentrationen av varg där den är som störst.

1

Riksdagens beslut 2013/14:MJU7, vilket beslutats i enlighet med förslaget i prop. 2012/13:19.
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Med bakgrund i ovan förda resonemang anser styrelsen anser att det vore orimligt för LRF
att högre acceptans för rovdjur skulle gälla i vissa delar av landet och mindre acceptans i
andra.

Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionen.
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Motion Sydost nr 7

Viltskador ur ett hållbarhetsperspektiv
Mellersta Kinnevald
Att viltskadorna orsakar stora kostnader för lantbruket är väl känt av oss och LRF gör
ett bra jobb för att skapa förståelse och löningar på detta. Men en faktor som allt för
sällan belyses är att det är ett enormt slöseri med resurser, eftersom stora arealer
åkermark som producerar livsmedel aldrig kan skördas. Livsmedelssvinnet är den
största delen som måste åtgärdas i det stora hållbarhetsarbetet inom livsmedelskedjan,
och en mycket stor andel i detta är viltskador.
Viltskador är ett stort bekymmer som slår mot alla delar av samhällets hållbarhet. Dessa
påverkar jordbruket negativt och minskar våra förutsättningar att bedriva ett lönsamt
företagande, det påverkar miljön genom att odlingsinsatser och gödning inte kommer till
sin rätt när viltet ätit upp grödan och det påverkar samhället genom att vi inte kan
producera livsmedel. Det är inte acceptabelt att detta kan fortgå, viltskadorna måste tas
med i den omfattande arbete som pågår att göra livsmedelskedjan mera hållbar ur alla
aspekter.
LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

intensifiera kommunikationen kring den ohållbara situation viltskador
skapar – från alla aspekter av hållbarhet.
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Styrelsens yttrande nr 8
Motion Sydost nr 7

Viltskador ur ett hållbarhetsperspektiv
Inkommen motion
Motionären redogör för problemet med kostnader för viltskador i jordbruket och LRFs
arbete med viltskadeproblemet. Det betonas att LRFs kommunikation om viltskador bör
inriktas mer mot att viltskadorna innebär ett slöseri med resurser, från ett hållbarhetsperspektiv. Slutligen yrkas att kommunikationen om viltskadorna intensifieras från alla
aspekter av hållbarhet.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens uppfattning om de ökande viltskadorna och de förluster de
orsakar i flera led. LRF har under senare år i kommunikation riktad till allmänheten
bland annat beskrivit viltskador i jordbruket som ett omfattande matsvinn, och beskrivit
svinnet i antal tusen matkassar som aldrig kommer till konsument. Styrelsen instämmer
i att viltskadorna kan beskrivas som ett slöseri med resurser i alla led. Arbetsinsats,
bränsle och insatsvaror förbrukas med höga kostnader till liten nytta, eftersom grödan
förstörs av vilt. I den nuvarande situationen med krig, debatt om självförsörjning, hinder
för import av insatsvaror och kraftiga kostnadsökningar i jordbruksproduktion borde
viltskador beskrivna som ett hållbarhetsproblem få större genomslag i debatten.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att intensifiera
kommunikationen om viltskador från alla aspekter av hållbarhet.
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Motion Södermanland nr 1

Hantering av slaktavfall från vilt
Helgesta-Årdala-Hyltinge
Motionen från lokalavdelningen lyfter behovet av att förebygga och förhindra smittspridning som kan påverka djuruppfödning i Sverige. Det är särskilt angeläget med den
ökande risken med afrikansk svinpest och eskalerande fall med salmonella i
Södermanland. Lokalavdelningen yrkar på att LRF verkar för att berörda myndigheter
skyndsamt organiserar ett, ur smittsynpunkt, säkert och kostnadsfritt system för
uppsamling och omhändertagande av kadaver och slaktrester från vilt för destruktion.
Regionstyrelsen instämmer tillfullo i motionen, det ligger även i linje med
riksförbundsstämmans beslut 2021 att anta en nollvision för smittor och skador av
vildsvin. LRF behöver på alla nivåer verka för att minimera negativa konsekvenser av
vilt. Både skadeproblematiken i lantbruket men även de påtagliga risker som finns med
smittor som afrikansk svinpest och salmonella som äventyrar svensk djurhållning, det
måste tas på stort allvar. I län med stora viltstammar blir det mycket slaktavfall och
även trafikdödat vilt.
Flödet av vilt från fält behöver stimuleras i syfte att minska skador i lantbruket. I denna
kedja med kötthantering skulle även kadaverhantering behöva knytas an. I regeringens
vildsvinspaket finns medel till länsstyrelser för olika typer av vildsvinsprojekt, ofta
handlar det om att öka intresset i konsumentledet. Ur LRFs synvinkel bör dock dessa
pengar främst användas för att uppfylla den nationella förvaltningsplanens mål att
halvera skador av vildsvin till år 2025. Dessa projekt får inte bli ett medel att öka antalet
vilt.
För att effektivt minska antalet vildsvin kommer det bli mycket både livsmedelsdugligt
och icke livsmedelsdugligt kött i flödet. En särskild finansiering av viltdepåer med
tillhörande kadaveruppsamling skulle vara till stor nytta. Vildsvinspaketet skulle kunna
bidra till att starta upp detta och att både vildsvin och övrigt klövvilt kan hanteras.
LRF Södermanland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för statligt stöd till kadaverinsamling för att smittskyddssäkert hantera
kadaver och slaktavfall av vilt för att minska smittorisker i landskapet.
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Styrelsens yttrande nr 9
Motion Södermanland nr 1

Hantering av slaktavfall från vilt
Inkommen motion
Motionären redogör för behovet av att förebygga och förhindra smittspridning från dött
vilt, som kan påverka djuruppfödning. Detta mot bakgrund av risken för etablering av
afrikansk svinpest (ASF) och de fall av allvarlig variant av salmonella hos vildsvin som
registrerats i bland annat. Sörmland. Vidare hänvisas till LRFs beslut om nollvision om
smittor och skador från vildsvin. Det yrkas att LRF ska verka för statligt stöd till
smittskyddsäker viltkadaverinsamling, för att minska smittorisker i landskapet.
Styrelsens redovisning
Det hänvisas i motionen till beslutet från förra årets riksförbundsstämma om nollvision
om skador och smittor från vildsvin. Styrelsen har nyligen, efter ett stämmobeslut från
2019 samt ett noggrant utredningsarbete, tagit beslut om LRFs toleransnivåer för
viltskador i jordbruket. Toleransnivåerna innebär i korthet att LRF tolererar högst fyra
procent skador på gröda på gårdsnivå och högst två procent skador på gröda på nationell
nivå. Nu är det viktigt att etablera och få allmän acceptans för LRFs toleransnivåer hos
jägare, markägare, politiker och myndigheter. Toleransnivåerna är nödvändiga att nå,
och även de nivåerna kommer att kräva ett mycket omfattande arbete för LRF på alla
nivåer i organisationen och inte minst bland ägare och brukare av jordbruksmark.
Om ASF bryter ut i Sverige är insamling och destruktion av vildsvin som har dött av
ASF en av de viktigaste metoderna för att bekämpa sjukdomen i det smittade området.
Myndigheterna är då skyldiga att organisera och bekosta insamling och destruktion av
dessa kadaver. Den aspekten av motionen är alltså tillgodosedd. Kadaverhantering med
anledning av utbrott av ASF kommer att organiseras och bekostas av staten. Det träder i
kraft efter konstaterad förekomst av ASF i Sverige.
När det gäller avfall från eller kadaver av vilt som fällts vid jakt och kadaver av
trafikdödat vilt är reglerna delvis otydliga. Utgångspunkten är att sådant avfall och
kadaver får lämnas i naturen. Vilket också sker i de flesta fall. Men reglerna är otydliga.
Nedan återges information från Jordbruksverkets hemsida.
”Du behöver inte samla in döda vilda djur eller biprodukter från djur i samband med
jakt av vilda djur. Inälvor och andra biprodukter får du alltså lämna kvar ute i skogen.
Tänk på att du måste följa miljölagstiftningen. Kommunen kan ha synpunkter på om du
lägger biprodukterna på olämpligt ställe, till exempel nära bebyggelse.”
”Slaktavfall från skjutet vilt ska hanteras i enlighet med miljölagstiftningen. Kontakta
din kommun om du vill veta vilka regler som gäller hos dig.”
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Kommunerna har alltså ett ansvar i detta, men om man söker på olika kommuners
hemsidor så finns olika besked eller ingen information om dessa frågor. Trafikdödat vilt
som inte kan konsumeras orsakar i normalfallet inte kostnader för den enskilda, men
kan göra det. Om antalet vilt som dör i trafikolyckor på en begränsad vägsträcka är
stort, kan det leda till att mängden kadaver blir så stor att det kräver annan hantering än
att lämna kadavren i skogen. Avfall av kasserat vilt fällt vid jakt eller slaktavfall kan bli
ett problem eftersom dött vilt ägs av jakträttshavaren, i normalfallet markägaren. Det är
inte givet att större mängder kadaver får lämnas i skogen eller grävas ned.
Livsmedelsverket hade som en del av det så kallade ”vildsvinspaketet” regeringens
uppdrag att utreda hantering av och subventioner för ”riskavfall”, det vill säga kadaver,
som uppkommer när vildsvin efter test visar sig ha trikiner eller har för hög halt av
radioaktivt cesium för att konsumeras. Uppdraget redovisades den 1 december 2020.
Där redogjorde Livsmedelsverket för gällande lagstiftning och ungefärliga kostnader
per kilo avfall som sänds till destruktionsanläggning. Livsmedelsverket föreslog inget
nytt system för hantering av avfall/kadaver av vilt, utan utgick från grundreglerna. Att
sådant avfall i första hand får grävas ned och att olika omständigheter kan medföra att
det måste fraktas till anläggning för destruktion. Verket konstaterade att subvention bör
utgå för hantering av kadaver av det fåtal vildsvin per år som har trikiner och av vildsvin med höga halter av radioaktivt cesium. Men bara i de fall som djuren inte grävs
ned utan sänds till anläggning för destruktion.
Jordbruksverket har i annat sammanhang informerat att verkets ansvar för kadaver och
slaktavfall inträder när det finns stark misstanke om smittsam sjukdom, då kan verket
sätta in resurser. I övrigt är det regionala/lokala myndigheter som ska kontaktas.
Kommunen är den instans som markägaren bör ta kontakt med. Kommunens ansvar i
sammanhanget är nedskräpning, inte risk för smittor. Döda djur försvinner i
normalfallet fort i naturen men kan bli en sanitär olägenhet som lukt eller annat. Då kan
hävdas att nedskräpning har skett. Länsstyrelsen/länsveterinären kan också kontaktas för
råd vad som ska göras i varje enskilt fall.
Sammanfattningsvis är alltså mindre mängder av kadaver av trafikdödat vilt och
slaktavfall av vilt i juridisk mening inte något problem. Sådant får lämnas i naturen.
Problem kan uppkomma om det blir större mängder att hantera. Då kan kommunala
regler träda in. Lagstiftningen om smittskydd när det gäller vilt är uppbyggd så att staten
och Jordbruksverkets regler griper in när smitta hos vilt är konstaterad. Det finns alltså i
normalfallet inga regler eller åtgärder mot smitta när man endast kan ”befara” smitta
hos vilt.
Kadaver och slaktavfall av vilt är till övervägande del inte smittat med allvarligt
smittsamma sjukdomar. Hälsoläget hos vilt i Sverige är i huvudsak gott, vilket
nyligen har redovisats i Statens veterinärmedicinska anstalts (SVA) rapport ”Sjukdomsövervakning av vilda djur i Sverige 2021”. SVA har sedan mitten av 1900-talet ett
stående uppdrag av regeringen att övervaka viltsjukdomar i landet. Dels genom den
löpande Fallviltundersökningen samt genom Riktad sjukdomsövervakning hos vilda
djur. Den senaste som är genomförd är en undersökning av hur Salmonella choleraesuis
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är spridd hos svenska vildsvin. Resultatet av studien redovisas senare i år. Sammantaget
är övervakningen av viltsjukdomar i landet omfattande. LRF följer övervakningen och
påtalar i de sammanhang där det är relevant, vikten av ett välfungerande och utbrett
system för övervakning av sjukdomar hos vilt.
Styrelsen ser därför mot bakgrund av ovanstående redovisning inte att arbetet för ett
statligt stöd för att hantera kadaver och slaktavfall av vilt som en effektiv väg att gå.
Viktigare är att lägga tid och fokus på att minska viltstammarna och att det finns en
fortsatt god övervakning av smittsamma sjukdomar hos vilt, för att snabbt få igång
destruktionsmöjligheter vid sjukdomsutbrott.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen avslås.
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Motion Östergötland nr 1

Vildsvin och vildsvinsprojekt
Vist
Motionen från lokalavdelningen belyser komplexiteten med projekt som lyfter vildsvinsköttet som råvara med varumärkeskoncept. Antalet vildsvin behöver minska för att
motverka skador i lantbruket och påverkan på värdefulla betesmarker. Avdelningen
anser att LRF tydligare ska kommunicera vildsvinen som hot mot den biologiska
mångfalden där den gör skada då skador av vildsvin äventyrar betesdrift och djurhållning utöver direkta skador i naturbetesmarker. Avdelningen yrkar på att LRF tydligt
tar avstånd från projekt som vill kommersialisera vildsvinskött och att länsstyrelsen och
landsbygdsprogrammet inte ska tilldela medel till projekt av detta slag.
Regionstyrelsen instämmer i att frågan är komplex, skador av vildsvin i lantbruk måste
minska samtidigt som det behöver finnas avsättning för viltköttet. Den nationella
förvaltningsplanen för vildsvin har som mål att skador i lantbruket ska ha halverats år
2025, jämfört med år 2020. En av åtgärderna i planen är att stimulera flödet av viltkött
genom att öka intresset för konsumtion. För att förstärka arbetet har regeringen tagit
fram ett så kallat vildsvinspaket där en del nyttjas i olika former av vildsvinsprojekt
kopplat till kötthantering.
Alla sätt som underlättar hantering av vildsvinskött måste uppmuntras. Att skapa värden
på köttet för att stimulera till ökad jakt är positivt om syftet tydligt är att minska skador
av vildsvin och vilt. Men däremot att bygga egna varumärken med statliga medel från
Jordbruksverket, urholkar konkurrensen med andra vilthanterare och riskerar få
konsekvenser att behålla allt för höga populationer. Statliga medel ska användas för att
minska antalet vildsvin och de skador de orsakar, inte för att gynna enskilda företag
eller påverka marknadsmässiga förutsättningar inom viltköttshantering. Inte heller för
att bli kontraproduktivt när det gäller biologisk mångfald eller lantbruk.
Riksförbundsstämman 2021 beslutade att LRF ska ha nollvision mot skador och smittor
av vildsvin. LRF behöver på alla nivåer verka för att minimera negativa konsekvenser
av vilt. Både skadeproblematiken i lantbruket men även de påtagliga risker som finns
med smittor som afrikansk svinpest och salmonella som äventyrar svensk djurhållning
ska tas på stort allvar. Vildsvinsstammen måste hållas på en låg nivå.
LRF Östergötland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF bevakar hur medel i ”vildsvinspaketet” används så att det bidrar till ökad
avskjutning och minskade skador, inte till att gynna viltbruk.
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Styrelsens yttrande nr 10
Motion Östergötland nr 1

Vildsvin och vildsvinsprojekt
Inkommen motion
Motionären redogör övergripande för det så kallade vildsvinspaketet där regeringen
givit ett antal myndigheter i uppdrag att med ändring av regelverk och andra metoder
underlätta försäljning av vildsvinskött, samt att öka efterfrågan och skapa en större
marknad för vildsvinskött. Syftet är att stimulera avskjutning av vildsvin, men bieffekter
kan bli att det uppstår ekonomiska intressen i vildsvin som riskerar att öka intresse för
stor stam av vildsvin. Det yrkas att LRF bevakar hur medel inom vildsvinspaketet
används, så att medlen bidrar till ökad avskjutning av vildsvin och därmed minskade
skador.
Styrelsens redovisning
Regeringen gav i det så kallade vildsvinspaketet uppdrag till fyra myndigheter.
Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Jordbruksverket och
länsstyrelsen i Kronobergs län. Det senare uppdraget var riktat till länsstyrelsen i
Kronobergs län men i samarbete och samordning med övriga, av vildsvin berörda,
länsstyrelser. Syftena med tre av uppdragen var att ta fram regelverk för förenklad och
ökad försäljning av vildsvinskött från jägare. Att ta fram system för att göra vildsvinskött spårbart från jägare till konsument. Vidare att kartlägga uppsamlingscentraler för
vildsvinskött och att revidera länsstyrelsernas förvaltningsplaner för vildsvin. Syftena
med tre av de fyra uppdragen var alltså i korthet att stimulera avskjutning av vildsvin
och möjliggöra utökad och förenklad försäljning av vildsvinskött från jägare till
konsument. Uppdraget till Jordbruksverket däremot skilde sig från de övriga genom att
det uppdraget till stor del är inriktad på ”främjande av vildsvinskött” och ”vildsvinskött i
offentliga måltider”. Det finns logik i uppdragets utformning. Om mer vildsvinskött
skulle bli tillgängligt på marknaden så måste det finnas en efterfrågan på köttet, annars
finns inte incitament för att öka avskjutningen. Efterfrågan var svag när uppdragen gavs,
eftersom vildsvinskött uppfattas som ett okänt livsmedel hos stor del av allmänheten.
Försäljning av vildsvin från jägare är i dag fortfarande endast tillåten till vilthanteringsanläggningar, som därmed har lokala ”monopol” på marknaden. Situationen försvåras
därför att det finns förhållandevis få vilthanteringsanläggningar som dessutom ofta har
begränsade öppettider, under den del av året när det fälls många vildsvin på jordbruksmark för att skydda grödor. Det är därför i praktiken närmast omöjligt för jägare att få
avsättning för så många vildsvin som behöver fällas för att minska skador i jordbruk och
trafik. Livsmedelsverket har redovisat ett förslag om nytt regelverk till regeringen, som
ska göra det möjligt för jägare att sälja vildsvin direkt till konsument. Regeringen har
dock i skrivande stund ännu inte sänt förslaget till EU-kommissionen för notifiering
– en procedur där kommissionen ska granska regelverk som kan påverka frihandeln
inom EU.
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Samtidigt har annat arbete inom vildsvinspaketet under ledning av Jordbruksverket lett
till att det har skapats större efterfrågan på vildsvinskött, enligt uppgift främst från de
offentliga köken. Den ökade efterfrågan kan inte mötas av försäljning från jägare,
eftersom det fortfarande är förbjudet att sälja vildsvinskött direkt från jägare.
Syftet med delar av vildsvinspaketet har därför delvis inte kunnat uppfyllas, eftersom
statens olika myndigheter och regeringen inte arbetar i takt med marknadens utveckling.
Styrelsen delar motionärens uppfattning att delar av vildsvinspaketet tenderar att
motverka det för LRF grundläggande syftet, att stimulera avskjutning av vildsvin och
därigenom att minska vildsvinsskadorna.
Jordbruksverkets uppdrag i vildsvinspaketet ska slutredovisas till regeringen den
28 februari 2026. Jordbruksverkets uppdrag riskerar att motverka den nödvändiga
minskningen av antalet vildsvin. Det är mycket svårt att få en sund balans mellan
tillgång och efterfrågan när det gäller vildsvinskött. En stor efterfrågan kan medföra
stort intresse för att fälla vildsvin för försäljning, men det ger också en anledning att
genomföra avskjutningen av vildsvin så att stammen fortsatt är stor.
Riksförbundsstyrelsen kommer att bevaka att resterande arbete inom Jordbruksverkets
del av vildsvinspaketet bidrar till det för LRF viktigaste syftet, att minska antalet
vildsvin och därmed att minska skador av vildsvin.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att bevaka hur medel
används i vildsvinspaketet så att det bidrar till ökad avskjutning och minskade
skador, inte till att gynna viltbruk.
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Motion LRF Ungdomen nr 2

Ersättning för viltskador
LRF Ungdomen Sydost
Viltskador är en stor belastning för jordbruket. I de fall där åkermarken arrenderas men
inte jakträtten har brukaren än svårare att kontrollera viltet och dess förstörelse.
Ekonomin och livsmedelsproduktionen drabbas hårt av detta.
LRF har bra uppdaterade 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.
I dagsläget kan man söka stödet ”Ersättning för viltskador” om man har skador orsakade
av djur som är fredade eller som man inte kan jaga, till exempel tranor, sångsvanar och
gäss. Stödet är till för att kompensera för de skador djuren orsakat. LRF Ungdomen
tycker att man bör utreda om detta stöd kan vara aktuellt för ett eller flera klövvilt.
På LRFs riksförbundsstämma 2021 antogs en nollvision för skador och smittor från
vildsvin vilket lett till att riksförbundsstyrelsen ska ta beslut om en toleransnivå i mars
2022. Ska vi nå en nollvision måste vi tänka utanför boxen och utreda varje tänkbar
lösning.
LRF Ungdomen tycker också att frågan om ersättning från annan part än staten bör
utredas närmare eftersom det på så vis kommer sätta ett större tryck på jakträttsinnehavarna och man får därmed en intensivare jakt. Även i denna fråga måste vi tänka
utanför boxen och se problemet från andra vinklar. I den frågan är LRF Ungdomen
gärna med och bidrar.
LRF Ungdomen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

undersöka om stödet ”Ersättning för viltskador” även kan innefatta ett eller flera
klövvilt,

att

undersöka om en ersättning av viltskador på jordbruksmark orsakat av ett eller
flera klövvilt samt

att

LRFs riksförbundsstämma antar en nollvision mot viltskador på jordbruksmark.
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Styrelsens yttrande nr 11
Motion LRF Ungdomen nr 2

Ersättning för viltskador
Inkommen motion
Motionären redogör för hur viltskadorna påverkar jordbruket, särskilt nämns viltskadorna på arrenderad mark. Motionären redogör för systemet med statlig ersättning
som på vissa villkor kan ges för viltskador orsakade av fredat vilt. Det yrkas att LRF ska
undersöka om den statliga ersättningen kan utökas till att gälla även jaktbart klövvilt.
Vidare att undersöka om det går att få fram ersättning på annat sätt än från staten för
viltskada av klövvilt. Slutligen yrkas att LRF antar en nollvision om viltskador på
jordbruksmark.
Styrelsens redovisning
Motioner om statlig ersättning för viltskador av jaktbart vilt har behandlats på riksförbundsstämmorna 2013, 2018 och 2019. Stämmorna har avslagit dessa yrkanden.
Efter riksdagsbeslut i början av 1990-talet gäller grundprincipen att skador av vilt skall
förhindras eller begränsas genom jakt. Undantag gäller för arter som är fredade. För
dessa arter kan staten under vissa förutsättningar bidra till skadeförebyggande åtgärder
och/eller ge ersättning för skador. Exempel på skadegörande arter som ersättning kan
ges för är trana, sångsvan och fredade gåsarter. Det innebär att skador av till exempel
älg eller vildsvin inte kan ersättas. Det fanns innan ovan nämnda riksdagsbeslut
möjlighet att ersätta grödskador av älg och vildsvin under vissa förutsättningar. Detta
slopades med det uttalade syftet att ersättningssystemet motverkade tillräcklig
avskjutning, eftersom skadedrabbade inte hade något incitament för att utöka jakten
eller på annat sätt förebygga skador, så länge skadeersättningar utbetalades.
Enligt riksförbundsstyrelsens uppfattning måste LRFs högsta prioritet vara att minska
viltskadorna, genom att arbeta för att de på många håll överstora viltstammarna minskar
och kommer i balans med den naturgivna fodertillgången. Att istället arbeta för
ersättningssystem är enligt styrelsens uppfattning kontraproduktivt i det långa
perspektivet. Styrelsen anser att en tillbakagång till ett mer generellt ersättningssystem
skulle kunna uppfattas som ett steg mot att acceptera en situation med svåra viltskador.
Jaktintressena skulle då med goda skäl kunna avfärda krav på minskade viltstammar
med argumentet att den enskilda brukaren ändå kan få skadeersättning från staten, om
avskjutningen inte skulle vara tillräcklig. Styrelsen anser att en sådan utveckling skulle
vara farlig för Sveriges jord- och skogsbruk. Sverige är nu ett av de mest vilttäta
länderna i Västeuropa. Viltet är givetvis en stor tillgång och ett exempel på en framgång
för naturvård och viltvård i Sverige. Samtidigt är det så att värdet av viltet, framför allt
för de mindre fastigheternas ägare, inte på långa vägar uppväger de kostnader som viltet
orsakar jord- och skogsbruket.
Jakträtten är kopplad till markägaren. I princip är det alltså markägaren som råder över
hur jakten ska bedrivas. I praktiken finns begränsningar i rådigheten över sin egen mark,
eftersom viltet inte känner ägogränser och att det krävs gott samarbete mellan markägare och jägare för att förändra vilttäthet och därmed skador.
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I LRFs policy för förvaltning av älg och övriga vilda hjortdjur från 2012 poängteras att
markägarna måste ta större ansvar på alla nivåer i viltförvaltningen, för att jord- och
skogsbrukets intressen skall kunna säkras. Det finns samhällsvetenskaplig forskning
som visar att förvaltning av gemensamma resurser inte fungerar, om förvaltarna inte
betalar för de kostnader som uppstår i förvaltningen. Det är just detta som nu sker i
svensk viltförvaltning. De som är tongivande, ofta tar initiativ och därmed har stort
inflytande är jaktintressena – men det är markägarna som får betala notan i form av
viltskador. Därför bör LRF inte arbeta för generella ersättningssystem för viltskador,
utan fortsatt arbeta för att markägarna tar det ansvar och får det inflytande över sin egen
mark som äganderätten ger dem rätt till. Styrelsen inser att den inriktningen innebär
stora ansträngningar, men hävdar att det är det långsiktigt hållbara alternativet för att
minska viltskadorna.
Det hänvisas ofta till Tyskland när det gäller ersättningar för viltskador. Det är inte
klarlagt hur det tyska regelverket fungerar i alla detaljer. Men grunden är att jägarna
med rätt att jaga på en viss fastighet är skyldiga att ersätta för viltskador på
jordbruksmarken. Ytligt sett kan det uppfattas som ett bra system eftersom jägarna då
antingen måste minska antalet vilt, och därmed viltskadorna, eller betala jordbrukaren
för att kompensera den ekonomiska förlusten. Men viltet rör sig över fastighetsgränserna i Tyskland lika obehindrat som i Sverige. Om det skulle handla om fastigheter
på flera tusen hektar, där man i viss grad kan styra mängden vilt på fastigheten, skulle
systemet kunna ha en viss effekt på viltskadorna. I Sverige är fastigheterna till allra
största delen alldeles för små för att där kunna reglera, styra antalet vilt och viltskador.
Resultatet i Tyskland kan bli att även om vissa jägare på vissa fastigheter gör sitt
yttersta för att minska viltskadorna, så tar sig vilt in från andra fastigheter och orsakar
skador som de jägare som sköter sig får betala. Dessutom händer det att viltskadorna är
så omfattande och kostsamma att ingen jägare vill ha jakträtten där. Det blir för dyrt.
Enligt riksförbundsstyrelsens uppfattning är det tyska regelverket inte en framkomlig
väg för att minska viltskadorna i jordbruket i Sverige. Däremot är tanken om att det ska
finnas tydligare civilrättsliga, ekonomiska incitament för att minska antalet vilt och
viltskador rimlig. Man kan inte bortse från problemen med att de flesta fastigheter är för
små för att medge reella möjligheter att reglera vilt inom den egna fastigheten, och att
viltet rör sig opåverkat av fastighetsgränser. Men i tvåpartsavtal, mellan markägare och
jägare med nyttjanderätt till jakt, bör avtalen mellan parterna kunna bidra till minskade
viltskador på ett betydligt mer effektivt sätt än vad som nu är vanligt.
Ett traditionellt avtal om jakt innebär oftast att det enda ekonomiska villkoret i avtalet är
avgiften för nyttjanderätten. Sådana nyttjanderätter är numer i Götaland och södra
Svealand kostsamma för jägarna, om man jämför med kostnadsnivåerna för 20 år sedan.
Denna kostnadsnivå medför på många håll att jägarna vill ha ”valuta för pengarna”. Det
vill säga mycket vilt och många jakttillfällen. Den utvecklingen har bidragit till ökade
viltskador. Konkurrensen om jaktmark i södra Sverige och de allt högre priserna för
jaktupplåtelser bidrar i någon mån till markägarens inkomster, men bidrar också till
stora viltstammar. Denna utveckling kan brytas genom att avtal om jakt inte bara har
villkor om att jägarna ska betala en viss summa per år. Man kan också skriva in positiva
villkor, till exempel om att under förutsättning att visst antal vilt fälls eller om viltskadorna minskar till en viss grad så minskar avgiften för jaktavtalet i motsvarande
grad. Det går givetvis att tänka sig andra former av stimulans och styrmedel till jägarna
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i avtalen, utöver minskning av avgiften. Riksförbundsstyrelsen är medveten om att
intäkter från jaktavtal kan vara ett viktigt ekonomiskt tillskott för markägare. Men om
viltskadorna är allvarliga så är det inte rimligt att det uppfattas så att markägaren tar
betalt av jägarna för att minska viltskadorna. Det finns exempel på jordbrukare som
tvärtom betalar jägare för att få jakten utförd, med utgångspunkt i en korrekt ekonomisk
kalkyl.
Om det rör sig om ett trepartsförhållande med markägare, jordbruksarrendator och
jägare är avtalens utformning mer komplicerad. Men principerna enligt ovan om att
avtal om jakt även bör innefatta incitament för minskade viltskador är lika relevanta.
För att påverka viltskador krävs också samarbete mellan fastighetsägare över stora
arealer, annars förändras inte viltstammar och viltskador. På grund av viltets rörelser
och födosök över stora ytor måste arbete mot viltskador samordnas över stora arealer.
Arbetet kommer att ta tid och vara krävande. Men enligt riksförbundsstyrelsens
uppfattning är det inte en framkomlig väg att lagstifta fram bättre, civilrättsliga avtal
när det gäller jakt.
På 2021 års stämma togs beslut om en nollvision för skador och smittor från vildsvin.
Jämförelse kan göras för trafikens nollvision om allvarliga trafik- och dödsolyckor,
notera att det inte gäller alla olyckor utan de allvarliga och de med dödlig utgång.
Riksförbundsstyrelsen anser att det är viktigt att uppsatta mål är rimliga och realistiska.
I viltfrågorna är det av största vikt att exempelvis politiker och jägare förstår de mål vi
sätter och att de upplevs som möjliga att nå.
Riksförbundsstyrelsen har nyligen, efter ett stämmobeslut från 2019 samt efter ett
noggrant utredningsarbete, tagit beslut om LRFs toleransnivåer för viltskador i
jordbruket. Toleransnivåerna innebär i korthet att LRF tolererar högst fyra procent
skador på gröda på gårdsnivå och högst två procent skador på gröda på nationell nivå.
Nu är det viktigt att etablera och få allmän acceptans för LRFs toleransnivåer hos
jägare, markägare, politiker och myndigheter. Toleransnivåerna är nödvändiga att nå,
och även de nivåerna kommer att kräva ett mycket omfattande arbete för LRF på alla
nivåer i organisationen och inte minst bland ägare och brukare av jordbruksmark.
Styrelsen ser inte en nollvision om viltskador på jordbruksmark som en framgångsrik
väg utan att de fastlagda toleransnivåerna framåt ska vara det vi etablerar och
kommunicerar.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionens första yrkande anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört,

att

motionens andra yrkande anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört
samt

att

motionens tredje yrkande om nollvision om viltskador på jordbruksmark avslås.
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Motion Dalarna nr 1

Ursprungsmärkning på produkter gjorda av svensk
skogsråvara
Bjursås
Bakgrund

Det mesta av virket som säljs i den svenska byggvaruhandeln har svenskt ursprung,
men det säljs många andra produkter i Sverige som är gjorda på skogsråvaror med sitt
ursprung utanför landets gränser. Det gäller produkter så som till exempel möbler och
byggmaterial.
Argumentation

För att göra det lätt för konsumenter att välja produkter från svenska skogar med kortare
transporter och därmed lägre belastning på klimat så bör det införas en ursprungsmärkning som tydliggör vilka produkter som är gjorda av svensk skogsråvara.
LRF Dalarna yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF jobbar för införandet av en ursprungsmärkning av produkter gjorda på
svensk skogsråvara.

128

Styrelsens yttrande nr 12
Motion Dalarna nr 1

Ursprungsmärkning på produkter gjorda av svensk
skogsråvara
Inkommen motion
LRF Dalarna har inkommit med en motion där frågan om att ursprungsmärka svenska
produkter från skogen lyfts.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärernas åsikter om det mervärde som finns i produkter från
svenskt skogsbruk och att detta bör lyftas fram. LRF arbetar i dag aktivt på flera plan
för att stärka svenskt skogsbruk, öka användningen av skogsbaserade produkter samt
visa på mervärdet av att de är svenska. Arbetet genomförs bland annat genom
påverkansarbete gentemot politiker, svar på remitterade förslag, deltagande i strategiska
grupper samt att LRF verkar för utökade forskningsanslag, både i Sverige och på EUnivå, kopplat till det svenska skogsbruket och vidareförädling av svensk skogsråvara.
LRF har bland annat påverkat för den strategi för trähusbyggande som finns i dag,
arbetat för en svensk bioekonomistrategi, i det nationella och de regionala
skogsprogrammen drivit frågan om ökat användande av skogsprodukter.
I dag produceras en övervägande del av de produkter på skogsråvara vi konsumerar
i Sverige på svenskt virke. 75 procent av de sågade trävarorna och 90 procent av
pappersproduktionen exporteras till stor nytta för svenskt välstånd. Den produktionskapacitet som finns i landet har under många år utvecklats, breddats och förfinats för att
möta den efterfrågan som finns på marknaden nu och den förväntade efterfrågan i
framtiden. Styrelsen anser därmed inte det som sannolikt att en ursprungsmärkning av
svenska skogsprodukter skulle förstärka positionen för skogsägare eller svenska
producenter av skogsprodukter på samma sätt som för livsmedelsprodukter.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen avslås.

129

Motion Sydost nr 3

Gör naturvården i skogen till en lönsam produktionsgren
Nöttja
Sannolikt kommer kravet på mer skydd av skog att öka, både formella och informella.
LRF arbetar framgångsrikt med att detta ska ske på frivillig grund. Däremot är inte LRF
tydlig med hur ersättningarna ska utformas. Att överhuvudtaget acceptera engångsersättningar är ett avgörande misstag och kommer att ge förödande konsekvenser för
landsbygden och det privata skogsbrukets möjligheter att kunna leva av och på ett
hållbart skogsbruk i framtiden.
Att skogsägare, bolag eller privat, erbjuds engångsersättningar för till exempel bildande
av reservat eller biotopskyddsområden leder till att landsbygden konsekvent åderlåts på
sina tillgångar och möjlighet till framtida avkastning. Detta är så långt ifrån socialt
hållbart man kan komma. Engångsersättningar främjar nuvarande skogsägare att
konsumera framtida avkastning på bekostnad av kommande generationer. Vi kommer
att få se spekulation i fastigheter med höga naturvärden som strippas och lämnas till en
fattigare landsbygd. Bolag ges möjlighet att byta bolagsskog som skyddas mot
privatskog vilket kommer att driva upp fastighetspriser och omöjliggöra för yngre
generationer att köpa skog i hela landet. Kravet på mer skydd av skog kommer fortsätta
vara en stor belastning för framförallt skogsägare med höga naturvärden.
LRF Sydost vill att LRF bejakar vikten av naturvård i skogen men ställer tydliga krav
på att naturvården ska ingå i begreppet ”produktion” och att skogsbrukare ska erbjudas
betalt för ”leverans av andra ekosystemtjänster” än virke årligen. Detta skulle göra
naturvården till en ekonomisk tillgång och inte en belastning. Värdet måste följa
fastigheten över tid. Behovet av ersättningsmark skulle då försvinna och bolagens rätt
att köpa privatskog skulle upphöra.
LRF Sydost vill också att LRF ska ifrågasätta hur skogsbranschens sektorsansvar
förvaltas. Till exempel är det mycket märkligt att skogsägare med höga naturvärden och
som därmed sannolikt levererar mindre virke får mindre del av certifieringspremien. Det
är väldigt stora pengar som ingår i certifieringspremien och dessa måste kunna användas
mycket effektivare till de skogsägare som faktiskt levererar den naturvården som
efterfrågas. Till exempel så skulle artskyddsförordningen och förmodade krav på
alternativ till den nu avvecklade nyckelbiotopsinventeringen kunna lösas internt.
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LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF tydligt markerar konsekvensen av engångsersättningar för bildande av
formella skydd inom skogsbruket,

att

LRF motsätter sig alla typer av engångsersättningar inom skogsbruket,

att

LRF inför begreppet ”produktion och leverans av endera ekosystemtjänster
än virke” och kräver årlig ersättning för detta samt

att

LRF arbetar för att sektorsansvaret för skogsbruket omformuleras och att
certifieringspremien används effektivare.
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Styrelsens yttrande nr 13
Motion Sydost nr 3

Gör naturvården i skogen till en lönsam produktionsgren
Inkommen motion
LRF Sydost yrkar att LRF inför begreppet ”produktion och leverans av andra
ekosystemtjänster än virke” och kräver årlig ersättning för detta. Man vill att LRF ska
motsäga sig alla typer av engångsersättningar inom skogsbruket och tydligt markera
konsekvenserna av sådana vid formellt skydd. Man vill vidare att sektorsansvaret för
skogsbruket ska omformuleras och att certifieringspremien används effektivare.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens bedömning att engångsersättningar vid formellt skydd av
skog ökar risken att värdet av skogens tillgångar förs bort från landsbygden. Särskilt när
det gäller upplåtelser för all framtid är risken stor att landsbygden inte får del av
skogens framtida nyttor. LRF bör därför verka för nya skyddsformer som möjliggör
löpande ersättningar och för att tidsbegränsade skyddsformer ska användas i större
omfattning.
Styrelsen vill dock inte gå så långt som motionären och helt motsätta sig engångsersättningar inom skogsbruket. För den som vill bedriva skogsbruk kan en engångsersättning ibland vara en möjlighet att investera i ny skog. Det kan också möjliggöra
investeringar i jordbruket eller annat inom de gröna näringarna. Löpande ersättningar
och tidsbegränsade avtal bör främjas, men skogsägarens egen önskan bör i slutändan
vara avgörande för vilken ersättningsmodell som tillämpas i det enskilda fallet.
Motionären anser att naturvård ska ingå i begreppet ”produktion” och att skogsbrukare
ska erbjudas årlig betalning för ”leverans av andra ekosystemtjänster än virke”.
Styrelsen anser att markägare ska ha stora frihetsgrader i hur marken används och hur
man tjänar pengar med sin egen mark som bas. Styrelsen har därför inga invändningar
mot att naturvård ses som en egen produktionsgren. Skogsägare har dock mycket att
vinna på att vara oberoende av bidrag. Styrelsen ser därför inte att LRF bör kräva årlig
ersättning för ”produktion och leverans av andra ekosystemtjänster än virke”, som
motionären yrkar.
I de fall staten ska stå för ersättningen bör det främst ske i form av avtal för en tjänst
man erbjuder, och inte genom bidrag att söka. Det kan handla om naturvårds- och
skötselavtal över längre perioder eller om arrendeliknande avtal där skogsägaren
upplåter marken med en årlig ersättning. I rapporten ”Frivillig grund – förslag till ett
nytt system för skydd av skog i Sverige” har LRF lämnat förslag på hur sådana
skyddsformer kan utvecklas.
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Styrelsen anser att betalning för naturvård i första hand bör kunna ske utifrån
marknadsmässiga lösningar ifall naturvården betraktas som en affärsgren och en
betalningsvilja finns för skogsägares naturvårdsinsatser.
Motionären anser vidare att det behövs en ny syn på skogsbrukets sektorsansvar och hur
certifieringen slår. Särskilt poängteras problematiken i att skogsägare med mycket
naturvärden får mindre av certifieringspremien eftersom man ofta levererar mindre
virke. De skogsägare som främst levererar den efterfrågade naturvården bör enligt
motionären få betalt för detta och man anser att exempelvis ersättningar för
nyckelbiotoper och artskydd därmed bör kunna lösas internt.
Sektorsansvaret innebär att skogssektorn sammantaget förväntas ta ett större ansvar för
miljö och virkesproduktion än vad lagen kräver. Detta ansvar kan inte utkrävas av den
enskilde och olika skogsägare och aktörer i skogsbruket bidrar till detta på olika sätt och
i olika omfattning utifrån sina förutsättningar. Styrelsen anser inte att sektorsansvaret
behöver omformuleras, men ser att det i vissa avseenden behöver tillämpas annorlunda.
Styrelsens bestämda uppfattning är att staten ska stå för ersättningar i de fall beslut som
fattats av staten innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. I de fall
artskyddsbestämmelser hindrar skogsbruket är det därför staten som ska stå för
kostnaden.
Styrelsen delar dock motionärens uppfattning att certifieringen i många avseenden slår
orättvist. Som det är i dag drabbas skogsägare med stora arealer höga naturvärden
orättvist när de inte kan avverkas på grund av certifieringsbestämmelserna. Om inte
staten går in och ersätter, sitter skogsägarna i en omöjlig situation. Här anser styrelsen
att en förändring behövs. LRF bör därför i samverkan med skogsägarföreningarna
inleda ett arbete som syftar till att skogsägare med stor tillgång på naturvärden inte ska
bli förlorare på miljöcertifiering av skog.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionens yrkande om att LRF tydligt markerar konsekvensen av
engångsersättningar för bildande av formella skydd inom skogsbruket,

att

avslå motionens yrkande om att LRF motsätter sig alla typer av
engångsersättningar inom skogsbruket,

att

avslå motionens yrkande om att LRF inför begreppet ”produktion och leverans
av andra ekosystemtjänster än virke” och kräver årlig ersättning för detta samt

att

riksförbundsstyrelsen i enlighet med motionens intentioner, i samverkan med
skogsägarföreningarna, inleder ett arbete som syftar till att skogsägare med stor
tillgång på naturvärden ska kunna vinna på miljöcertifiering av skog.
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Motion Västerbotten nr 1

Skogens naturvärden saknar värde
Röbäck-Skravelsjö
LRF Västerbotten efterlyser tydligare ekonomiska incitament för skogsägare med
naturvärden. I dag finns en situation där markägare kan hamna i ett moment 22 – där
skogsmarken innehåller för höga naturvärden för att avverkning ska tillåtas, men där
skogsmarken just på grund av detta anses utan ekonomiskt värde och därmed inlöses
med lågt eller inget värde. I ett aktuellt exempel från Västerbotten är det Trafikverket
som agerar på detta vis (i samband med markförvärv i syfte att miljökompensera för
intrång i värdefull natur på annat ställe).
LRF har länge arbetat för marknadsmässiga och förutsägbara ersättningar för markintrång och expropriationsärenden. En del har förbättrats men det kvarstår fortfarande
mycket arbete. Exempel på arbete som kvarstår, men som pågår, är det som lokalavdelningen belyser i sin motion; tankevurpan som blir när samhällets vilja är att
markägarna ska motiveras att nyskapa och vårda naturvärden men i själva verket
drabbas av konsekvenser som snarare avskräcker från att arbeta för ökade naturvärden.
En sådan konsekvens är svårförutsägbara rättsprocesser där markägare tvingats stämma
staten för att få ersättning vid nekade avverkningstillstånd, en annan konsekvens är
långdragna processer vid exempelvis reservatsbildning för att inte tillräckliga
ekonomiska medel avsatts för att ersätta markägarna vid formella skydd av skogsmark.
Viljan till avsättning behöver balanseras mot tillgängliga medel, i de fall medel inte
finns för att ersätta markägarna så behöver marken släppas för brukande. Prioritering av
formella skydd behövs.
I Sverige har man från myndighetshåll inte hittat någon metod att värdera just ett
naturvärde. Vad är död ved värd, eller vad är värdet av andra skyddsvärda naturtyper?
Finland har under lång tid praktiserat ett synsätt och en schablon som uppskattats av
skogsägare, och motiverats av myndigheterna med att ”det ska vara lika lönsamt att
producera skog som att producera skogens naturvärden.” Där värderas området
förenklat med volym multiplicerat med områdets medelrotpris. I Sverige används
beståndsmetoden för skogsmark och där finns ingen anpassning för de skogliga
naturvärdenas egna värden, inte heller någon justering för hur naturvärdena påverkar
skogens avkastnings- och marknadsvärde negativt.
I Finland finns ett synsätt att alla naturvärden har tillkommit genom att skogsägaren
gjort avkall på produktionen av skog. Den synen gör att ett skogsskifte med ett naturvärde ersätts som om det vore ren produktionsskog, vilket innebär att ”naturvärdet” är
skillnaden mellan den skog som faktiskt finns – och den som kunde ha funnits om inte
naturvärdet vore där.
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LRF Västerbotten ser att det finns ett kontinuerligt behov av att agera och bevaka för att
säkerställa att beslutande myndigheter, domstolar och andra aktörer beaktar att
marknadsmässiga ersättningar, samt ersättning för fördyringar till följd av intrång utgår
till markägarna.
LRF Västerbotten yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

fortsätta verka för rättvis och saklig värdering av skogsmarkens värden vid
formella skydd eller andra former av intrång samt

att

verka för att säkerställa att första yrkandet gäller alla aktörer, inte bara
Naturvårdsverket, länsstyrelser eller Skogsstyrelsen.
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Styrelsens yttrande nr 14
Motion Västerbotten nr 1

Skogens naturvärden saknar värde
Inkommen motion
LRF Västerbotten lyfter i en motion problemet att skog med höga naturvärden värderas
lägre än annan skogsmark exempelvis i samband med olika intrång. Man yrkar att
riksförbundsstyrelsen fortsatt ska verka för en rättvis och saklig värdering av skogsmarkens värden vid formella skydd eller andra former av intrång, samt säkerställa att
det ska gälla alla aktörer.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens beskrivning av situationen. Risken är i dag stor att den som
bidragit till att höga naturvärden utvecklats riskerar att få sämre betalt för sin mark i
samband med intrångsersättningar, trots att det just är dessa naturvärden staten
efterfrågar.
Vi har sett flera exempel på att staten argumenterat för att ersättningen för skog som
exempelvis klassats som nyckelbiotop ska vara lägre eftersom det är svårare att sälja
virke från sådan skog på marknaden. I samband med reservatsbildning och biotopskydd
tycks dock staten välja att värdera skogen utifrån att den har samma virkesvärden som
en motsvarande produktionsskog.
Styrelsen menar att det finns olika vägar att gå för att få en rättvis värdering av skog
med naturvärden. En väg är att liksom i Finland värdera skogen som volym
multiplicerat med områdets medelrotpris. Detta är kanske det enklaste och avviker inte
så mycket från den metod som i dag tillämpas vid formellt områdesskydd. I dag kan
dock skötsel inriktad på naturvård ibland medföra kvalitetsnedsättningar som påverkar
värdet. Det är i dag inte klarlagt om det finns hinder att sätta ner värdet på grund av
skogens naturvärden, vilket kan medföra att andra värderingar riskerar att tillämpas vid
andra typer av intrång. Att fastställa detta som generell princip skulle kunna kräva
antingen författningsändringar eller att det prövas i domstol. Principen tar inte fasta på
att det just är naturvärdena staten ofta efterfrågar och att värdet för staten därför kanske
borde vara högre för sådan skog.
En annan väg att gå är att göra formella avsättningar av skog frivilliga på riktigt, det vill
säga att skogsägare bara erbjuder sin skog till staten om man får den ersättning man
önskar. Det finns dock situationer där frivillighet knappast är möjligt, till exempel när
internationella åtaganden kräver att ett visst skogsområde avsätts. Detsamma gäller
intrång för viss infrastruktur med mera. Att helt runda expropriationsrätten är därför inte
realistiskt.
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Frivillighet ger dock skogsägare ett betydligt bättre förhandlingsläge och kan möjligen
driva upp marknadsvärdet generellt på skog med naturvärden. Ett steg på vägen är att
riksdagen nu godtagit en proposition om ökad frivillighet kring formellt skydd, en fråga
där LRF varit drivande.
Ytterligare en väg att få rättvisa priser för skog med naturvärden är att de ges ett värde
på den öppna marknaden. Då intrångsersättningar ska utgå från ett marknadsvärde torde
ett ökat värde även innebära bättre ersättningar för intrång. Frågan behandlas delvis i
styrelsens yttrande nummer 13, Gör naturvården i skogen till en lönsam produktionsgren, på sidan 132, där det föreslås att styrelsen i samverkan med skogsägarföreningarna
inleder ett arbete som syftar till att skogsägare med stor tillgång på naturvärden ska
kunna vinna på miljöcertifiering av skog.
Styrelsen anser att LRF både bör arbeta för ökad frivillighet vid formellt skydd och att
naturvärden ska kunna vara en tillgång i certifieringen. Tillsvidare bör LRF även arbeta
för att ingen skog nedvärderas på grund av naturvärden i samband med intrång.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta verka för
rättvis och saklig värdering av skogsmarkens värden vid formella skydd eller
andra former av intrång samt

att

bifalla motionen och arbeta för att säkerställa att första yrkandet gäller alla
aktörer, inte bara Naturvårdsverket, länsstyrelser eller Skogsstyrelsen.
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Motion Västra Götaland nr 3

Ökad produktion av biodrivmedel
Regionstyrelsen
Vid LRF Västra Götalands regionstämma behandlades frågan om att Sverige och
svenskt lantbruk behöver ökad produktion av klimatsmarta biodrivmedel.
För att främja användningen av biodrivmedel har regeringen från 1 juli 2018 infört
reduktionsplikt för bensin, diesel och från 1 juli 2021 även för flygfotogen. Det innebär
att alla drivmedelsleverantörer måste minska växthusgasutsläppen från berörda
drivmedel med en viss procentsats. Reduktionsplikten innebär i vår marknadsekonomi
att efterfrågan och därmed priset ökar på biodrivmedel. För att prisbalansera
reduktionsplikten behövs därmed ökad tillgång på biodrivmedel, och helst ökad
produktion av biodrivmedel i Sverige baserad på rester och avfall från det svenska
lantbruket.
LRF behöver på lämpligt sätt uppmana regering och riksdag att ”lyfta på alla stenar” för
främjande och stimulans av ökad svensk produktion av klimatsmarta biodrivmedel.
Därtill är det absolut viktigt med långsiktig politik så att det skapas trygghet för
investeringar i produktionsanläggningar. Är det någon gång som det borde vara lönsamt
så är det nu med dagens energipriser.
I betänkandet ”Fossilfrihet på väg” SOU 2013:84 från Utredningen om fossilfri
fordonstrafik (den så kallade FFF-utredningen) finns ett färdigt förslag benämnt
”prispremiemodellen” för att få fram ny teknik och producera biodrivmedel från vissa
råvaror:
”Ett nytt regelverk för att stimulera investeringar i produktion av biodrivmedel från
avfall, biprodukter, lignin, cellulosa och hemicellulosa”. Regelverket innebär att
produktionen garanteras en prispremie under de första tolv åren av en anläggnings
produktion. Prispremiens storlek beräknas så att producenten erhåller skillnaden mellan
ett i lag definierat riktpris och summan av produktpris (exklusive energiskatt och moms)
och koldioxidskatt på standard dieselbränsle. Därtill får producenten den intäkt
försäljningen av drivmedlet ger upphov till. Kostnaderna för prispremien fördelas på
samtliga i Sverige sålda drivmedel (exklusive sjö- och luftfart). Riktpriset trappas ner
till 2025 då det sammanfaller med priset på dieselbränsle och kostnaderna för ny
drivmedelsproduktion genom läreffekter och teknikutveckling förväntas vara
konkurrenskraftig med dieselbränsle (som betalar koldioxidskatt). Biodrivmedel från
premiesystemet belastas med energiskatt, men ej koldioxidskatt.”
Av okänd anledning har prispremiemodellen inte realiserats och nu är det hög tid att det
blir gjort.
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LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF ska uppmana regering och riksdag att fatta beslut som främjar och
stimulerar av ökad svensk produktion av klimatsmarta biodrivmedel samt

att

LRF ska tydligt påminna regering och riksdag om prispremiemodellen som
beskrivs i SOU 2013:84.
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Styrelsens yttrande nr 15
Motion Västra Götaland nr 3

Ökad produktion av biodrivmedel
Inkommen motion
Från LRF Västra Götaland har inkommit en motion om att Sverige och svenskt lantbruk
behöver ökad produktion av klimatsmarta biodrivmedel.
Styrelsens redovisning
LRF jobbar med frågan på olika sätt. Ett flertal utredningar har redan påtalat behovet
om ökad produktion av biodrivmedel i Sverige. Exempelvis i betänkandet Vägen mot
fossiloberoende jordbruk SOU 2021:67 där LRF deltog. I remissförfarandet bejakade
LRF detta behov som en av fler delar i förslagen i utredningen. Styrelsen ser också en
stor potential i utökad inhemsk biodrivmedelsproduktion från skoglig råvara. En mycket
stor andel av den svenska biodrivmedelsförbrukningen är importerad. Styrelsen anser att
en ökad andel inhemska biodrivmedel skulle vara önskvärt. Det skulle kunna öka
efterfrågan på biomassa från svenskt jord- och skogsbruk men även vara gynnsamt för
landet i stort i och med minskat importberoende och minskade klimatutsläpp.
Utveckling av ny teknik och ny industriell infrastruktur är dock kostsamt och bränslet
riskerar därför att bli dyrt för användaren. Reduktionsplikten har diskuterats kraftigt
senaste tiden men styrelsen står bakom reduktionsplikten som princip även om den höga
nivån behöver justeras ner i den extrema kostnadspress som LRFs medlemmar just nu
möter.
Prispremiemodellen som föreslogs i utredningen Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 går
ut på att gynna ny teknik och produktion av biodrivmedel från vissa råvaror (avfall,
biprodukter, lignin, cellulosa och hemicellulosa). Anläggningar skulle få en garanterad
prispremie under de första tolv åren av anläggningens produktion. Premien räknas ut
genom att producenten erhåller skillnaden mellan ett i lag definierat riktpris och
summan av produktpris (exklusive energiskatt och moms) och koldioxidskatt på
standard dieselbränsle. Därtill får producenten den intäkt som försäljningen av drivmedlet ger upphov till. Prispremien skulle kunna införas tillsammans med kvotplikten/
reduktionsplikten. Prispremiemodellen genomfördes dock aldrig och i rådande läge kan
det vara svårt att motivera åtgärder som ger dyrare bränsle.
Investeringar i inhemsk biodrivmedelsproduktion kan dock inte vänta utan styrelsen
anser att det bör vara prioriterat av staten. En palett av åtgärder behövs där prispremiemodellen kan vara en men även andra lösningar kan behövas som exempelvis
en utökning av Industriklivet för att omfatta biodrivmedelsproduktion. Regeringen har
beslutat om statliga kreditgarantier för gröna investeringar. Syftet är främja stora
industriinvesteringar som bidrar till att uppnå mål i miljömålssystemet och det
klimatpolitiska ramverket. Styrelsen anser att den möjligheten också behöver utforskas.
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Utöver det så behöver långsiktiga satsningar på forskning inom biodrivmedelsproduktion prioriteras av staten.
En konkret åtgärd för att främja svenskt lantbruk på längre sikt bedömer styrelsen är att
arbeta för att Biogasmarknadsutredningens betänkande Mer Biogas! (SOU 2019:63)
implementeras. Förslagen i utredningen innebär bland annat att ett relevant biogas- och
gödselgasstöd utformas. Även flera av förslagen i SOU 2020:04 Vägen till en
klimatpositiv framtid bedöms vara viktiga. Som framgår anser styrelsen att insatserna
för ökad inhemsk biodrivmedelsproduktion behöver öka.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta
det arbete som pågår med påverkansarbete som främjar ökad produktion av
inhemska biodrivmedel samt

att

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

Bakbind inte skogsägarnas kolbindningsmöjligheter!
Nederluleå Norra
Koldioxidbindning och kolbindning är en het fråga kopplat till skog och skogsbruk. Det
finns tongångar i skogsdebatten som hävdar att vi måste låta skogarna stå för att bidra
till kolsänka och det finns forskning från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som visar
att brukad skog binder mer kol. Många har åsikter, både om sakfrågan och om
tillvägagångssättet. I EUs klimatpaket Fit for 55 ingår en översyn av utsläppshandeln
EU Emissions Trade System (EU ETS), och då kan det vara en god tidpunkt att föreslå
en ökad aktivitet från LRF i syfte att säkra skogsägarnas intressen i förhandlingarna.
Skogen som förnybar resurs har en central roll i den pågående klimatomställningen och
för att åstadkomma en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Vi anser att ett aktivt
brukande med hög och uthållig skogsproduktion är ett effektivt sätt att bidra till
lösningen på klimatproblemet. Ökad produktion, med högre tillväxt och en aktiv
skogsskötsel, bidrar positivt till klimatnyttan, till skogsägarens lönsamhet, till
sysselsättning och skatteintäkter.
Skogen är en stor del av lösningen på klimatproblemen genom aktivt brukande och
därigenom CO2-inbindning. Det är viktigt att nyttja tillfället att få ersättning för det
klimatarbete som görs redan i den växande skogen, genom att inkluderas i
utsläppshandeln. Skogsägarnas intressen behöver bevakas och säkras i det arbetet!
En utmaning med ersättning till skogsägare för koldioxidbindning i stående skog finns i
formulering av definitioner, i regler och konsekvenser. Det är viktigt att den föreslagna
förändringen inte innebär att skogsägare drabbas av inlåsning och av byråkratiska
begränsningar. Det behöver klargöras att skogsägaren inte riskerar att tappa
självbestämmande, exempelvis om skogen drabbas av toppbrott, av stormskador eller
insektsangrepp och behöver avverkas i förtid. Osäkerheter i mätning och redovisning
kan ge komplicerade beräkningar och en stor administrativ börda som i värsta fall kan
drabba skogsägaren. Det kan heller inte uteslutas att större oförutsedda händelser som
exempelvis brand och stormfällning kan leda till krav på återbetalning. Alla dessa risker
kan hanteras, och bör vara en del av ett proaktivt arbete kopplat till det boreala
skogsbrukets inkludering i utsläppshandeln.
Om inte vi går före och säkrar skogsägarnas intresse finns risken att denna aspekt
missas i regelverket som följer med utsläppshandeln. Det är också viktigt att se att
skogsägaren är den som äger kolsänkan, inte någon annan. Det är en märklig situation
att staten förhandlar med skogsägarnas klimatkrediter i exempelvis LULUCF.
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LRF Norrbotten anser att skogen är en stor del av lösningen på klimatproblemen genom
aktivt brukande och därigenom CO2-inbindning. Det är viktigt att nyttja tillfället att få
ersättning för det klimatarbete som görs redan i den växande skogen, genom att
inkluderas i utsläppshandeln. Skogsägarnas intressen behöver bevakas och säkras i det
arbetet!
LRF Norrbotten yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att det boreala skogsbrukets kolinbindning inkluderas i utsläppshandeln EU Emissions Trade System samt

att

verka för att skogsägarnas intressen tillvaratas i denna process, och att ersättning
för kolinbindning tillfaller skogsägarna.
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Styrelsens yttrande nr 16
Motion Norrbotten nr 1

Bakbind inte skogsägarnas kolbindningsmöjligheter!
Inkommen motion
LRF Norrbotten har inkommit med en motion om det aktiva skogsbrukets möjligheter
att bidra i klimatarbetet och möjligheten att inkludera kolsänkor i skogen i utsläppshandeln.
Motionen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
arbeta för att den växande boreala skogens klimatnytta inkluderas i utsläppshandeln.
Skogsägarens intressen måste säkerställas i det arbetet och den ekonomiska ersättningen
ska tillfalla skogsägaren.
Styrelsens redovisning
LRF jobbar med att förklara och förbättra skogens klimatnytta på många sätt. Ibland
framförs argument från olika håll om att det bästa för klimatet är att låta skogen stå
orörd. Det kan visserligen vara sant ur ett snävt tids- och rumsperspektiv då man
missförstår skillnaden med ett stående kollager i skogen eller att skogen aktivt fångar
upp koldioxid från skogen och binder in kol i träd och mark. De senaste 100 åren har vi
fått dubbelt så mycket skogsbiomassa, samtidigt som vi har tagit ut sex miljarder
kubikmeter skog och använt till förnyelsebara produkter och energi. Det hade inte varit
möjligt om inte någon skött och vårdat skogarna. Det gör också att tillväxten i de
svenska skogarna i dag buffrar en stor del av de inhemska fossila utsläppen. Det är ett
aktivt brukande från Sveriges skogsägare som gjort detta möjligt. Det är helt centralt i
klimatarbetet att arbetet för att skapa en hög tillväxt och produktion i skogarna fortgår.
Skogsägare får dock i dag inte betalt för den klimatnyttan som den växande skogen
bidrar med. Det är i första hand det ekonomiska värdet av träden som råvara till timmer,
massa och energi som skapar inkomst för skogsägaren. Det har den senaste tiden
kommit upp initiativ för att skogsägaren ska få ersättning för att lagra in kol i sin skog.
Olika studier föreslår även olika styrmedel för att öka kolsänkan. Styrelsen ser både
fördelar och risker med det. Ett sådant system skulle kunna öka skogsägarens inkomster
och samtidigt öka kolsänkan. En skogsägare skapar i dag många olika ekosystemtjänster
till samhället utan ersättning. En ersättningsmodell för inlagring av kol i skogen bör
premiera aktivt brukande så att tillväxten ökar i skogen, att enbart fokusera på att
behålla ett kollager kan leda till negativa effekter längre fram i tiden. Det bidrar inte
heller till en omställning till ett fossilfritt samhälle. Systemet måste också kunna hantera
risker som stormar, bränder och insekter. Kolinlagring i skog får inte heller bli en enkel
utväg för sektorer som inte vill ställa om.
I EUs Fit for 55-program finns en uppsjö av olika lagförslag och strategier för en grön
omställning. De är alla under revidering eller förhandling vilket gör att det kan vara
svårt att få en överblick över vilka konsekvenser och möjligheter som finns för
skogsägaren.

144

En viktig grundprincip för Sverige är att EU inte får blanda sig i skogspolitiken. Det
sker dock delvis ändå via miljö-, klimat- och energipolitik och det kan vara svårt att få
gehör för det nordiska skogsbrukets förutsättningar. LULUCF (Land Use, Land Use
Change and Forestry), EU ETS (EU Emissions Trading System) och ESR (Effort
Sharing Regulation) är de områden som är mest aktuella för handel med utsläppskrediter. Styrelsen ser en utmaning för skogsägarnas villkor i dessa processer och hur
handel med utsläppsrätter ska ske, speciellt med tanke på den svaga förståelsen för
nordiskt skogsbruk i EUs beslutsprocesser. Det är dock viktigt att vara proaktiv och
därför behöver LRF bevaka vilka möjligheter som finns för skogsägare att få ekonomisk
ersättning för åtgärder som skapar en ökad kolsänka. Styrelsen anser att ett sådant
system bör vara marknadsbaserat för att undvika statlig styrning.
EU ETS är i dag ett utsläppshandelssystem med över 10 000 stora industrianläggningar
i EU 27 samt Island, Lichtenstein och Norge. Även flygtrafiken mellan dessa länder
ingår. En del av utsläppsrätterna tilldelas gratis till företagen men de flesta handlas på
offentliga auktioner. Priset på utsläppsrätter har historiskt varit lågt men ökat det senaste
året. Hur priset utvecklas framöver är svårt att förutsäga eftersom vi befinner oss i ett
osäkert energiläge. Utsläppshandelns fokus är att minska utsläppen av fossila kolatomer.
Styrelsen ser en risk att blanda fossila och gröna kolatomer i samma system.
Styrelsen anser att det ger en osäkerhet i att koppla sänkor i skogen till ett politiskt
system som styrs av EU och vilka krav som därigenom kan ställas på skogsägare.
Styrelsens bedömning är att möjligheten till ersättning sannolikt är lika stor, eller större
i marknadsbaserade system och skapar större möjligheter för skogsägaren.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionens första att-sats att LRF ska verka för att det boreala skogsbrukets
kolinbindning inkluderas i utsläppshandeln EU Emissions Trade System samt

att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta
påverkansarbetet för att visa på den brukade skogens klimatnytta och bevaka att
eventuell ekonomisk ersättning tillfaller familjeskogsbrukaren.
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Motion Sydost nr 6

Organisationsutveckling
Södra Ljunga
”Det behövs en förändring”, så inledde förbundsordförande Palle Borgström sitt
resonemang om folkrörelsen LRF år 2017 och konstaterade samtidigt att LRF har
samma organisationskostym som det år 1929 då LRF bildades. En folkrörelsedialog
initierades och år 2018 beslutade riksförbundsstämman att inleda ett förnyelsearbete
genom en bred medlemsdialog om Framtidens folkrörelse. När medlemsdialogen
avslutades i mars 2019 hade 3 000 personer runt om i landet deltagit. 700 idéer och
inspel om framtidens folkrörelse hade samlats in. Ett måldokument formulerades med
en tillhörande handlingsplan som togs fram i september 2020. Efter remiss med
efterföljande bearbetning är det nu dags att gå från ord till handling.
Inom LRF Sydost har vi under flera år sett behovet av att utveckla organisationsstrukturen även på förtroendemannasidan. Det är dags att LRF tydligt ser över och
moderniserar möjligheterna för medlemmar att engagera sig i de frågor som de brinner
för.
Vi har tidigare skickat två motioner till riksförbundsstämman i ämnet och vi anser
fortsatt att detta är en viktig strategisk fråga inom LRF.
Processen kring Framtidens Folkrörelse är på gång, detta är vi medvetna om och vi har
respekt för att det tar tid med en omorganisation. Vi vill dock särskilt trycka på vikten
av att vi i denna process verkligen gör en översyn och får med oss hela förtroendemannaorganisationen, och att alla delar/nivåer ses över; såväl lokalavdelningar,
kommungrupper som regioner. LRF Sydost menar att processtiden för Framtidens
Folkrörelse bör förlängas, samt involvera alla delar i förtroendemannakåren. Detta för
att undvika att processen blir ofullständig och behöver göras om igen inom en snar
framtid.
Vi i LRF vill utveckla det som är bra, samt hitta nya vägar där de gamla inte är helt
framgångsrika, och att vi vågar vara en framåtlutad, modernt strukturerad organisation
som främjar engagemang utifrån den nya tid vi lever i.
LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

förlänga processtiden för Framtidens Folkrörelse samt

att

strukturen för förtroendemannadelen i LRFs organisation får en genomlysning
på alla nivåer, med syfte att skapa en modern förtroendemannaorganisation.
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Motion Värmland nr 1

Kommungrupperna ska med i folkrörelseutvecklingen
Ullerud-Ransäter
Vid stämman med LRF Värmland behandlades en motion om att strukturrationalisering
och bristande engagemang gör att folkrörelsen behöver ses över. Nyrekrytering till
styrelser är svårt och det behövs administrativa lättnader.
Inom LRF pågår en fördjupad analys av lokalavdelningarnas administration och
organisering. Inom ramen för detta arbete pågår nu en förstudie om lokalavdelningarnas
roll för bygden i dagsläget. Under sommaren planeras resultatet från detta analyseras
och i början av 2023 kommer ett förslag att finnas för att ta ställning till inför årsmötet
2024.
När det gäller kommungruppernas roll och organisering är det inget som framgår i
denna organisationsöversyn. Många mindre kommuner samarbetar över kommungränserna i olika nämnder och förvaltningar vilket gör att kommungrupperna kan
behöver anta en mer flexibel organisation.
LRF Värmland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

utöka den pågående administrations- och organisationsöversynen för
lokalavdelningar att omfatta även kommungrupperna med syfte att lyfta
behov av flexibilitet och minskad administration.
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Motion Östergötland nr 4

Framtidens LRF
Skänningeorten
Motionen belyser det allt vanligare problemet och utmaningar med att få till aktiva
lokalavdelningar. Motionären menar att allt fler lokalavdelningar får svårt att överleva
och att LRF bör agera snarast med att utveckla en spänstig organisation som inte enbart
bygger på “ideella under och vackra ord om folkrörelse”.
LRF Östergötland delar motionärens syn på lokalavdelningarnas dilemma till viss del.
Vi ser att flera lokalavdelningar har en vikande trend i aktivitets- och engagemangsnivå.
Inte minst pandemin har påverkat lokalavdelningarnas verksamhet. Ytterligare
förklaringar till en vikande trend är att underlaget i form av aktiva lantbruksföretagare
minskar konstant, samt att den yngre generationen finner andra vägar och former för
engagemang och socialt nätverkande än vad lokalavdelningen erbjuder. Samtidigt ser
vi flera lokalavdelningar med bra engagemang.
I Västra Götaland har man sedan cirka 10 år tillbaka förändrat organisationsstrukturen i
sin region, vilket motionären lyfter. Där är kommungrupperna stadgebundna och för
lokalavdelningarna har man erbjudit en friare roll, vilket cirka 10 procent av dem har
valt att utnyttja. Erfarenheterna är att de fått mycket engagerade och spänstiga
kommungrupper med egen budget som kan göra skillnad på gårdsnivå. Man har även
sett att genomsnittsåldern på de förtroendevalda i kommungrupper sjunkit, det har alltså
blivit lättare att engagera yngre. Samtidigt har det i lokalavdelningar där det har varit
svårt att engagera och organisera istället vuxit fram andra grupperingar för lokalt
engagemang och nätverkande. Det viktigaste är inte hur man är engagerad utan att man
är engagerad. Den lokala förankringen är grunden i LRF och ska såklart värnas, men det
är hög tid att se över formerna för det.
LRF har ju en pågående process kring framtidens folkrörelse om hur ett framtida LRF
ska se ut och denna motion blir en tydlig vägledning i den processen. LRF Östergötland
ser med stort intresse på den erfarenhet som LRF Västra Götaland samlat på sig och ser
positivt på en utveckling i samma riktning.
LRF Östergötland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

i arbetet med framtidens folkrörelse stadgebinda kommungrupperna och ge dem
än högre prioritet i LRFs näringspolitiska arbete samt

att

i arbetet med framtidens folkrörelse ge lokalavdelningarna en friare roll så de
kan fokusera på att vara ett socialt nätverk och skyddsnät när så behövs.
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Styrelsens yttrande nr 17

Motioner Sydost nr 6, Värmland nr 1 och
Östergötland nr 4

Framtidens folkrörelse
Inkomna motioner
LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
förlänga processtiden för Framtidens folkrörelse. Anledningen är att man vill inkludera
en genomlysning av strukturen för förtroendemannadelen i LRFs organisation på alla
nivåer i syfte att skapa en modern förtroendemannaorganisation.
LRF Värmland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att utöka den pågående administrations- och organisationsöversynen för lokalavdelningar att omfatta även kommungrupper i syfte att lyfta behov av flexibilitet och
minskad administration.
LRF Östergötland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen att i arbetet med framtidens folkrörelse stadgebinda kommungrupperna och ge
dem en högre prioritet i LRFs näringspolitiska arbete. Samt, att i arbetet med framtidens
folkrörelse ge lokalavdelningarna en friare roll så de kan fokusera på att vara ett socialt
nätverk och skyddsnät när så behövs.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen ställer sig positiva till motionärernas resonemang och ansatser.
Handlingsplanen för Framtidens folkrörelse sträcker sig fram till och med år 2023. Vi
arbetar nu med full kraft inom alla tre områden som är: ett vitaliserande värdegrundsarbete, en digital kunskaps- och informationsplats på hemsidan för förtroendevalda samt
en fördjupad organisationsanalys med fokus på lokalavdelningarna.
LRF Sydost önskar förlänga processtiden för Framtidens folkrörelse. Styrelsens mening
är att detta inte får tolkas som att vi skjuter fram det pågående förnyelse- och
förändringsarbetet. Det är troligen heller inte motionärens mening. När handlingsplanen
löper ut, år 2023, är styrelsens samlade bedömning att vi behöver ha utvecklat strategier
för hur vi arbetar med ständiga förbättringar i syfte att vid var tid ha en relevant och
modern förtroendemannaorganisation.
Alla delar i förtroendemannaorganisationen hänger samman likt ett finmaskigt nät,
vilket gör att man behöver se alla delar som en helhet. En utvidgad genomlysning av
förtroendemannaorganisationen kan i sin tur innebära att nya eller andra förväntningar
växer fram, vilket troligen påverkar regionerna.
Styrelsen ser således positivt på en förlängd processtid i syfte att utvidga uppdraget.
Dock vill styrelsen inte att LRF ska låsas vid att använda begreppet Framtidens
folkrörelse förbi år 2023.
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Angående organisationsöversynen med fokus på lokalavdelningarna är den nu inledd i
enlighet med upprättad processplan. Tidplanen sträcker sig fram till riksförbundsstämman 2023. Under medlemsdialogen (2018/2019) var det tydligt att det primära
behovet var att fokusera på lokalavdelningarnas organisering. Under den genomförda
administrations- och organisationsanalysen av lokalavdelningarna har det blivit tydligt
att det finns anledning att även inkludera kommungrupperna. Detta ligger således i linje
med LRF Värmlands motion. En genomlysning av kommungruppernas roll och uppdrag
genomfördes senast år 2019. Styrelsens bedömning är således att det finns ett bra grundmaterial att utgå från i det framåtriktade arbetet.
Av respekt för den omfattande process som är inledd är styrelsens samlade bedömning
att LRF varken kan eller ska föregå kommande slutsatser och förslag. Styrelsen ställer
sig därför tveksamma till att föregå processen och fatta beslut, i enlighet med LRF
Östergötlands motion. En genomgripande konsekvensanalys saknas i dag. Ansatsen i
denna motion kan dock ingå som ett förslag, av flera, på möjlig lösning framåtriktat.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla intentionen i LRF Sydosts motion, att förlänga processtiden för det
pågående förnyelsearbetet i syfte att inkludera en genomlysning av strukturen
för förtroendemannadelen i LRFs organisation på alla nivåer,

att

bifalla LRF Värmlands motion att utöka den pågående administrations- och
organisationsöversynen för lokalavdelningar att omfatta även kommungrupper i
syfte att lyfta behov av flexibilitet och minskad administration samt

att

LRF Östergötlands motion anses besvarad med vad styrelsen har anfört.
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Motion Södermanland nr 2

Lokalavdelningars kassahantering
Bettna-Vrena
Motionären lyfter utmaningen med att hitta förtroendevalda till lokalavdelningen och
inte minst till rollen som kassör. Kraven liksom avgiften från bankerna ökar och gör
uppdraget mer betungande än vad det har varit bakåt i tiden. På samma sätt som för
kommungrupperna borde regionen kunna hantera även lokalavdelningens ekonomi,
alternativt hitta ett gemensamt system för alla lokalavdelningar där man via bank-ID
kan logga in på sitt konto och sköta de få kassaärenden som uppstår under året. Även
revisionen borde kunna förenklas med ett sådant upplägg.
LRF Södermanland instämmer till fullo med motionären. Det måste bli enklare och
billigare att bedriva lokalavdelningars verksamhet och inte kännas som ett betungande
uppdrag att vara förtroendevald som riskerar att minska engagemanget i lokalavdelningen. Det ska vara meningsfullt, enkelt och roligt att vara förtroendevald i
LRF och lokalavdelningen fyller en mycket viktig roll i vår folkrörelse och
företagarorganisation.
Exakt hur ekonomisystemet kan förenklas är för tidigt att svara på men kan till exempel
ske genom att regionen hanterar ekonomin som för kommungrupperna, alternativt med
en centralt upphandlad digital plattform där lokalavdelningen kan göra sina få
bankärenden. Oavsett modell bör det ske en samordning över hela landet och vara en
del av arbetet med Framtidens folkrörelse.
LRF Södermanland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

i arbetet med Framtidens folkrörelse ta fram en modell och eventuellt tekniskt
stöd för lokalavdelningarnas ekonomihantering.
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Motion Östergötland nr 3

Lokalavdelningars ekonomi
Vist
Lokalavdelningen lyfter vikten av att lokalavdelningars ekonomihantering behöver
förenklas. Administration och krav för att ha egen ekonomi i mindre föreningar ökar
och blir allt mer komplicerad. Utifrån den relativt lilla verksamhet som bedrivs är det
orimligt. Man föreslår ett förenklat gemensamt ekonomisystem.
LRF Östergötland instämmer till fullo med motionären. Det måste bli enklare och
billigare att bedriva lokalavdelningars verksamhet och inte kännas som ett betungande
uppdrag att vara förtroendevald som riskerar att minska engagemanget i lokalavdelningen. Det ska vara meningsfullt, enkelt och roligt att vara förtroendevald i LRF
och lokalavdelningen fyller en mycket viktig roll i vår folkrörelse och
företagarorganisation.
Exakt hur ekonomisystemet kan förenklas är för tidigt att svara på men kan till exempel
ske genom att regionen hanterar ekonomin som för kommungrupperna, alternativt med
en centralt upphandlad digital plattform där lokalavdelningen kan göra sina få bankärenden. Oavsett modell bör det ske en samordning över hela landet och vara en del av
arbetet med Framtidens folkrörelse.
LRF Östergötland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

i arbetet med Framtidens folkrörelse ta fram en modell och eventuellt tekniskt
stöd för lokalavdelningarnas ekonomihantering.
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Styrelsens yttrande nr 18

Motioner Södermanland nr 2 och
Östergötland nr 3

Lokalavdelningars ekonomi och kassahantering
Inkomna motioner
LRF Södermanland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen att i arbetet med framtidens folkrörelse ta fram en modell och eventuellt
tekniskt stöd för lokalavdelningars ekonomi.
LRF Östergötland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen att i arbetet med framtidens folkrörelse ta fram en modell och eventuellt
tekniskt stöd för lokalavdelningars ekonomihantering.
Styrelsens redovisning
Styrelsen kan konstatera att denna fråga har väckts av ett flertal lokalavdelningar de
senaste åren. Utöver de två motioner som behandlas på riksförbundsstämman i år, har
dessutom region Dalarna och Örebro nyligen inkommit med skrivelser i samma ärende.
Detta påvisar således att frågan diskuteras och efterfrågas, vilket behöver beaktas.
Motionen belyser komplexiteten i denna fråga, då det finns flera perspektiv att ta
hänsyn till. Inom ramen för arbetet med Framtidens folkrörelse inleddes arbetet med
en förstudie under hösten 2021 i syfte att genomföra en fördjupad analys av lokalavdelningarnas administration och organisering. Inom ramen för detta ingår också att
analysera det ekonomiska perspektivet med målet att skapa förbättrade och förenklade
arbetssätt och rutiner.
En särskild process- och tidplan för det framåtriktade arbetet för lokalavdelningarnas
administration och organisering är presenterad och diskuterad i samband med regionala
rådet i februari och april i år. Styrelsens sammanlagda bedömning är att det finns en
bred samsyn om att vi inom LRF gemensamt behöver arbeta oss igenom detta på ett
systematiskt och lösningsorienterat sätt.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionerna anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen har anfört.
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Motion Mälardalen nr 1

LRF Ungdomens rösträtt på LRFs riksförbundsstämma
Vårdinge-Järna-Hölö-Mörkö
LRF Mälardalen anser att LRF Ungdomen ska ges rösträtt på LRFs riksförbundsstämma. I nuläget har LRF Ungdomen rätt till tre platser på riksförbundsstämman,
men då endast med yttranderätt.
Under hösten 2021 antog LRF Ungdomen en handlingsplan, huvudsyftet med den var
att särskilja och tydliggöra LRF Ungdomens roll och uppdrag i regionerna samt LRF
Ungdomens riksstyrelses roll och uppdrag samt att inleda ett förnyelsearbete inom LRF
Ungdomen. I förnyelsearbetet ingår bland annat ett utökat samarbete med LRF. I det
utökade samarbetet bör ingå att LRF Ungdomen får rösträtt på LRFs riksförbundsstämma.
Motsvarande motion har varit uppe för diskussion vid tidigare riksförbundsstämmor och
då besvaras motionen med att det är upp till regionerna att utse unga fullmäktige. Det
tycker vi att regionerna också ska göra. Men vi anser att med den antagna handlingsplanen för LRF Ungdomen i ryggen, bör LRF Ungdomen få rösträtt på LRFs
riksförbundsstämma.
LRF Mälardalen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

ge LRF Ungdomen rösträtt på LRFs riksförbundsstämma.
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Styrelsens yttrande nr 19
Motion Mälardalen nr 1

LRF Ungdomens rösträtt på LRFs riksförbundsstämma
Inkommen motion
LRF Mälardalen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att ge LRF Ungdomen rösträtt på LRFs riksförbundsstämma.
Styrelsens redovisning
På LRF Ungdomens riksstämma 2021 antogs en ny framtida riktning för LRF Ungdomen
(LRF Ungdomen 2.0). Ett strategiskt fokusområde i LRF Ungdomen 2.0 är att LRF och
LRF Ungdomen ska närma sig varandra och utveckla samarbetet. Detta ligger också i
linje med handlingsplanen för Framtidens folkrörelse. Styrelsen ser således positivt på
utvecklade former för dialog och samverkan i hela LRF.
LRF Ungdomens riksstyrelse har yttrat sig över motionen och har inkommit med
följande svar:
“Vi är positiva till att få rösträtt. Vi kan konstatera att ungdomsrepresentationen från
regionerna ser olika ut och att det inte fungerar fullt ut så som det var tänkt. Vissa
regioner låter inte en enda ungdom delta. Det är viktigt att de regioner som inte har
med ungdomsrepresentanter på riksförbundsstämman har det framåtriktat. Tillsammans
kan vi stärka de unga medlemmarnas röst.
I de fall riksförbundsstyrelsen har en annan åsikt kan ett annat förslag vara att hela vår
styrelse skulle få komma till stämman och delta med yttranderätt. Vi vet av erfarenhet
att vi påverkar mycket med yttranderätt också. Detta skulle också kunna ses som en
möjlighet att skapa ett lärande hos framtidens förtroendevalda inom LRF.”
LRF Ungdomens målgrupp är LRFs individmedlemmar i åldrarna 16 till och med 35 år.
Dessa är redan företrädda av fullmäktige från LRFs regioner på riksförbundsstämman.
Det finns med andra ord inga utstående medlemmar att företräda för eventuella
fullmäktige från LRF Ungdomen och det finns ingen logik i att vissa individmedlemmar
skulle vara dubbelt företrädda. Riksförbundsstyrelsen förutsätter istället att LRFs
regioner väljer fullmäktige till riksförbundsstämman som förmår att företräda LRFs
individmedlemmar i alla åldrar – även 16 till och med 35 år. Om LRF Ungdomen skulle
få fullmäktige på riksförbundsstämman skulle det istället signalera till LRFs regioner att
de inte behöver skicka några fullmäktige som kan företräda medlemmar i denna
ålderskategori.
Vid sidan av ovanstående principiella argument mot LRF Ungdomens förslag, finns det
även praktiska hänsyn att ta. LRFs riksförbundsstämma är två stämmor som pågår
parallellt, stämman för LRF ideell förening och stämman för LRF förening u p a. På
samma sätt är den styrelse som stämmorna väljer styrelse för dessa två föreningar. Detta
arrangemang förutsätter att stämmorna för LRF ideell förening och LRF förening u p a
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består av samma fullmäktige. Annars skulle stämmorna få genomföras var för sig och
styrelserna, som skulle kunna komma att bestå av olika personer eftersom stämmorna
skulle kunna välja olika personer till styrelserna, få jobba var för sig. Denna kostsamma
och opraktiska förändring av LRFs organisation och mötesplatser ska ställas mot värdet
av att tre företrädare från LRF Ungdomen får rösträtt på en av stämmorna.
Styrelsen instämmer med LRF Ungdomens riksstyrelse att riksförbundsstämman är en
plats för lärande, både för nuvarande och för framtidens förtroendevalda inom LRF.
Styrelsen ställer sig således positiva till att utveckla möjligheterna, så att de i LRF
Ungdomens riksstyrelse som inte deltar som fullmäktige via sin region ska erhålla
yttranderätt på riksförbundsstämman.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionen.
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Motion Dalarna nr 4

Medlemsavgift
Bjursås, Nås och Äppelbo
Till regionstämman i Dalarna 2022 inkom tre motioner som rör medlemsavgiften.
Motionärerna belyser i dessa högst aktuella frågor, då det just nu pågår en förstudie
inom LRF för att ta fram ett förslag till en ny medlemsmodell.
Två av de inkomna motionerna, en från Bjursås och en från Nås, lyfte att man vill se en
ändring av LRFs serviceavgifter. I båda dessa framkom synpunkter på att LRFs
serviceavgifter behöver bli mera rättvisa. Bjursås skrev i sin motion att dagens
medlemsavgift innebär att mindre och mellanstora företag betalar en högre avgift i
förhållande till omsättning än vad många av dagens stora företag gör. Man ansåg också
att storleksrationaliseringen inom svenskt lantbruk går fort och att LRF med dagens
avgiftsmodell kommer att förlora medlemsintäkter i takt med att mindre företag slås
samman till större enheter. För att få en rättvisare medlemsavgift ansåg Bjursås att
intervallerna för areal och omsättning behöver utökas med flera steg, så att större
företag med mycket areal och/eller hög omsättning får en avgift som stämmer mot deras
produktionsvärde. Man ansåg också att taket för medlemsavgiften behöver höjas.
Nås skrev i sin motion att frågan om LRFs serviceavgift ofta kommer upp när
medlemsavgiften kommer på tal. De lyfte att många av LRFs medlemmar är relativt
små och dessa anser sig inte ha samma behov av att LRF företräder och agerar för dem,
som de större har. De menade att antingen betalar de största företagen för liten
medlemsavgift, alternativt så betalar de små för mycket. Nås ansåg att LRF ordentligt
behöver analysera dagens serviceavgift och att man utifrån den genomlysningen
utformar en mera jämlik serviceavgift.
Bjursås lokalavdelning yrkade på att intervallerna för den rörliga serviceavgiften och
avgiften baserad på omsättningen utökas med flera steg, så att större företag med
mycket areal och/eller hög omsättning får en avgift som stämmer mot deras
produktionsvärde. Samt att taket på medlemsavgiften höjs så att det stämmer bättre
överens med större företags omsättning.
Nås lokalavdelning yrkade på att LRF ordentlig analyserar dagens serviceavgift. Samt
att man utifrån den utformar en mer jämlik serviceavgift.
Äppelbos motion handlade om lägre medlemsavgift för pensionärer, en fråga de tagit
upp flera gånger tidigare. I motionen lyfter de att många av våra medlemmar som blir
pensionärer, generationsväxlar eller lägger ner sin verksamhet, går ur LRF på grund av
den höga medlemsavgiften. De tror att vi med en förändrad medlemsavgift skulle få
flera medlemmar att välja att stanna kvar.
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Äppelbo lokalavdelning yrkade på att man sänker medlemsavgiften för de som har gått i
pension.
LRF Dalarna yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

i den redan pågående processen med att ta fram en ny medlemsmodell,
genomlysa medlemsavgiften utifrån de i texten ovan inkomna synpunkterna.
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Styrelsens yttrande nr 20
Motion Dalarna nr 4

Medlemsavgift
Inkommen motion
Tre motioner från Bjursås, Nås och Äppelbo har inkommit till den regionala stämman i
LRF Dalarna. Dessa tre motioner påtalar behovet av en genomlysning av LRFs avgiftsmodell avseende, storleken på serviceavgiften och då specifikt den rörliga delen av
serviceavgiften, möjligheten att höja maxtaket för medlemsavgiften och förslag till
sänkt avgift för pensionärer. Detta i syfte att få en mer rättvis avgiftsmodell och få fler
pensionärer att vilja fortsätta sitt medlemskap i LRF.
Styrelsens redovisning
Genom riksförbundsstyrelsen har LRFs ledningsgrupp sedan tidigare givit avdelningen
Försäljning och medlemsutveckling i uppdrag att göra en fördjupad förstudie av hur en
framtida medlemsmodell kan utformas. En arbetsgrupp med centrala och regionala
kompetenser har tillsatts för att arbeta fram förstudien. I uppdraget ingår bland annat att
göra en översyn av befintlig avgiftsmodell. Avsikten med förstudien är att säkerställa att
LRF har en medlemsmodell som är attraktiv för dagens och morgondagens medlemmar,
levererar ekonomisk stabilitet, är rättvis och upplevs som enkel att förstå och
administrera. Något som är viktigt för att få nöjda medlemmar och möjlighet att
attrahera och rekrytera nya medlemmar.
Förstudien kommer att ta med sig motionärernas hemställan in i arbetet och göra en
översyn av såväl intervaller som storlek på den rörliga serviceavgiften.
Avgiftsmodellen består i dag av en fast serviceavgift, en ideell avgift samt en rörlig
serviceavgift som baseras på antalet hektar brukad åker, ägd skog och omsättning
kopplat till olika intervall. Den nuvarande utformningen av den rörliga serviceavgiften
tillkom i samband med förändringen av medlemsavgiften 2015. Förstudien har tagit
hänsyn till de synpunkter som har framförts rörande intervallernas utformning.
Avgiftsmodellens komplexitet skapar också svårigheter att beräkna medlemsavgiftens
storlek i samband med medlemsvärvning.
Förstudien kommer också att utreda möjligheterna till och effekterna av ett eventuellt
höjt maxtak för medlemsavgiften kopplat till avgifterna i de olika intervallerna.
Vad gäller motionärernas hemställan om en lägre avgift för pensionärer är det något
som förstudien har med sig in i genomlysningen sedan tidigare. Det är en fråga som rör
en viktig medlemsgrupp. Det är av betydelse att de företagare som exempelvis gjort
ägarskifte och övergår till att bli potentiella personmedlemmar har möjlighet att kvarstå
som medlemmar i LRF – efter lång och trogen tjänst i de gröna näringarna.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Fiskerätten – en viktig del i äganderätten
Södra Tornedalen
LRF Norrbotten vill inleda med att tydliggöra att motionen inte handlar om fiskenäringen utan om fiskerätten som är kopplad till fastigheten och där med är en äganderättsfråga. Fiskerätten är att jämföra med jakträtten, men däremot har fiskerätten ett
större ekonomiskt värde för fastighetsägarna än jakträtten. För vissa fastigheter där
fiskerätten även inkluderar havsfisket i Haparanda skärgård, har denna fastighetsbundna
fiskerätt även större ekonomisk betydelse än skogsbruket.
Haparanda skärgård är unik så till vida, att hela skärgårdens areal på cirka 66 000
hektar, har allt fiske grundlagsskyddad enskild fiskerätt, som tilldelades jordägarna på
1700-talet. Det gäller både i älv och hav.
Detta till trots så har fiskerättsägare behövt stämma staten tre gånger för beslut och
bestämmelser som staten utfärdat för att minimera kustfisket och i princip gjort det
omöjligt att nyttja den enskilda fiskerätten. Alla tre gånger har domen fallit till
fiskerättsägarnas fördel, varav två gånger med ekonomisk ersättning. De har gått
igenom alla rättssteg och HD-domen kommenterade Justitiekanslern (JK) som unik i
och med att domen föll med stöd av grundlagen för intrång i äganderätt och att enskild
fastighetsägare inte ska behöva lida ekonomiskt för detta. Tyvärr så har framgångarna i
domstol inte inneburit några lättnader varken för fiskets bedrivande eller genom visad
respekt för äganderätten.
Bakgrunden till att fiskerättsägarna behövt stämma staten tar sin början i mitten av 80talet då Fiskeriverket tillsammans med Finsk-svenska gränsälvskommissionen förbjöd
kustfisket för att skydda laxen som var utrotningshotad. Det småskaliga kustfisket ansåg
sig inte vara ett hot för laxens överlevnad men efter förhandlingar mellan Sverige och
Finland om ny gränsälvsstadga gick fiskerättsägarna med på en vårfredning av
uppvandrande lax fram till 17 juni. Sedan fick fisket pågå fram till 15 september.
Fiskeriverket och senare Havs- och vattenmyndigheten tog inte hänsyn till fiskestadgan
för Torneälvens fiskeområde, utan förbuden har blivit mer omfattande och till slut i det
närmaste totalförbud för allt kustfiske och traditionellt älvfiske. Äganderätten berövades
fastighetsägarna och de fick heller ingen ersättning.
Samtidigt som detta sker så börjar Finsk-svenska gränsälvskommissionen tillsammans
med sportfiskeorganisationer att sälja och marknadsföra laxfisket i turistiska syften.
Om myndigheten ville skydda laxen borde den varit totalfredad. Nu är läget så att sportfiskare fiskar större mängder vildlax än hela den svenska laxkvoten för yrkesfisket i
Östersjön. Vi är inte emot varken sportfiske eller turister, men det skall inte ske på
äganderättens bekostnad, varken i älv eller havsområde.
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I Haparanda har några enskilda fastighetsägare orkat att driva dessa domstolsprocesser,
men Norrbotten har enskilt vatten i alla bysamfälligheter efter älvarna och här har
fastighetsägarna blivit begränsade och fråntagna det fasta fiske på 1970- och 1980-talet
utan ersättning. Enda chansen att nyttja fiskerätten är att sälja fiskekort till sportfiskare.
Motionen handlar om att enskilda fastighetsägare och bysamfälligheter ska kunna nyttja
fiskerätten, yngre generationer ska kunna ta vid och bevara en levande skärgård. I LRFs
valpraktika område 5, Större trygghet för skogsägarna = starkare landsbygdsföretag,
handlar det om att inte tvingas gå till domstol, rättssäkra ersättningar och trygga
landsbygdsföretagare. Samma principer efterfrågas för fastighetsägare där fiskerätten är
en viktig inkomst.
LRF Norrbotten yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF ska påverka Näringsdepartementet så att fastighetsrättigheter så som
fiskerätt, jakträtt och brukanderätt som ingår i äganderätten ska respekteras av
myndigheter och tillämpas enligt lagen samt

att

LRF ska arbeta för att intrång och restriktioner i äganderätten ska ersättas
ekonomiskt till ägarna utan att fastighetsägarna ska behöva stämma staten varje
gång.

161

Styrelsens yttrande nr 21
Motion Norrbotten nr 2

Fiskerätten – en viktig del i äganderätten
Inkommen motion
LRF Norrbotten redogör för en situation där fastighetsägare med fiskerätt drabbas
negativt när myndighetsbeslut fattas som inte har stöd i lagstiftning. Trots att
fiskerättsägarna under lång tid kämpat för att kunna nyttja sina fiskerätter har de haft
svårt att få dem respekterade. LRF har tidigare drivit ett principmål i ärendet som
utmynnade i ett positivt beslut i Högsta domstolen. Motionären yrkar på att LRF ska
arbeta för att Näringsdepartementet ska påverka myndigheterna så att de respekterar
fiskerättsägarnas äganderätt. Vidare yrkar motionären att fiskerättsägarna ska ersättas
fullt ut vid intrång utan att de ska tvingas stämma staten.
Styrelsens redovisning
Fiskerätt är som jakträtt samt andra nyttjanderätter nära förknippade med äganderätten.
Fastighetsägare är genom grundlag skyddade mot intrång i bruket av sina marker och
fastigheter. För att det allmänna ska kunna inskränka i äganderätten krävs att staten
ersätter markägaren så att hen förblir skadelös. Det finns dock vissa undantag då det
handlar om intrång på grund av hälsoskydds-, miljöskydds- eller säkerhetsskäl. Dessa
kriterier uttrycks genom vår grundlag Regeringsformen 2 kap §15.
De senaste decennierna har laxbeståndet ökat i Östersjön. Laxbeståndet är inte hotat på
det sätt som var fallet tidigare. Myndigheterna hindrar fastighetsägarna som utövar
kustfiske och älvmynningsfiske att fiska, genom sin fiskerätt, trots att beståndet inte är
hotat samtidigt som andra intressenter tillåts att fritidsfiska.
Som motionären beskriver var laxbeståndet i Östersjön hotat på 80-talet. Myndigheterna
såg behov av att skydda laxen för att den inte skulle utrotas och införde restriktioner för
fisket. När dessa bedömningar görs av myndigheten, krävs väl underbyggda fakta som
visar att en inskränkning är motiverad och proportionerlig. De besvär fastighetsägaren
får vid brukandet av marken måste vara motiverat och stå i proportion till det behov
staten har att skydda, i detta fall laxen. Fiskerättsägarna och LRF drev frågan till Högsta
domstolen som bedömde att fastighetsägarnas rättigheter inte respekterats i tillräcklig
utsträckning och staten fick därför betala ut ersättning.
Trots detta fortsätter myndigheterna att hindra fiskerättsägarna att nyttja sina fastigheter.
Nu har fiskerättsägarna tvingats att gå igenom ytterligare en juridisk process efter en
ändring i grundlagen. Den slutade på samma sätt. Justitiekanslern beslutar att återigen
ge fiskerättsägarna ersättning.
Ersättning för att fiskerättsägarna inte kunnat nyttja sina rättigheter har betalats ut för
perioden 1997–2010, det var efter Högsta domstolens dom 2014. För denna period
gällde tidigare lydelse i Regeringsformen 2 kap §18. Ersättning har nu även betalats ut
av Justitiekanslern för perioden 2011 till 2018. Under den perioden hade vi nuvarande
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lydelse i Regeringsformen 2 kap §15. Med anledning av detta torde det vara mycket
svårt för myndigheter att fortsatt inte respektera fiskerättsägarnas rättigheter.
Riksdagen är vår lagstiftande församling. Om våra folkvalda politiker inte tycker att
lagen är bra kan de ändra densamma. Ett departement kan inte ändra en lagregel eller
påverka myndigheter att följa lagregler som riksdagen fattat beslut om. Om myndigheter
inte följer gällande lagstiftning kan domstolen pröva frågan. Justitiekanslern granskar
våra myndigheters efterlevnad av våra lagar. I fallet med fiskerätterna har både domstol
och Justitiekanslern agerat för att fiskerättsägarna utsatts för felaktiga beslut från Havsoch vattenmyndigheten, tidigare Fiskeriverket. Att fortsatt arbeta med de rättsliga
delarna som ligger i problemställningen gällande fisket i Torneälven är resurskrävande
och i nuläget inte motiverat i och med att Justitiekanslern åter bekräftat fiskerättsägarnas
rätt genom att bevilja ersättning.
Det är viktigt att myndigheterna nu rättar sig efter gällande rättsläge. LRF jobbar
kontinuerligt med att förbättra myndigheternas sätt att hantera frågor som är av stor
betydelse för företag inom de gröna näringarna. Myndigheterna behöver anpassa sina
regler och föreskrifter så att fiskerättsägarnas rättigheter respekteras. Det finns
anledning att följa upp myndigheternas fortsatta agerande inom ramen för LRFs arbete
med god myndighetsutövning. Skulle myndigheterna mot förmodan försätta att inte
respektera fiskerättsägarnas rättigheter återstår för staten att expropriera de aktuella
fiskerättigheterna. Det är orimligt att privata företagare för var gång deras rättigheter
åsidosätts behöver stämma staten och söka förlikning med Justitiekanslern.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionens första att-sats anses vara besvarad med vad styrelsen anfört samt

att

bifalla motionens intentioner att inom ramen för LRFs arbete med god
myndighetsutövning arbeta för att myndigheten fattar beslut som inte
inskränker fiskerättsägarnas rättigheter.
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Motion Skåne nr 3

Vinstutdelning
Wemmenhögsbygdens
LRF Skåne anser att det borde finnas möjlighet till vinstdelning när annan mark nyttjas
av bolag för kommersiell verksamhet till exempel data- och elledningar. I och för sig så
gör dessa bolag en samhällsnytta men i Aktiebolagslagen står det tydligt att ett
aktiebolags främsta uppgift är att leverera avkastning och vinst till ägarna.
Samhällsnyttan är alltså inte bolagens främsta mål.
Frågan om vinstdelning har diskuterats vid ett flertal riksförbundsstämmor. Det har varit
svårt att få gehör för någon form av vinstdelningssystem, vilket LRF har drivit under
många år. När ersättningarna vid expropriation förändrades för ett antal år sedan så
innebar det ersättning med fullt marknadsvärde plus 25 procent i extra ersättning, vilket
var en framgång för LRF.
Men den viktigaste frågan är; om ersättningen vid intrång som i dag enbart baseras på
marknadsvärdets minskning, också borde baseras på marknadsvärdet på jordbruks- och
skogsmark. Dagens värderingssystem gör att värdeökning på mark inte kompenseras
med ökad intrångsersättning utan ligger kvar på samma låga nivå som tidigare men med
ett extra tillägg på 25 procent.
Det finns system med ”vinstdelning” inom gruvnäringen där en del av mineralvärdet
skall utgå enligt gruvlagen. Minst 0,15 procent av mineralvärdet skall ersättas till
markägarna. Detta är naturligtvis en för låg nivå men visar ändå på att det finns system
med ”vinstdelning” när annans mark nyttjas när det finns ett vinstintresse.
Det kan därför vara dags för LRF att återigen väcka frågan kring ersättning när annans
mark nyttjas för olika ändamål och att denna ersättning bör vara betydligt högre än idag
och utbetalas årligen.
LRF Skåne yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF verkar för att vi får en årlig ersättning till markägarna.

164

Styrelsens yttrande nr 22
Motion Skåne nr 3

Vinstutdelning
Inkommen motion
LRF Skåne yrkar att ersättning för intrång till följd av data- och elledningar av
kommersiella bolag ska föranledas av årlig ersättning till markägarna. Nivåerna måste
vara högre än de är i dag och vinstdelning såsom inom gruvnäringen bör förslagsvis ske.
Styrelsens redovisning
Motionären yrkar att LRF ska arbeta för årlig ersättning till markägarna. Därutöver
framgår i motionen att LRF Skåne ser vinstdelning som lösningen på problemet (även
om ej yrkandet så uttrycker) varför svarets inriktning blir därefter.
Såsom motionären redogör är frågan på intet sätt ny, dock har frågan om vinstdelning
främst berört kraftledningsintrång tidigare.
När det gäller intrångsersättningen till följd av data- och elledningar 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
har bland annat behandlats på riksförbundsstämman 2021 och 2020 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.
Det finns såsom framförs i motionen en mineralersättning, där en del av värdet från det
material som bryts går till den som har brytningen på sin mark samt till staten. Totalt
handlar det om två promille av värdet där 1,5 går till markägaren och i dag är det enbart
en handfull markägare som erhåller denna ersättning. Det totala beloppet för mineralersättning uppgick år 2020 till drygt 19 miljoner kronor, varav 14,5 miljoner kronor
gick till markägare. Ersättningen kom från 22 stycken koncessioner.
Såsom LRF Skåne redogör har intrångsersättningen sitt fäste i expropriationslagen. Om
en del av en fastighet exproprieras ska intrångsersättning betalas med ett belopp som
motsvarar den minskning av fastighetens marknadsvärde som uppkommer genom
expropriationen. Således blir frågan; hur påverkas fastighetens marknadsvärde av att
en el- eller optofiberledning grävs ned 75 centimeter i jordbruksmark? Ersättningen tar
alltid sikte vid den pågående markanvändningen. Påslaget om 25 procent tillkom efter
många års påverkansarbete.

165

När det gäller smala underjordiska ledningar såsom motionen specifikt tar sikte vid
(data- och elledningar) tillämpas i praktiken Energiföretagen Sveriges Policy. Denna
policy används vid värdering av marknadsvärdeminskning på fastigheter som belastas
av ledningar jämte tillbehör, nätstationer, kabelskåp, master, stolpar, stag eller andra
anläggningar som krävs för eldistribution. Även de flesta aktör inom fiberbranschen
(såväl kommersiella som kommunala bolag) tillämpar denna policy som bygger på en
viss ersättning per löpmeter schakt med nivåer som årligen revideras.
Riksförbundsstyrelsen anser det inte motiverat att på nytt utreda möjligheterna för en
årlig ersättning mot bakgrund av vad som ovan redogjorts för samt med hänsyn till att
intrången såväl som ersättningsnivåerna är relativt begränsade.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Intrångscertifiering på landsbygd och hos de gröna näringarna
Bollebygds kommungrupp
Det är tyvärr inte ovanligt att avtal saknas när arbeten för VA, bredband och andra
underjordiska infrastrukturarbeten påbörjas. Därtill har många entreprenörer ringa
kunskap om vad som kan skadas och vad som växer på marken.
Bredbandsutbyggnaden har inte gått smärtfritt, inte minst förläggningsdjup och
återställning har varit och är ett bekymmer. Därtill förekommer det allt för att ofta karta
och verklighet inte stämmer. Många entreprenörer har gått i konkurs och därmed
försvåras återställning och utbetalning av ersättning. Sen är det i efterhand problematisk
att utreda vem som ersätta markägaren. Samma problematik syns även vid utbyggnad av
kommunal service som vatten och avlopp.
Det skedde en lagändring i expropriationslagen 2010 där en del villkor blev bättre.
Själva intrångsersättningens principer gör många markägare irriterade.
Engångsersättning en gång för alltid upplevs i vissa fall som konfiskation. Det är mest
påtagligt vid stora ingrepp som luftledningar och när mycket mark påverkas. Så kallad
annan skada, skördenedsättning och liknande, ska ersättas separat.
Att ha kompetensbevis för att arbeta på annans mark där ägarens ekonomi kan bli starkt
påverkad är en intressant tanke. Styrelsen anser att detta bör utredas närmare. Denna
utredning initieras lämpligen av LRFs riksförbundsstyrelse. Kostnaden bör tas av
exploatörerna.
Robust Fiber har bra anvisningar för hur fiberdragningar ska göras. Det borde kunna
vara en ingång för diskussion om certifiering och eller checklista. Styrelsen anser dock
att LRF inte ska vara den som tar fram ett certifieringsregelverk. Det måste ske genom
tredje part. Installationsföretagen kan tänkas vara en part som skulle kunna ansvara för
certifiering. Inte minst i eget intresse för att få nöjdare kunder.
LRF Västra Götaland menar att LRF bör förbättra informationen, typ en checklista, till
sina medlemmar, bland annat på hemsidan, om båda parters rättigheter och skyldigheter
vid exploatering.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

en checklista, enligt ovan, över skyldigheter och rättigheter tas fram samt

att

arbeta för att få branschen att ta fram kompetensbevis eller tredjepartscertifiering
för de entreprenörer som utför arbete på annans mark.
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Styrelsens yttrande nr 23
Motion Västra Götaland nr 6

Intrångscertifiering på landsbygd och hos de gröna näringarna
Inkommen motion
LRF Västra Götaland redogör för de problem och skador som uppstår vid entreprenörers
arbete i produktiv jord- och skogsbruksmark till följd av bristande kompetens.
LRF Västra Götaland vill se en förändring i kompetenskravet hos entreprenörer som
verkar i den gröna näringen. Motionären yrkar dels att LRF arbetar för att upprätta en
checklista med rättigheter och skyldigheter, dels att LRF arbetar för att få branschen att
ta fram kompetensbevis eller tredjepartscertifiering.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens syn om att det pågår stora arbeten med att bygga ut el- och
fibernätet på landsbygden. Infrastrukturförbättringar som är nödvändiga men som kan
medföra skador, kostnader och odlingsproblem när bolagen och gräventreprenörerna
saknar kunskap om arbete i den gröna sektorn. Vanliga brister och problem som LRF
kommer i kontakt med är bland annat okunskap om dränering i åkermark, vikten av rätt
förläggningsdjup för att pågående markanvändning ej ska försvåras och en bristande
kommunikation.
Vidare betonar LRF Västra Götaland att det är svårt att få gehör för de skador på mark
och gröda som uppstår. I de flesta markupplåtelseavtal uppges att ”annan skada” ska
ersättas vilket åsyftar bland annat grödskada och körskador. När och hur dessa ska
ersättas uppges oftast inte i avtalen och i många fall finns inga tydliga processer för hur
och när ersättningen ska betalas ut. Vanligt förekommande är att markägaren själv
måste kontakta bolaget för att få ersättning för det som benämns ”annan skada”.
Nämnas ska dock att vissa bolag har utarbetat processer och använder sig av så kallade
grödskadetabeller.
Motionären uppger att det råder svårigheter att utreda i efterhand vem som är ansvarig
för återställning och utbetalning av ersättning samt att det är vanligt att entreprenörer
går i konkurs. Styrelsen vill betona att det alltid är bolaget som är ansvarigt, det vill säga
den part markägaren har ingått ett markupplåtelseavtal med, eller denne som har erhållit
ledningsrätt via Lantmäteriet. Markägaren har inget avtalsförhållande med
entreprenören och denne är således ej part. Däremot kan bolaget som sådant regressa
mot entreprenören för det fall att bolaget inte anser att denne skött sitt avtal. I praktiken
finns det dock bolag som tenderar att använda sig av metoden att förvilla markägaren
och peka på annan part som ansvarig för felaktigheten, något som LRF hjälper till att
stävja genom de många kontakter de har med bolagen i branschen.
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LRF Västra Götaland redogör för nyttan av att LRF på sin hemsida tillhandahåller en
checklista för båda parters rättigheter och skyldigheter vid exploatering. Styrelsens
uppfattning är att varje intrång är unikt och att det torde vara svårt att samla en lista som
över tid är aktuell. LRF tog för ett antal år sedan fram en studiehandledning 1
tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan med rubriken “När andra vill ta över din
mark” som till viss del kan ge svar på de frågor som motionären eftersöker.
Motionärens andra yrkande, att LRF arbetar för att branschen tar fram kompetensbevis
för grävning i skogs- och jordbruksmark, tror inte styrelsen är rätt väg framåt.
Styrelsens uppfattning är snarare att fortsätta utbilda och påverka bolagen i nyttan av
ett väl utfört arbete då detta medför snabbare och mindre kostsamma projekt. Genom
ett gott rykte torde även markupplåtselevatal snabbare komma till stånd vilket projekten
gynnas av.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

1

avslå motionen.

nar-andra-vill-ta-over-din-mark-studiehandledning_optimerad.pdf (sv.se)
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Motion Jönköping nr 3

Intrångsersättning i skogsmark
Bellöorten
Äganderätten för den egna skogen har många hot i dag på den skogspolitiska himlen.
Även samhällets behov av exploatering vid dragning av kraftledningar, vägar, järnvägar
och liknande hotar äganderätten, den så kallade samhällsnyttan eller expropriation.
Naturligtvis kan inte en enskild skogsägare stoppa samhällets utveckling. Det innebär
alltså att fastighetsägaren blir av med hela eller delar av sin fastighet eller måste tåla att
den belastas med någon rättighet. Vanligen kommer man genom förhandling fram till
ersättningsnivån, men i botten finns den så kallade expropriation regeln som är
samhällets yttersta medel att ta till om man inte kommer överens. Ersättningsnivåerna
vid en eventuell expropriation regleras i expropriationslagen (1972:719) och beräknas
från 2018-års skogsnorm som Lantmäteriet förrättar. Utöver beräkningen läggs ett
schablonmässigt påslag på 25 procent till värderingen som bedömts vara tillräckligt
högt för att utgöra en reell förstärkning av äganderätten.
Vid en förhandling om intrångsersättning har samhällets part trumf på hand med
expropriationsregeln i botten och kan erbjuda en något högre ersättning än beräkningen
vilket gör att markägaren ser sig tvingad att godta budet då alternativet är expropriation.
Då fastighetsägaren förlorar möjligheten till avkastning på den avtalade marken för lång
tid borde det utredas om ett arrende (årligt eller vart femte/tionde år) kan vara ett
alternativ till engångsersättning, likt ersättning vid uppförande av vindkraftverk.
Med dagens snabbt stigande fastighetspriser anser vi inte att ett 25 procentigt påslag är
tillräckligt vid en förhandling. Vi ser att en snabb utbyggnad behövs i närtid av bland
annat elnätet, där en ersättning på exempelvis 50 eller 100 procents påslag ger bättre
incitament att vara positiv till nödvändig utveckling och det skulle tydligt värdera
äganderätten, och även påskynda avtalsprocessen.
LRF Jönköping yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF arbetar för en höjning av intrångsersättningen från 25 till ett 50 procentigt
påslag på värderingen enligt skogsnormen samt

att

LRF utreder om en ”arrendeersättning” kan vara ett alternativ till den
engångsersättning markägaren får vid intrångsersättning.

170

Styrelsens yttrande nr 24
Motion Jönköping nr 3

Intrångsersättningen i skogsmark
Inkommen motion
LRF Jönköping redogör för exploateringar och intrång som tar produktiv skogsmark i
anspråk utan att proportionerlig ersättning utgår. Motionärerna pekar på att engångsersättningen som beräknas utifrån skogsnormen inte reflekterar det reella värdet av de
förlorade intäkterna på den upplåtna marken.
LRF Jönköping vill se en förändring i ersättningssystemet för intrång för såväl väg,
järnvägar som kraftledningar. Motionären yrkar att LRF arbetar för höjning av
intrångsersättningen från 25 till ett 50-procentigt påslag på värderingen enligt
skogsnormen samt att LRF utreder om ”arrendeersättning” kan vara ett alternativ till
den engångsersättning markägaren får vid intrångsersättning.
Styrelsens redovisning
Intrång och ersättningsfrågor berör LRFs medlemmar i hög utsträckning vilket visas i
det stora antal motioner som de senaste åren tagits upp på riksförbundsstämmorna.
Motionerna berör brister och problem i ersättningsrätten vid de olika intrången.
LRF Jönköping redogör för nyttan av att intrång som kan anses samhällsnyttiga enklare
kommer till stånd om ersättningsnivåerna överensstämmer med förlusten av fastighetens
marknadsvärde. Med andra ord att expropriationslagens syfte om ”oförändrad
förmögenhetsställning” införlivas. Vidare belyser motionären att äganderätten värnas
och förstärks om högre ersättningsnivåer uppnås.
Vid intrång i skogsmark tillämpas värdering enligt skogsnormen vilken Lantmäteriet
tillhandahåller. I normen ingår följande ersättningsposter; markvärde, ersättning för
förtidig avverkning (även benämnt mervärde), kantträd, framtida storm- och torkskador
samt övriga skador. Vid skogliga intrång läggs vanligen den största vikten på den del av
skogsmarken som återfinns inne i skogsgatan, där i första hand ersättningsposterna
markvärde samt förtidig avverkning är aktuella. Kantträd samt framtida storm- och
torkskador avser däremot i båda fall träd som står utanför skogsgatan, det så kallade
sidoområdet. Ersättningsposten övriga skador kan förekomma både inne i såväl som
utanför själva skogsgatan. Övriga skador är vanligtvis en förhandlingsbar post från fall
till fall och kan till exempel motsvaras av ökade kostnader för avverkning och
tillvaratagande av virket, avverkning under olämplig årstid samt parcellering, det vill
säga att det aktuella skogsskiftet kommer att delas upp av intrånget så att det blir svårare
att sköta rationellt.
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En förutsättning för den skogliga normen är att all ersättning för intrånget sker vid ett
enda tillfälle, det vill säga vid tidpunkten för intrånget (ett undantag utgör så kallat
kantträd som via återkommande förhandlingar kan ersättas i takt med att de växer upp
och därmed utgör en risk över tiden). För att nivån för de framtida inkomster och
utgifter som kan uppkomma vid olika framtida tidpunkter ska kunna relateras till dagens
värde omräknas dessa enligt gängse metodik till ett så kallat nuvärde. Detta förutsätter
att de framtida inkomsterna och utgifterna belastas med en räntefaktor, vilket innebär att
ju högre räntenivå och ju längre bort i tiden som inkomsterna och utgifterna uppkommer
desto mindre blir dessa när de räknas om till dagens nivå.
Såsom LRF Jönköping redogör gäller sedan 2010 nya ersättningsregler för expropriation
och andra situationer där fastigheter tas i anspråk med tvång. Påslaget om 25 procent
tillkom efter mer än tio års idogt påverkansarbete från LRF. Att på nytt arbeta för en
ytterligare höjning av intrångsersättningen från 25 till ett 50-procentigt påslag, enligt
motionens första yrkande, torde vara tämligen svårt varför styrelsen ej anser det
motiverat. Det ska dock nämnas att det mot bakgrund av rådande elbrist och behovet av
utbyggnad av elnätet finns indikationer på att även elnätsföretagen vill se över
ersättningsnivån till markägarna. Att LRF är aktiva i dessa diskussioner och eventuella
utredningar anser styrelsen är givet.
Motionens andra yrkande tar fäste vid årlig ersättning vilket har behandlats på riksförbundsstämmorna de senaste åren. Den tidigare ståndpunkten som har tagits har varit
att arbete för en årlig ersättning enkom skulle leda till en uppdelning av den engångsersättning som annars skulle betalas ut. Eftersom detta är en återkommande frågeställning är det dock värt att närmare utreda förutsättningarna för en "arrendeersättning”
för att förtydliga alternativen samt att även få ersättning för sådant som idag inte täcks
av dagens beräkningsmetoder.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionens första yrkande samt

att

bifalla intentionen i motionens andra yrkande och utreda om en ”arrendeersättning” kan vara ett alternativ till den ersättning markägaren får vid
intrångsersättning samt att undersöka hur intrångsersättning kan göras mer
heltäckande.
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Motion Skåne nr 7

Sveriges fyra el-områden
Norra Frosta
Dagens indelning i fyra elprisområden och de extrema prisskillnader detta har medfört
för slår väldigt hårt mot många lantbruksföretag i framför allt Skåne. Stora
prisfluktuationer är också något som förväntas bestå och gör då också framtiden
oförutsägbar vilket till exempel minskar investeringsviljan etcetera.
På lång sikt anses dagens problem med effektbrist, och då också höga priser, lösas
genom utbyggnad av elproduktionen i söder, främst i elområde 4, samt genom att
kraftöverföringskapaciteten norrifrån byggs ut. Detta har dock visat sig svårt i realiteten
då till exempel många vindkraftsprojekt visat sig svåra att genomföra och då de
vanligaste lösningarna vind- och solkraft som energislag än så länge saknar en lösning
som gör dem förutsägbara i sin produktion. Staten har också i många fall direkt
motarbetat den vattenkraft som ändå finns i södra Sverige genom sina beslut och
antaganden kring omprövningen av vattenkraftverken.
Att helt ta bort elområdena och återgå till att nationellt prioritera Sverige över andra
EU-nationer är förmodligen i dagsläget mycket svårt att genomföra på grund av den
EU-lagstiftning som finns. Det skulle dock vara fullt möjligt att åstadkomma en bättre
utformning genom att till exempel dela in landet i två områden i stället för fyra. Detta
skulle inte lösa hela problemet med det skulle mildra de idag extrema skillnader som
finns mellan Skåne och resten av Sverige.
En del av lösningen är också att värna om den elproduktion som redan finns i södra
Sverige samt även underlätta och förbättra villkoren för den som vill bidra till en
nyproduktion, både på gårdsnivå och i större skala.
LRF Skåne yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för att omarbeta dagens elområdesfördelning med syfte att minska
elprisskillnaderna inom landet samt att verka för att underlätta och förenkla
elproduktion i södra Sverige.
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Motion Sydost nr 1

Elprisområden
Mellerstas Kinnevald
De så kallade elprisområden vi har i Sverige, innebär att elkonsumenter i södra Sverige
betalar ett väsentligt högre pris för elen än till exempel i norra Sverige. Vi har förståelse
för att ” marknaden ” styr olika prisnivåer. Men att vi i södra Sverige skulle anpassas till
elpriset i Tyskland har vi ingen förståelse för.
LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF driver att vi ska ha samma elpris i hela Sverige.
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Motion Sydost nr 2

Elhandelsområden
Virestad
Med dagens olika el-handelsområde i Sverige så konkurrerar vi inte på lika villkor inom
landet. Det måste gå att ändra så vi har samma elpris i hela Sverige.
LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF tillsätter en arbetsgrupp med representanter från LRF, näringslivet,
politiken och bönder för att jobba fram en lösning för lika pris i hela Sverige.
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Styrelsens yttrande nr 25

Motioner Skåne nr 7, Sydost nr 1 och
Sydost nr 2

Elområden
Inkomna motioner
LRF Sydost och LRF Skåne har inkommit med motioner som berör elområden. I
motionerna efterfrågas en utjämning av elpriserna i Sveriges fyra elområden och
förbättrade villkor för elproduktion i södra Sverige. LRF Sydost efterfrågar även att
LRF tillsätter en arbetsgrupp med externa aktörer för att arbeta med frågan om lika
elpris i hela Sverige.
Styrelsens redovisning
Sverige är en del av den europeiska elmarknaden och EU har under lång tid arbetat med
att främja en gemensam inre elmarknad, detta har inneburit att handeln av el med våra
grannländer och kontinenten har ökat under senare år. År 2011 infördes fyra elområden,
SE1, SE2, SE3 och SE4 i Sverige efter krav från EU-kommissionen om att Svenska
Kraftnät (SVK) behövde hantera överföringsbegränsningar i stamnätet och undvika
diskriminering av elanvändare i andra delar av Europa. Överenskommelsen mellan
svenska staten och EU-kommissionen innebar att Sverige gick ifrån ett system där
begränsningarna i elnätet inom Sverige hanterades med motköp, till att hanteras genom
en indelning i fyra elområden.
Elpriset i varje elområde bestäms av utbud och efterfrågan på elmarknaderna. När
elområden har olika elpris beror det på att marknadens efterfrågan på att överföra el
mellan elområdena överstiger den tillgängliga överföringskapaciteten i nätet.
Indelningen i elområden har drivit upp priset och därmed gjort det mera lönsamt att
investera i ny elproduktion i södra Sverige. Samtidigt har det blivit mera lönsamt att
etablera ny förbrukning i norr eftersom priset där har blivit lägre. Under många år var
prisskillnaderna mellan elområdena marginella, men i fjol förändrades läget och
elpriserna steg kraftigt. Det märktes framför allt i elområdena tre och fyra i södra
Sverige. Anledningen till ökningen den senaste tiden är att höga priser på kontinenten
ökat priserna i södra Sverige, vilket ökat prisskillnaden inom landet. Huvudförklaringen
till de höga elpriserna på kontinenten är stigande priser på kol, gas, olja och
utsläppsrätter.
Elområdesindelningarna utvärderas just nu av ACER (den Europeiska byrån för
samarbete mellan energitillsynsmyndigheter) enligt gällande regelverk. ACER förväntas
presentera sina utredningsförslag första halvan av 2022, därefter har SVK och övriga
nordiska transmissionsnätsoperatörer ett år på sig att slutföra översynen. Översynen ska
resultera i ett gemensamt förslag om att ändra eller bibehålla nuvarande elområden.
Målet är att en eventuell ny indelning ska kunna beslutas under 2023 för att börja gälla
året därpå. För att öka leveranssäkerheten och effektiviteten i elförsörjningen genom att
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tydligare synliggöra flaskhalsarna i överföringsnätet, öka lönsamheten i befintlig kritisk
produktion och stimulera till nya investeringar av elproduktion i kritiska områden har
SVK tidigare tagit fram ett förslag för utredning, där de vill införa ett nytt elområde för
Storstockholm, slå ihop elområde ett och två samt slå ihop område tre och fyra. Andra
aktörer har föreslagit en indelning av Sverige med ytterligare elområden för de tre
storstadsområdena Malmö, Stockholm och Göteborg.
Riksförbundsstyrelsen har förståelse för att elpriserna upplevs som orättvisa när prisskillnaderna mellan norra och södra Sverige blivit så stor, men anser att elmarknaden
bör följa principen om att tillgång och efterfrågan avgör elpriset.
Hur elpriserna skulle förändras vid en hopslagning av elområden är svårt att bedöma,
men elpriset skulle förmodligen jämnas ut och bli marginellt lägre i södra Sverige och
samtidigt öka mer påtagligt i norr. Sverige skulle fortfarande påverkas av de europeiska
elpriserna. Den brist på elproduktionskapacitet som i dag finns i södra delen av Sverige
kan lindras med utökad produktion i närheten av elanvändaren för att på så sätt minska
påverkan på pris från kontinenten.
LRF kommer att fortsatt följa utvecklingen på området och det arbete som SVK gör
med översynen av elområden, samt lämna synpunkter på de förslag som väntas
presenteras framöver av ACER och SVK för att elpriserna ska bli så konkurrenskraftiga
som möjligt över hela landet. LRF deltar med en representant i en grupp av kundföreträdare som leds av Energimarknadsinspektionen (EI), gruppen består av ett flertal
intresse- och branschorganisationer som bevakar de frågor och förändringar som sker på
el- och elnätsmarknaden som kan påverka företag och konsumenter. Gruppen arbetar
ofta ihop vid analys av regelförändringar inför synpunkter på departements- och
myndighetsremisser men gör även direkta inspel till EI som är tillsynsmyndighet för
elhandels- och elnätsmarknaden. Frågan om elområden kommer att diskuteras
gemensamt när förslagen presenteras.
Elpriserna kan utjämnas mellan prisområdena genom investeringar i mer elnätskapacitet
eller genom ökad elproduktion i områden med höga elpriser. Dagens moderna lantbruk
är beroende av en fungerande elförsörjning, elproduktionsanläggningar på gårdar kan i
flera fall vara en god affär samtidigt som de stärker försörjningstryggheten och ökar
uthålligheten vid elavbrott. För att situationen med ökande elprisskillnader mellan
elområden ska förändras behövs bland annat mer elproduktion i södra Sverige.
Dessvärre har många kommuner i södra Sverige, stoppat ett flertal projekt genom att
använda sig av det kommunala vetot. LRF har ställt sig positiva till de förslag som
presenterades i utredningen En rättssäker vindkraftsprövning (SOU 2021:53) för att
dämpa de rättssäkerhetsbrister som nuvarande regler är förenade med och vill se att
dessa förslag genomförs av regeringen så snart som möjligt.
Riksförbundsstyrelsen anser att det finns ett flertal nyttor med decentraliserad energiproduktion kopplat till lantbruksanläggningar och har på senare tid sett ett ökat intresse
för bland annat solceller. Då lantbruket strävar efter ett fossiloberoende är det viktigt att
även möjligheten att bidra med en ökad andel förnybar energi underlättas och förenklas.
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LRF bevakar sakområdet och arbetar kontinuerligt med att förenkla och förbättra
möjligheterna för en ökad inhemsk energiproduktion och har regelbundna möten med
olika branschorganisationer inom förnybar el. Under året har LRF anordnat kunskapshöjande webbinarier rörande bland annat solceller och lagring av energi. LRF följer
även regeringens arbete med de åtgärder på området som elektrifieringsstrategin
presenterade i februari. Riksförbundsstyrelsen ser dock att vi kan stärka det näringspolitiska arbetet ytterligare för att förbättra förutsättningarna för LRFs medlemmar.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till intentionen i LRF Skånes och LRF Sydosts yrkande att uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att arbeta för konkurrenskraftiga elpriser i hela landet,

att

med bifall till intentionen i LRF Skånes yrkande att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt arbeta för att förbättra förutsättningarna för elproduktion
samt

att

avslå LRF Sydosts yrkande avseende att sätta ihop en arbetsgrupp.
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Motion Dalarna nr 3

Drivmedelskostnader inom de gröna näringarna
Älvdalen
Bakgrund

Under hösten och vintern har kostnaderna för drivmedel skenat både i råvara och skatter
till orimliga höjder, vilket äventyrar svensk produktion inom de gröna näringarna.
1 januari 2022 höjdes dessutom reduktionsplikten till 7,8 procent för bensin och 30,5
procent för diesel.
Argumentation

Eftersom det i dag inte finns ett konkurrenskraftigt alternativ till de drivmedel vi har,
måste skatt och reduktionsplikt ner till EU-nivå, annars kommer svensk produktion
inom de gröna näringarna att sakta dö ut.
Kommentarer

Det nu beslutade krispaketet är en kortsiktig hjälp, en jämbördig konkurrens mellan
EU-länderna där likvärdiga drivmedelspriser råder, är ett måste om det ska finnas några
gröna näringar i Sverige i framtiden.
LRF Dalarna yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF agerar för att reduktionsplikten och skatterna för bränsle till de gröna
näringarna anpassas till EU-nivå.
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Motion Gotland nr 2

Konkurrensneutrala bränslepriser
Stånga-Lye och Fardhem-Linde-Lojsta
Svenska jord- och skogsbruket konkurrerar på en öppen marknad och behöver då
likvärdiga konkurrensvillkor som konkurrerande marknader, för att inte produktionen
ska flytta från Sverige.
Det händer mycket på energimarknaden nu och det märks inte minst på drivmedelspriset
där Sverige i dag har ett av väldens högsta dieselpris på grund av olika parametrar som
valuta, världsmarknaden, reduktionsplikt med mera.
Att Sverige går före i omställningen och har en högre reduktionsplikt än övriga länder i
Europa är i sig en positiv sak och som med rätt kompletterande stimulansåtgärder kan
gynna den inhemska produktionen av biodrivmedel. Höga ambitioner får dock inte
drabba den inhemska konkurrenskraften vilket även påpekas i ”Färdplan för fossilfri
konkurrenskraft”.
Men i dag ser vi att det är just detta som sker. Därför behöver vi hitta lösningar där
politiken tar kostnad och ansvar för sina politiska beslut.
LRF Gotland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för ett system där svenska jord- och skogsbrukets bränslepris jämställs
med konkurrerande länders för att säkerställa att svenskt jord- och skogsbruk
inte behöver hantera stora konkurrensnackdelar gentemot omvärlden.
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Motion Skåne nr 8

Höga dieselkostnader till lantbruk och skogsbruk
– en konkurrensfråga
Oderljunga-Perstorp och Grevie
Riksdag och regering har beslutat att matförsörjningen är en av de viktigaste näringarna.
Just nu befinner vi oss i ett historiskt allvarligt kostnadsläge och dessutom har vi ett
pågående krig nära oss, som kan förändra handelsvägarna. Nuläget är att istället för att
investera i den fossilfria framtiden, tvingas företagen lägga pengarna på att överleva,
vilket låser fast dem i det gamla fossila – mot både deras vilja och ambition.
Även skogsbruket omsätter årligen stora volymer och är viktigt för landets ekonomi.
Genom de höga bränslepriserna har företagen också tappat i konkurrenskraft mot övriga
livsmedelsproducerande länder. Nyckeln till omställningen är en stabil ekonomi. Det är
bara lönsamma skogs- och lantbruksföretagare som har råd att ställa om. Ekonomisk
hållbarhet är en förutsättning för att vara konkurrenskraftiga mot omvärlden och inte bli
omsprungna av andra länder.
Svenska skatter och övertolkning av reduktionsplikt skapar en stor kostnad och
konkurrensnackdel, detta är ohållbart. Vi behöver ett långsiktigt planerbart bränslepris.
Sverige har för närvarande ett av världens högsta bränslepris. Den gröna lågskattade
dieseln har idag ett lägre pris än vanlig diesel. För att stötta näringen är det en bra
lösning att tillåta användning av denna typ av bränsle som inte kommer att belasta
miljön negativt.
LRF Skåne yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF på alla nivåer med kraft arbetar för ett dieselpris som harmoniserar med
det pris som våra kollegor i Europa betalar samt

att

LRF ska verka för att lantbruk och skogsbruk ska få använda sig av lågskattad
grön diesel, som drivmedel för fordon inom lantbruk och skogsbruk.
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Motion Sydost nr 4

Höga bränslekostnader och kostnadskris
Alvesta, Mortorp Karlslund och Västra Ed
Svenskt lantbruk befinner sig i en allvarlig kostnadskris på grund av ökade energipriser.
Kriget i Ukraina har drivit upp bränslepriserna enormt. En övervägande del av Sveriges
lantbrukare säger att priset på insatsvaror har stor påverkan på deras företagande. Man
riskerar att behöva minska sin verksamhet på olika sätt eller helt ställa om den.
Kostnadskrisen är akut och den hotar att slå ut delar av svenskt lantbruk och försvårar
införandet av målen i livsmedelsstrategin. Det finns ett behov att se över energistrategin
och utvärdera vilka vägar som bäst gynnar svenskt lantbruks konkurrenskraft och
självförsörjningsgrad.
Höjda energipriser påverkar också foderkostnader. Djuren är stommen i mycket av
dagens lantbruk. Det är användningen av fossila bränslena som är huvudorsaken till
klimatförändringarna. Djuren behövs av många skäl inom lantbruket. En del
konsumenter hävdar att vegetarism är den enda vägen. LRF vill fortsatt värna
djurproduktion och pekar på att det viktigaste ur klimatsynpunkt är att de fossila
bränslena fasas ut. Arbetet med omställningen till fossilfritt måste fortsätta, men under
den akuta kostnadskris som råder just nu, behöver de ekonomiska styrmedlen pausas för
att behålla vår livsmedelsproduktions konkurrenskraft. Skattesatser och reduktionsplikt
behöver harmoniseras så att bränslekostnaderna i Sverige ligger i nivå med övriga
länder i Europa.
En viktig aspekt är att genomlysa den totala kostnadsdelen, då vi under väldigt kort tid
upplevt en enorm prishöjning på merparten av våra insatsvaror. Lantbruket drabbas av
höjda energipriser indirekt via ökade kostnader på kvävegödsel, el och foder. Detta är
något som utredningen ”Vägen mot fossilberoendejordbruk, SOU 2021:67, ”Helena
Jonsson-utredningen”, tagit fasta på när man bland annat föreslår ett jordbruksavdrag på
7 procent beräknat på företagens intäkter. Ett skatteavdrag på intäkterna enligt
utredningen skulle därför påverka produktionen positivt, och ge utrymme för ökad
livsmedelsproduktion. Den senaste tidens kostnadsökningar visar på att den procentsatsen ytterligare kan behöva höjas för att täcka merkostnaderna. Det behövs långsiktiga
spelregler för att fler ska investera i produktion i biodrivmedel. Egen produktion av
biodrivmedel gör Sverige mindre beroende av kostnadsökningar i omvärlden. LRF
behöver fortsatt driva en förlängd skattebefrielse hos EU kommissionen om 10 år framåt
för höginblandade och rena flytande drivmedel, något som också finns med i
utredningen.
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LRF Sydost yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF ska driva ett snabbt och effektivt genomförande av energikrispaketet och
implementering av Helena Jonssons utredning,

att

LRF verkar för nollskatt på diesel samt

att

LRF verkar för att pausa Sveriges högre krav på reduktionsplikt som är högre än
andra länder i Europa under det extrema kostnadsläget som kriget i Ukraina ger.
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Motion Västra Götaland nr 8

Lantbrukets diesel- och energikostnader
Uddevalla och Skövde kommungrupper
LRF har sedan i höstas jobbat intensivt med ett krispaket till lantbruket för att på kort
sikt rädda upp den ekonomiska krisen som många lantbrukare upplever till följd av
skenande priser på insatsvaror. Den 14 februari presenterade regeringen ett stödpaket på
en miljard kronor, vilket visar att LRFs riksförbundsstyrelse och politiken på kort sikt,
hanterade den då uppkomna situationen.
På lång sikt finns det all anledning att fortsätta jobba aktivt med frågan på ett strategiskt
och genomtänkt sätt. LRF har tidigare sagt att man ställer sig bakom de politiska beslut
som finns om att öka reduktionsplikten i Sverige eftersom det finns en potential att det
är våra näringar som kan vara leverantör av råvaran för detta. På så sätt kan det finnas
goda affärsmöjligheter. Införandet av höjningen av den svenska reduktionsplikten har
gått för snabbt, en omställning har påbörjats men är långtifrån klar. Beslut som är
fattade tidigare kan därför behöva ses över och justeras. Att låsa fast sig vid ett beslut
anser inte LRF Västra Götaland vara en klok lösning eftersom omgivande faktorer
påverkar utfallet av sådana beslut. Oron i världen är i nuläget en viktig faktor som
innebär att nya ställningstaganden för det svenska lantbruket kan behövas med mycket
kort varsel. Även behovet och kravet på införandet av biodrivmedel i andra EU-länder
är beroende av politiska beslut i andra länder vilket även leder till ett större behov av
flexibilitet även för Sveriges hantering av denna fråga. Vad råoljan kostar i förhållande
till biodrivmedel är även det helt avgörande för vilket tillvägagångssätt som är lämpligt.
Enligt EU är det upp till varje medlemsland att själv vidta de åtgärder som behövs, i
form av skattelättnader, för att underlätta för sina livsmedelsproducenter.
Denna fråga behöver därför i ett långsiktigt perspektiv noggrant förses med en tydlig
målsättning att drivmedel, energipriser och övriga insatsvaror för den svenske
lantbrukaren inte ska vara en konkurrensnackdel på den öppna marknaden.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

fortsatt arbeta för att bevaka och vidta lämpliga åtgärder för att drivmedelskostnader inte ska vara en konkurrensnackdel för den svenska bonden på den
fria EU-marknaden.
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Styrelsens yttrande nr 26

Motioner Dalarna nr 3, Gotland nr 2, Skåne nr 8,
Sydost nr 4 och Västra Götaland nr 8

Drivmedelskostnader
Inkomna motioner
LRF Dalarna, LRF Gotland, LRF Skåne, LRF Sydost, LRF Västra Götaland har
inkommit med fem motioner som behandlar frågorna om konkurrenskraft med
anledning av högt pris på insatsvaror inklusive diesel.
Motionerna yrkar på att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att arbeta för att reduktionsplikten och skatterna för bränsle anpassas till EU-nivå;
jämställa bränslepriserna med konkurrerande länder; harmonisera dieselpriset som
kollegorna i Europa; göra möjligt att använda sig av lågskattad grön diesel, som
drivmedel för fordon inom lantbruk och skogsbruk; ett energikrispaket genomförs;
förslagen i Helena Jonssons utredning (Vägen mot fossiloberoende jordbruk (SOU
2021:67)) implementeras; nollskatt på diesel genomförs; pausa reduktionsplikten;
drivmedelskostnaderna inte skall vara en konkurrensnackdel för den svenske
lantbrukaren.
Styrelsens redovisning
Styrelsen håller med motionärerna om att lönsamhet, konkurrenskraft och framtidstro är
väldigt viktigt för svenskt lantbruk. Energipriserna och därmed drivmedelspriserna har
sedan slutet av år 2021 ökat anmärkningsvärt i hela Europa. Sedan dess har tyngdpunkten för LRFs arbete fokuserat på åtgärder för att förbättra lönsamheten för svenska
jord- och skogsbrukare. Detta har skett genom att vara proaktiv och föreslå konkreta
åtgärder som kan underlätta det akuta läget, samt genom att kommentera de åtgärder
som regeringen föreslagit under 2022 för att sänka drivmedelskostnaderna.
De åtgärder som LRF har föreslagit för att sänka lantbrukets kostnader för drivmedel på
kort sikt är en full återbetalning av dieselskatten i jord- och skogsbruket från och med
den 1 januari 2022 tills vidare, sänkt gräns för kvartalsansökan av dieselskatt från
15 000 liter till 5 000 liter, inrättning av en biopremie för användare av RME och HVO,
sänkt kvot av biodrivmedel i diesel genom att minska reduktionsplikten från
30,5 procent till 15 procent. Dessa åtgärder har kommunicerats i möten med beslutsfattare, i media samt i ett remissvar till Regeringens promemoria Pausad höjning av
reduktionsplikten för bensin och diesel 2023.
Regeringen aviserade 14 februari en ökad återbetalning av dieselskatten till jord- och
skogsbruk med två kronor per liter under perioden 1 juli 2022 till den 30 juni 2023. Det
betyder att återbetalningen totalt under den perioden skulle ha uppgått till 3,93 kronor
per liter.
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I propositionen Vårändringsbudget för 2022, som presenterade den 19 april, föreslår
regeringen att återbetalningen av dieselskatt för jord- och skogsbruk ökar till
4,40 kronor per liter under perioden 1 juli 2022 till 30 juni 2023 med undantag för
perioden 1 juli 2022 till 30 september 2022 då återbetalningen är 3,34 kronor per liter
till följd av generellt sänkt skatt under den perioden. I förhållande till det aviserade
förslaget från regeringen den 14 februari innebär förslaget i vårändringsbudgeten en
ökad återbetalning med 0,47 kronor per liter och effekten blir att jord- och skogsbruket
inte betalar någon dieselskatt under perioden 1 juli 2022 till 30 juni 2023 utan har full
återbetalning.
Den 25 april aviserade regeringen att ytterligare 400 miljoner kronor ska gå till att
kompensera jord- och skogsbruk för höga dieselpriser, genom att energiskatteåterbetalningen kan tas ut retroaktivt från 1 januari istället för tidigare ansökan från
1 juli 2022.
Regeringen föreslår även att nedsättningen av koldioxidskatt för diesel i arbetsmaskiner
och skepp samt vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet ska utökas under tiden den 1 juli 2022 till 30 juni 2023. För samma
användningsområden under samma tidsperiod ska det även medges en nedsättning av
energiskatten med 2 111 kronor. Under perioden den 1 juli 2022 till 30 september 2022
ska dock skattebefrielsen avseende energiskatt uppgå till 1 061 kronor. Ändringarna ska
träda i kraft den 1 juli 2022 och upphöra att gälla vid utgången av juni 2023. Äldre
bestämmelser ska dock fortfarande gälla i fråga om förhållanden som hänför sig till
tiden före ikraftträdandet.
Sverige har antagit ett mål för inrikes transporter om att minska utsläppen med 70 procent
år 2030 jämfört med år 2010. En ökad användning av biodrivmedel och el, energieffektivare transporter och minskat trafikarbete är de verktyg som finns i dag för att
minska utsläppen och uppnå målet. Reduktionsplikten, som lanserades 1 juli 2018,
främjar andelen biodrivmedel i bensin och diesel. Drivmedelsleverantörerna anpassar
andelen biodrivmedel så att den ersatta volymen återspeglar regelverkets krav på
minskning av växthusgasutsläpp. Syftet med reduktionsplikten är att minska
växthusgasutsläppen från bensin och diesel med en viss procentsats.
Att dieselpriset har ökat kraftigt på senaste tiden beror till största del på marknadsläget.
Utöver det finns dessutom olika standard för dieselkvalité inom EU. Den svenska
skattelagstiftningen tar sedan 1991 upp tre dieselkvaliteter MK1 (miljöklass), MK2 och
MK3. I praktiken finns dock endast MK1 på den svenska marknaden, vilket beror på
skillnad i skattesatser mellan MK1 och MK3 som är europadiesel standard. MK3
beskattas med 0,40 kronor per liter (0,50 kronor per liter inklusive moms) mer än MK1,
bland annat eftersom MK1 har en renare förbränning med avseende på partiklar än
MK3. Därför har MK1 blivit en standard och MK3 säljs inte lokalt trots att båda
kvalitéerna produceras i Sverige. En ändring av skatteskillnad mellan MK1 och MK3
skulle i praktiken kunna påverka kvalitéstandard på marknaden.
Färgad diesel (grön diesel) är en lågskattad diesel som kan användas till stationära
maskiner på till exempel krossanläggningar och till fartyg i kommersiell drift. I dag är
den inte tillåten att användas som drivmedel till bilar, traktorer och andra vägburna
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fordon. Eventuella möjligheter och konsekvenser av att använda en annan dieselkvalité
samt lågskattad grön diesel som drivmedel i vägburna fordon inom lantbruk och
skogsbruk i Sverige behöver utredas, det är en av de åtgärder LRF tittar på för att sänka
drivmedelskostnaderna.
En del av ökningen av dieselpriset beror på den ökade reduktionsplikten. Dagens
moderna lantbruk är beroende av drivmedel, därför är det angeläget att drivmedelspriserna är stabila på en nivå som möjliggör fortsatt lönsamhet i produktionen. Därför
anser LRF reduktionsplikten bör sänkas på kort sikt och att den planerade upptrappningen ska pausas. Styrelsen anser samtidigt att modellen med ökad inblandning av
biodrivmedel för att minska växthusgasutsläppen är ett effektivt och nödvändigt verktyg
i klimat- och energiomställningen, men även för att på sikt bidra till en ökad lönsamhet
inom lantbruket då det finns en stor potential att producera biodrivmedel såsom biogas
och biodiesel. Det är även angeläget att stärka försörjningstryggheten genom att främja
en ökad inhemsk produktion. En mycket stor andel av den svenska biodrivmedelsförbrukningen är importerad.
Konkreta åtgärder för att främja svenskt lantbruk på längre sikt bedömer LRF är att
arbeta för att Biogasmarknadsutredningens betänkande Mer Biogas! (SOU 2019:63)
samt att förslagen i Helena Jonssons betänkande Vägen mot fossiloberoende jordbruk
(SOU 2021:67) implementeras. Förslagen innebär bland annat att ett biogas- och
gödselgasstöd, jordbruksavdrag samt att en biopremie för rena biodrivmedel införs.
I propositionen Vårändringsbudget för 2022 föreslår regeringen en ökad satsning på
biogas från gödsel. De skriver att nivån på stödet till produktion av biogas från gödsel
behöver ökas i enlighet med Biogasmarknadsutredningens förslag. Det befintliga
anslaget ökas därför med 50 miljoner kronor under 2022, vilket enligt regeringen ska
räcka till en gödselgaspremie på upp till 40 öre per kilowattimme.
Styrelsen ser även skogsbrukets potential av att vara en del av lösningen i omställningen
till förnybara drivmedel samt en ökad lönsamhet på lång sikt då en inhemsk råvarubas
kan användas i produktionen. Se styrelsens yttrande nr 15, Ökad produktion av biodrivmedel på sidan 140.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla intentionerna i LRF Västra Götalands och LRF Gotlands motioner samt
LRF Skånes första att-satser för ett fortsatt arbete med att bevaka och vidta
lämpliga åtgärder för att drivmedelskostnader inte ska vara en konkurrensnackdel för den svenska bonden på den fria EU-marknaden,

att

bifalla LRF Sydost första att-sats att driva ett snabbt och effektivt genomförande
av energikrispaketet och implementering av betänkandet Vägen mot fossiloberoende jordbruk (SOU 2021:67) samt

att

LRF Dalarnas, LRF Skånes andra att-satser, samt LRF Sydosts andra och tredje
att-satser anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion Västra Götaland nr 5

Stölder på landsbygden
Uddevalla kommungrupp
Stöldligornas framfart på landsbygden är ett problem som måste lösas. På landsbygden
stjäl de allt från fyrhjulingar, traktorer, båtmotorer, verktyg och däck. Ibland tas ligorna
på bar gärning och polisen kommer, men vad hjälper det? Åklagarna släpper de ganska
omgående och stöldligorna kan då dra vidare till nästa ställe och fortsätta sin stöldturné.
Från halvårsskiftet 2021 har tullen fått ökade befogenheter för att stoppa utförsel av
stöldgods. Tyvärr tilldelades det inte mer resurser för att kunna göra skillnad och stoppa
utförseln av stöldgods ur Sverige.
Varje år smugglas det ut varor för 1,8 miljarder kronor, detta är inte acceptabelt. Vi ser
att det skulle behöva ske en ökad resurstilldelning till Tullverket, Gränspolisen,
Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten för att intensifiera arbetet med att stoppa
stöldligornas framfart.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för att Tullverket och gränspolisen får betydligt utökade resurser och
befogenheter för att stoppa utförseln av enskild svensk egendom samt

att

arbeta för att Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten får utökade resurser
för att bättre bevaka och lagföra brottsligheten som sker på landsbygden.
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Styrelsens yttrande nr 27
Motion Västra Götaland nr 5

Stölder på landsbygden
Inkommen motion
LRF Västra Götaland pekar i sin motion på att stölderna på landsbygden är omfattande
och att det är mycket stora värden som försvinner ut ur landet på detta sätt. Trots
utökade befogenheter har tullen inte kunnat stoppa utförseln av stöldgods. LRF Västra
Götaland menar därför att Tullverk, Polisen och Åklagarmyndigheten behöver utökade
resurser för att stoppa stöldligornas framfart.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar till fullo motionens synpunkt att utförseln av stöldgods måste stoppas.
Trots ökade insatser och befogenheter har Tullen ännu inte lyckats hejda dessa
kriminella strömmar ut ur landet. Detta är inte acceptabelt.
Flera regioner arbetar aktivt för att lantbrukare ska bli medvetna om vad som kan göras
för att minska riskerna för brott. Det är numera vanligt att lantbrukare vidtar betydande
brottsförebyggande tekniska insatser som belysning, larm, kameraövervakning och
stöldmärkning. Trotts detta drabbas lantbrukare fortfarande av många brott.
I en nyligen publicerad undersökning från SLU och KTH (Lundqvist et al, 2022 1) har
cirka en tredjedel av nästan 4 000 tillfrågade lantbrukare varit utsatta för stölder av
maskiner, verktyg eller diesel. Nära två av tio har varit utsatta för sabotage. Dessvärre
polisanmäls inte merparten av händelserna trots att sju av tio lantbrukare anser att det är
viktigt att polisanmäla. Av de händelser som polisanmäldes lades 80 procent ned och
endast 3,4 procent ledde fram till fällande dom.
Oaktat var i Sverige landsbygdsföretagare bedriver sin verksamhet, är det fler som
upplever försämringar än förbättringar (Lindström, 2021) 2. Endast tre procent upplever
förbättringar. I en engelsk studie konstateras att oro och utsatthet för brott blir
ytterligare en börda på den stress som flera lantbrukare lever under, vilket kan innebära
drastiska konsekvenser för deras mentala hälsa (Smith, 2020) 3.

Lundqvist, P. Ceccato, V. Göransson, E. Abraham, J. Alwall Svennefelt, C. (2022). Kritik, kriminalitet och hot mot
svensk djurproduktion – Lantbruksföretagarens perspektiv. Sveriges lantbruksuniversitet. Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenkap (LTV). Institutionen för människa och samhälle. Rapport 2022:3.

1

Lindström, P. (2021). Brott mot företagare 2021. Kriminalitetens omfattning och dess konsekvenser för mindre företag i
Sverige. Rapport. Företagarna.

2

Smith, K. (2020). Desolation in the countryside: How agricultural crime impacts the mental health of British farmers.
Journal of Rural Studies, 80, 522-531.

3
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Ett stort problem är att det saknas officiell statistik, eftersom myndigheternas insatser
bygger på sådant underlag. Styrelsen anser därför att det är viktigt att regeringen vidtar
åtgärder för att förbättra kunskapsunderlaget och det statistiska underlaget kring dessa
brott. Att införa en särskild brottskod för landsbygdsrelaterad brottslighet skulle kunna
underlätta kartläggandet av den organiserade brottsligheten. En annan åtgärd är att
säkerställa att också landsbygdsbor och lantbrukare omfattas av de trygghetsundersökningar som görs.
Riksförbundsstämman har genom åren behandlat frågor om brott mot lantbrukare och
arbete har kontinuerligt pågått för att påverka och förbättra situationen. Flera regioner
har i dag god kontakt med den regionala polisen. Det genomförs på flera håll brottsförebyggande insatser lokalt, ofta i samverkan med polis och försäkringsbolag. LRF
Samköp har upphandlat säkerhetsutrustning och erbjuder rabatterade priser på moderna
lås, kameror, belysningar med mera. På nationell nivå har LRF nått framgångar bland
annat med att förbättra hemfridszonen och straffen vid olaga intrång. 2021 genomfördes
lagförändringar som ger Tullverket större befogenheter att ingripa vid brott.
Styrelsen kommer fortsatt arbeta för att myndigheterna ska få ökade resurser för att
minska den brottslighet som drabbar lantbruket. Detta är en viktig del i det näringspolitiska arbete som bedrivs. Det viktigaste målet bör vara att samhället uppnår det som
är utgångspunkten i motionen, vilket är att brottsligheten minskar och att de som begår
brott blir lagförda.
Styrelsen anser att det finns ett antal samverkande faktorer som leder till att brottsutsattheten på landsbygden inte minskar. Dels handlar det om förebyggande insatser och
bristen på relevant information som är underlag för myndigheternas prioriteringar. Dels
bristerna i polisens närvaro på landsbygden, men även hur myndigheter samverkar och
samordnar sina insatser på ett övergripande plan.
Regeringen har tillsatt en särskild utredare för att genomföra en samlad översyn av
reglerna om Tullverkets befogenheter inom kontroll och brottsbekämpande verksamhet.
Syftet är att skapa en överskådlig, ändamålsenlig och enhetlig reglering av tullverkets
befogenheter. Detta förväntas ge bättre möjligheter att effektivt utföra sitt uppdrag för
tullverket. Utredningen skall redovisas senast 16 maj 2022. LRF kommer aktivt följa
upp resultatet.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till intentionerna i motionens första yrkande uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att Tullverket och gränspolisen får betydligt utökade
resurser och befogenheter för att stoppa utförseln av enskild svensk egendom
samt

att

med bifall till intentionerna i motionens andra yrkande arbeta för att Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten får utökade resurser för att bättre
bevaka och lagföra brottsligheten som sker på landsbygden.
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Motion Jönköping nr 1

Fotosyntesen och klimatberäkningar
Hultsjö-Stockeryd
Allt levande, vi själva och vår produktion utgår från fotosyntesen. De gröna näringarna
producerar stora mängder livsmedel och andra råvaror med hjälp av fotosyntesen,
insatsmedel och olika brukningsmetoder. Kött- och mjölkproduktionen är ett sätt att
förädla fotosyntesen till högkvalitativa livsmedel. Svensk produktion ligger i topp vad
det gäller att producera hållbara klimatsmarta livsmedel. Det beror på att svenska
lantbrukare har goda kunskaper i produktionen vilket gör den klimatsmart och
energieffektiv, samt genom frivilligt deltagande i rådgivningsprogram såsom Greppa
Näringen.
Vi behöver alla äta och därför måste vi tillåta en del emissioner vid matproduktionen.
Men på sikt måste det bli jämvikt där det inte emitteras mer klimatgaser än vad det
binds in i marken. Hög produktion binder mycket koldioxid från luften, liksom fångoch mellangrödor, och tillsammans med minimerad jordbearbetning ger det ökad
kolinbindning. Det är givetvis fortsatt lika viktigt att minska användning av fossil energi
via insatsvaror, men det behöver tydliggöras hur effektivt Sveriges lantbrukare
producerar livsmedel genom att förädla livsmedel med fotosyntesen som grund.
Det finns ett antal klimatberäkningsprogram som tagits fram av forskare,
livsmedelsaktörer, myndigheter samt intresseorganisationer. Dessutom finns ett antal
internationella modeller som används av forskning och livsmedelsindustrin för
klimatberäkningar. Programmen bygger på liknande metoder, men skiljer sig åt i
detaljeringsgrad och datainhämtning. Man beräknar alla emissioner som en
produktionskedja ger upphov till och jämför det med vad man får ut i form av
livsmedel. På så sätt beräknar man hur fotosyntesens produkter förädlas till livsmedel
och råvaror och vilken klimatpåverkan som uppstår i produktionskedjan. Eftersom
skogs- och lantbrukare både ”drabbas” av att behöva leverera data till sina inköpares
modellberäkningar, samtidigt som vi har nytta av modellerna för att optimera
produktionen behöver beräkningar och resultat göras transparanta.
LRF Jönköping yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF ska arbeta för att testa, jämföra och pröva lämpliga klimatmodeller på
verkliga gårdar samt

att

LRF växlar upp kommunikationen till konsumenter och beslutsfattare om
fotosyntesen och hela kolflödets kretslopp.
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Styrelsens yttrande nr 28
Motion Jönköping nr 1

Fotosyntesen och klimatberäkningar
Inkommen motion
LRF Jönköping har inkommit med en motion som berör hur fotosyntesen och det gröna
näringslivet som förvaltar den, beskrivs och beräknas i olika klimatmodeller. Motionen
yrkar att LRF ska testa, jämföra och pröva lämpliga klimatmodeller på verkliga gårdar
och växla upp kommunikationen till konsumenter och beslutsfattare om fotosyntesen
och hela kolflödets kretslopp.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar helt LRF Jönköpings syn på fotosyntesen som den viktigaste processen
världen känner till för liv och välfärd. Växternas nyttjande av ljus, näring och vatten för
att binda atmosfärens koldioxid är om möjligt ännu viktigare för mänsklighetens
fortbestånd de kommande decennierna än det varit någon gång tidigare. Detta då
lantbruket behöver försörja långt fler personer med mycket mer under betydligt svårare
förutsättningar samtidigt som vi ökar den långsiktiga inlagringen av den koldioxid som
förbrukningen av fossila resurser släppt ut i atmosfären. Styrelsen delar också känslan
av att samhällets förståelse för och uppskattning av de människor som ägnar sina liv åt
att förvalta fotosyntesen borde vara mycket högre. Här ser vi en tydlig om än för
långsam trend, till exempel i den senaste IPCC-rapporten, att återupptäcka och
omvärdera lantbrukets förnybara och cirkulära verksamheter.
Frågan om lantbrukets inlagring och utsläpp av klimatgaser och lämpliga modeller för
att beskriva dessa är en av de hetaste frågorna i de globala klimatförhandlingarna, inom
akademin, i EU och inom miljörörelsen. Alla modeller av naturen är en grov förenkling
av verkligheten och bygger i många fall på långtgående antaganden som kan vara
avgörande för modellens utfall. Det finns självklart goda skäl för LRF och andra lantbruksorganisationer att vara aktiva i dessa sammanhang för att förklara och försöka få
gehör för vår syn på denna fråga. Den stora utmaningen i detta är inte att vara aktiva,
arbeta för eller växla upp, utan att välja vilka processer LRF ska engagera sig i och vilka
positioner vi tror att vi tillsammans med andra kan driva med framgång. Styrelsen ser
att det återigen är läge att flytta fram lantbrukets positioner och försöka ta större plats i
klimatdebatten i allmänhet, där vi står för viktiga lösningar, och särskilt i frågor kring
lantbrukets utsläpp där det inte sällan görs långtgående och olyckliga förenklingar.
I diskussionen om klimat skiljer man mellan ”naturliga” och mänskliga utsläpp. Det är
huvudsakligen de mänskliga utsläppen som modellerna försöker beskriva. Vad gäller
utsläpp av fossila eller industriella klimatgaser är det tydligt att de inte skulle ha uppstått
utan mänsklig påverkan men detta är svårare för lantbruket. Det skulle ju i de flesta fall
ha funnits grödor och djur på de marker som lantbruket nyttjar även utan våra
verksamheter. Denna alternativa markanvändning och fotosyntes skulle också ha bundit
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in koldioxid i biomassa och i mark. Således anses i allmänhet inte all fotosyntes som
pågår på våra marker vara lantbrukets förtjänst. Två viktiga begrepp i dessa sammanhang är additionalitet, vilket betyder ytterligare eller extra, och permanens som
uttrycker under hur lång tid till exempel koldioxid som tagits upp i en växt är bunden
innan den återgår till atmosfären. I många fall förenklar modellerna verkligheten genom
att anta att ungefär lika stor fotosyntes har pågått i det mänskliga lantbrukssystemet som
skulle ha pågått i ett naturligt ekosystem. Den eventuella extra inbindning som skett i ett
välskött lantbrukssystem antas huvudsakligen skett i biomassa som omsätts snabbt och
som därför har låg permanens. Detta gör att det i många modeller ser ut som att hela
fotosyntesen inte tas med, men det beror på att den antas balanseras ut av andra faktorer.
I andra modeller som mer syftar till att jämföra olika lantbrukssystem med varandra
anses i allmänhet solinstrålningen, fotosyntesen och därmed kolinbindningen vara
ungefär lika stor, varför skillnader söks i markkol, mullhalt, torvinnehåll, vedartad
biomassa eller andra former av relativt permanent inbindning.
Det pågår flera initiativ av såväl frivillig som reglerande karaktär, kring kolinlagring i
lantbruket. EU har för avsikt att lägga fram ett förslag om ”carbon farming” innan
årsskiftet och flera aktörer har sina egna modeller för beräkning och betalning för
inbindning. LRF har inte kapacitet eller tydliga skäl att testa, jämföra eller pröva dagens
eller framtidens modeller för lantbruket. Universitet och myndigheter har bättre mandat,
bemanning och förtroende i dessa frågor. LRF avser att fortsätta arbeta med och för att
lämpliga klimatmodeller testas, jämförs och prövas på verkliga gårdar och att inhämta
och förmedla de insikter och erfarenheter som framkommer till politiker och tjänstemän
i Sverige och EU. Syftet med detta är att få så bra modeller som möjligt för det nordiska
lantbrukets utsläpp och inbindning i, eller som alternativ till, EUs kommande förslag till
reglering på området. Detta skulle också förbättra genomslaget i kommunikationen med
konsumenter om fotosyntesen och hela kolflödets kretslopp.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå LRF Jönköpings första yrkande samt

att

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

LRFs opinionsarbete kring nordiska näringsrekommendationer
under omprövning och nötkreaturs klimatpåverkan
Uddevalla kommungrupp
Ett flertal offentliga institutioner, under ledning av Nordiska rådet, arbetar nu intensivt
med nya nordiska näringsrekommendationer till främst offentliga kök som för första
gången, utöver människokroppens behov av näringsämnen, också ska inkludera ett
hållbarhetsperspektiv. Ett problem i framtagandet av dessa kostråd är att man bara
räknar utsläpp i hållbarhetsperspektivet. Kostråden bygger på beräkningar av vad varje
måltid genererar i form av utsläpp av växthusgaser. På en direkt fråga om man inte
också räknar med den kolinlagring som sker när jordbrukets grödor växer, får man
svaret att kolinlagringen räknas globalt. Det har ännu, trots att arbetet skall slutföras
under året, varit svårt att få svar på vad det betyder.
Kostråden som nu arbetas fram bygger alltså på ett bristfälligt underlag. Politiker
riskerar att luras att fatta beslut som i många fall kan innebära att offentliga kök minskar
på andelen animaliska produkter som kött, mjölk och ost i tron att de gör en insats för
klimatet. När fakta i själva verket pekar på att det är precis tvärtom. En av felkällorna
när det gäller beräkningen av jordbrukets klimatpåverkan är nötkreatur och metanet. På
senare tid har det kommit en rad forskarrapporter som visar att nötkreaturs påverkan på
klimatet har överdrivits. Flera av dessa rapporter fokuserar på metanet. En stor del av de
vegetariska råvarorna som ersätter de animaliska måste de offentliga köken importera.
En stuprörsansats i de nya nordiska näringsrekommendationerna riskerar att leda till
ökad import, att bland annat kommunerna serverar mat med sämre näringsinnehåll och
den har i realiteten ingen som helst påverkan på klimatet eftersom påverkan från
jordbruket har överdrivits.
Regionstämman med LRF Västra Götaland anser att LRF behöver bli tuffare i debatten
om jordbrukets klimatpåverkan, arbeta mer intensivt för att göra allmänhet och media
uppmärksamma på de verkliga förhållandena, och framför allt fokusera mer på att
sprida nya forskningsrön om nötkreatur och det biogena metanet.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

bli tydligare med metanet och nötkreaturs verkliga klimatpåverkan då denna
har överdrivits samt

att

i sitt påverkansarbete förmå myndigheter att ta med kolinlagringen i
bedömningen av jordbruket och ta hänsyn till skillnaden mellan den korta
och den långa kolcykeln.
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Styrelsens yttrande nr 29
Motion Västra Götaland nr 4

LRFs opinionsarbete kring nordiska näringsrekommendationer
under omprövning och nötkreaturs klimatpåverkan
Inkommen motion
LRF Västra Götaland anför en motion som handlar om revideringen av nordiska
näringsrekommendationer och vad resultatet av denna kommer att innebära för svenskt
lantbruk med nötkreatur. I denna revidering kommer man i större utsträckning än
tidigare att ta hänsyn till miljö, framför allt utifrån ett klimatperspektiv. Motionären
lyfter risken med att inte räkna med kolinlagringen från produktion med nötkreatur och
framhåller att, om man inte tar hänsyn till kolinlagringen och växthusgasernas olika
egenskaper samt ursprung (fossilt eller biogent) i klimatberäkningar, blir de missvisande
och framställer nötkötts- och mjölkprodukter som sämre för klimatet än vad som
verkligen är fallet.
Styrelsens redovisning
Styrelsen håller med motionären om att LRF har en mycket viktig roll i opinionsarbetet
rörande jordbrukets klimatpåverkan. LRF centralt, LRFs branscher och Svenskt Kött
bedriver löpande opinionsarbete avseende idisslarnas roll i ett hållbart livsmedelssystem. Såväl klimatpåverkan som nutrition är viktiga områden i detta arbete.
Livsmedelsproduktionen som kommer från nötkreatur i Sverige utgör en viktig del av
såväl energi- som näringsintaget hos Sveriges befolkning. Det visar Riksmaten 2010-11
och Riksmaten för unga 2016-17, där kött och mjölk står för en betydande andel av
intaget av inte minst protein, järn och kalcium.
Ungefär var tredje svensk kvinna uppvisar i dag tecken på järnbrist. Järn i den lättupptagliga form som det har i kött, kan inte ersättas av växtbaserade alternativ fullt ut,
vare sig de är berikade eller ej, enligt svensk forskning från Chalmers. Kalcium är en av
de viktigaste beståndsdelarna i mjölk och mjölkprodukter, men precis som är fallet med
järn i kött, så är formen av kalcium i mjölk lättare för kroppen att ta upp än berikningsämnen i växtbaserade livsmedel eller tillskott. Därtill kommer frågan om det allt
växande forskningsområdet kring Food Matrix, som betraktar livsmedel utifrån ett matoch kostmönsterperspektiv, snarare än ur ett näringsperspektiv. Forskningen om Food
Matrix pekar på att livsmedel som mjölk och mjölkprodukter är kopplade till en god
hälsa och lägre risk för många folksjukdomar – tvärtemot vad tidigare forskning på
isolerade näringsämnen, såsom fett, har visat.
När det kommer till hållbara livsmedelsystem är produktion och konsumtion nära
sammankopplat. De nordiska näringsrekommendationerna, NNR, är fokuserat på
konsumtion, men effekterna av NNR verkar både direkt och indirekt på produktionen
och marknaden för dess produkter. Direkt eftersom den offentliga måltiden styrs av
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svenska kostråd, som har sitt ursprung i NNR. Indirekt eftersom kostvanor grundläggs
tidigt i livet. Om barn i förskola och skola erbjuds kött och mjölk så är sannolikheten att
de ska fortsätta att konsumera dessa livsmedel även i vuxen ålder större än om de inte
har möjligheten att välja dessa livsmedel. Därutöver använder Livsmedelsverket sina
kostråd för att förmedla till Sveriges befolkning hur vi behöver lägga om vår kost för att
bli mer hälsosam och miljömässigt hållbar.
Nästa år, 2023, ska en reviderad upplaga av nordiska näringsrekommendationer
publiceras. Detta är ett arbete som pågått sedan 2020 och LRF Mjölk har engagerat sig i
samtliga offentliga förarbeten, hearings och workshops samt arbetsgrupper på ämnet. I
arbetet har vikten av att beakta lokala och regionala förutsättningar för livsmedelsproduktion och Sveriges syn på idisslarnas roll i ett hållbart livsmedelssystem betonats.
LRF Mjölk samarbetar också med sina nordiska systerorganisationer och Nordens
Bondeorganisationers Centralråd om revideringen av NNR, och har gjort inspel i
debatten om NNR i lantbrukspress i Sverige.
Idisslarnas roll i ett hållbart livsmedelssystem
LRF har tillsammans med företag och organisationer under 2020 och 2021 tagit fram
rapporten Framtidens Jordbruk; Mjölk och Nötkött. Arbetet presenterades i oktober
2021 och är ett aktuellt kunskapsunderlag baserat på den senaste forskningen, i vilket
framtidsprojektioner för framtidens mjölk- och nötköttsproduktion i Sverige med
utgångspunkt i klimatpåverkan tagits fram. Det branschgemensamma arbetet är ett
viktigt bidrag till att beskriva svensk mjölk- och nötköttsproduktion samt idisslarnas roll
i ett hållbart livsmedelsystem. Utöver en branschgemensam definition om hållbar
produktion och identifierade potentialer att minska klimatpåverkan på gårdsnivå,
inklusive kolinlagring, innehåller rapporten ett avsnitt om de olika växthusgasernas
egenskaper, med extra fokus på metan från idisslare. En viktig slutsats i arbetet är att
relevanta målsättningar behövs för svensk mjölk- och nötköttsproduktions
klimatpåverkan.
Rapportens slutsatser har efter publicering förts vidare i en rad olika sammanhang.
• Expertgrupp kopplad till miljömålsberedningens sidouppdrag om konsumtionsmål
för klimatet.
• Mjölkens och nötköttets dag i riksdagen.
• Dialog med universitet och forskningsinstitut samt med forskningsfinansiärer.
• Lämnats över personligen till Landsbygdsministern.
• Klimatpolitiska rådets ordförande deltog i lanseringen och projektets externa
referensgrupp.
• Remissvar till FLAG (Forest Land Agriculture) 1 om att dela upp växthusgaserna
vid målsättning för jordbrukets klimatpåverkan.
• Debattartikel i Aktuell Hållbarhet.

1

På företagsnivå mäts klimatpåverkan ofta genom växthusgas-protokollet (GHG) och målsätts med vetenskaplig grund,
s.k. Science Based Targets. Science Based Targets utökas nu genom att inkludera Skog Markanvändning och Jordbruk
(FLAG), där kolinlagring ingår.
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LRF bevakar också utvecklingen och ger inspel på klimatberäkningar och dess
standarder på global nivå via International Dairy Federation och på europanivå via
European Dairy Association.
Via LRFs delägarskap i bolaget Agronod, där ett nytt klimatberäkningsverktyg för
primärproduktionen är under utveckling, har LRF möjlighet att påverka utvecklingen
och tillämpningen i framtiden.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta
vidare såväl opinionsbildande som näringspolitiskt med idisslarnas roll i ett
hållbart livsmedelssystem, där klimatpåverkan och beräkning av denna, samt
nutrition och hälsa är viktiga faktorer samt

att

med bifall till motionens intentioner arbeta för relevanta politiska målsättningar
för jordbrukets och livsmedlens verkliga klimatpåverkan, det vill säga där både
positiv och negativ klimatpåverkan ingår.
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Motion Västra Götaland nr 10

Vattenkraften – en del i den hållbara omställningen
Bollebygds kommungrupp
LRFs regionstämma i Västra Götaland hanterade en motion om att LRF behöver lyfta
den småskaliga elproduktionens betydelse, bland annat med kravet att den pågående
omprövningsprocessen pausas.
Den småskaliga vattenkraften har många olika nyttor och det finns en stor potential att
öka produktionen i de kraftverk som finns – till nytta för tillväxt och miljö.
Anläggningarna är – och behöver fortsätta vara – en viktig del i energisystemet. LRF
har arbetat hårt för att få till en överprövning av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram
och när regeringen tog upp frågan så blev det ett beslut i linje med det som bland annat
LRF drivit.
Ett av de starkaste skälen till överprövningen är hanteringen av vattenkraften och
myndigheternas ovilja att använda de verktyg som finns för att avväga kraven mot andra
samhällsintressen. LRF upplever att det som nu sker går på tvärs med de politiska
besluten som anger att myndigheterna ska nyttja undantagen fullt ut. En av
konsekvenserna har blivit att det nu växer fram ett politiskt stöd för att omprövningarna
ska pausas och det är viktigt att LRF fortsätter jobba med påverkansarbetet i den
riktningen.
Ett ytterligare skäl till att pausa processerna med vattenkraften är att det samtidigt inom
Havs- och vattenmyndigheten pågår ett arbete med vägledning om hur de fem Vattenmyndigheterna ska peka ut “kraftigt modifierat vatten”, KMV. Denna vägledning är
central för hur KMV ska pekas ut i Sverige och det är av största vikt för kravnivån för
vattenkraften. LRF Västra Götaland ser en stor risk att kraven på åtgärder blir så höga
att det leder till höga kostnader och minskad produktion. Vilket gör att många
verksamhetsutövare kommer känna sig mer eller mindre tvingade att avveckla sin
produktion.
Med tanke på alla dessa dubbla signaler och stora osäkerhet måste prövningen pausas så
att hanteringen hittar en form som blir väl avvägd och som dessutom håller under hela
den 20 år långa prövningsperioden.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för att pausa den pågående omprövningsprocessen av den svenska
vattenkraften samt

att

arbeta kraftfullt för att lätta på de tillståndskrav och tillståndsprocesser som idag
åligger den småskaliga vattenkraften och att klimatnyttan framgent betraktas
som central.
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Styrelsens yttrande nr 30
Motion Västra Götaland nr 10

Vattenkraften – en del i den hållbara omställningen
Inkommen motion
LRF Västra Götaland vill i en motion att den pågående prövningen av den småskaliga
vattenkraften ska pausas samt att regelverken ska förändras så att de värden som
vattenkraften representeras bättre tas tillvara.
Styrelsens redovisning
Den småskaliga vattenkraften har varit intensivt debatterad. Först handlade det om
anläggningarnas juridiska status där deras tillstånd och rätt att utvinna elkraft ifrågasattes i en lång rad domstolsprocesser med start för ett tiotal år sedan. Detta ledde
fram till att riksdagen antog en ny lagstiftning som trädde i kraft 2019. Där sades att
verksamheterna ska genomgå en prövning och ges moderna miljötillstånd. Miljöanpassningar ska göras, samtidigt som vattenkraftens produktionsförmåga tas tillvara
och förlusten av el får uppgå till maximalt 1,5 terawattimmar.
Prövningen ska pågå i 20 år och en miljöfond instiftad av de största kraftbolagen ska stå
för 85 procent av kostnaderna för prövning och åtgärder.
I likhet med motionen anser styrelsen att den småskaliga vattenkraften har en stor
potential i det svenska energisystemet. Dess betydelse kommer bli ännu större framöver
i takt med att såväl transporter som industri ställer om och blir mer elektrifierade. Med
större inslag av sol- och vindkraft ökar också behovet av reglerbar kraft och branschen
säger själv att dess produktion kan dubbleras om den ges rätt förutsättningar att
investera i befintliga anläggningar. Småskalig vattenkraft är därtill en viktig del i
landsbygdens företagande.
Nu när prövningarna har startat kan styrelsen konstatera att signalerna från de berörda är
oroväckande. Kraven på underlag och miljöanpassningar är högt ställda och det bedöms
att alltför många kommer känna sig mer eller mindre tvingade att avveckla sin
verksamhet – alternativt inte upplever att det finns förutsättningar att driva den vidare.
Detta innebär att prövningarna inte nyttjar alla de undantag som lagstiftningen ger
möjlighet till och att ingen förefaller ta ansvar för det tak för produktionsminskning som
riksdagen satt upp. Detta kommer leda till minskad produktion och kapacitet – vilket är
rakt emot det som behövs i dag. Samtidigt har regeringen ännu inte gjort klart den
överprövning av hela ramdirektivet som beslutades om i december 2021.
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Hur detta ska lösas finns det många tankar kring och en väg är den som motionen
föreslår – att omprövningarna pausas. Detta har även en majoritet i riksdagens
civilutskott fattat beslut om i ett betänkande som kom tidigare i vår (2021/22:CU33).
Att den rådande ordningen inte fungerar finns det således en stor insikt om hos
beslutsfattarna.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionens intentioner i första att-satsen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att den pågående omprövningsprocessen av vattenkraften
pausas samt

att

bifalla motionens intentioner i andra att-satsen att arbeta för att lätta på de
tillståndskrav och tillståndsprocesser som i dag åligger den småskaliga
vattenkraften.
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Motion Västra Götaland nr 1

Omforma strandskyddet till ursprungsbehovet och ta bort
länsstyrelserna i prövningen av strandskyddsärenden
Vedumsbygden
Stämman med LRF Västra Götaland behandlade en motion om strandskyddet som
förbudslagstiftning utan ersättning vilket kraftigt hämmar utvecklingskraften hos många
av våra medlemmar där vattnet är en viktig resurs på flera sätt.
Strandskyddet har funnits sedan början av 1950-talet med syftet att trygga
förutsättningarna för allmänhetens tillgång till stranden och att bevara goda livsvillkor
på land och i vatten för djur och växter kopplade till strandlinjen. Det som kallas för
generellt strandskydd gäller i dag 100 meter från strandkanten både på land och i vatten.
Samtidigt har många länsstyrelser valt att utöka det till 200 eller 300 meter i stora
områden, bland annat hela kuststräckan i Västsverige och kring många större sjöar.
I dessa områden innebär strandskyddspropositionen inga lättnader alls då det nya
begreppet strandnära utvecklingsområde inte föreslås kunna skapas där länsstyrelsen
sedan tidigare utvidgat strandskyddet utöver det generella.
Strandskyddet måste, trots den nyligen genomförda strandskyddsutredningen och den
nu lagda strandskyddspropositionen, reformeras i grunden med en helt annan ansats.
Utvecklingskraften på Sveriges landsbygd behöver en strandskyddslagstiftning som
minskar dagens närmast enorma arealomfattning utan att hota vare sig naturvärden i
den vattennära miljön eller allmänhetens tillgänglighet till strandlinjen.
LRF Västra Götaland vill därför att kommunerna själva får peka ut kust, sjöar och
vattendrag där man vill ha strandskydd om 50 meter respektive ett utvidgat strandskydd
om 100 meter. Huvudregeln ska vara att ett utvidgat strandskydd till 100 meter endast
ska komma i fråga i begränsade tydligt specificerade fall, då det behövs för att säkerställa allmänhetens tillgång eller särskilda naturvärden. Länsstyrelsernas inblandning i
strandskyddsärenden bör helt tas bort. Detta förslag kommer skapa nya möjligheter för
alla oss i Sveriges landsbygdskommuner att skapa attraktiva miljöer i vattennära
områden.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för att ta bort det generella strandskyddet i enlighet med motionens
resonemang samt

att

arbeta för att kommunerna får ansvar för ett omformat strandskydd utan att
länsstyrelserna ska ha överprövningsrätt av dessa kommunala beslut.
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Styrelsens yttrande nr 31
Motion Västra Götaland nr 1

Omforma strandskyddet till ursprungsbehovet
Inkommen motion
LRF Västra Götaland vill att strandskyddet helt avskaffas och att kommunerna ska få
besluta om strandskydd på maximalt 100 meter. Länsstyrelsens roll i prövningen ska
helt tas bort.
Styrelsens redovisning
Strandskyddet hanterades senast på en riksförbundsstämma 2020. Vid den tiden hade
strandskyddsutredningen (SOU 2020:78) precis startat och motionärens krav var en del i
den lista som LRF bar med sig in i utredningen.
LRFs positioner är följande:
• Ta bort strandskyddet runt små sjöar och vattendrag
• Ta bort strandskyddet runt anlagda vatten
• Ta bort det utökade strandskyddet på upp till 300 meter
• Återställ det ovillkorade undantaget för areella näringar
• Inför fler generösare dispensskäl för bostäder och verksamheter i närheten av
vatten på landsbygden.
Utredningen presenterades i december 2020 och LRF konstaterade att den innehöll flera
punkter som flyttade regelverket i rätt riktning, utifrån LRFs perspektiv. Samtidigt fanns
det ett antal frågor som behövde förbättras.
Under 2021 presenterades en lagrådsremiss och i mars 2022 kom propositionen
(2021/22:168).
Samtidigt bröts frågan om de areella näringarnas undantag i strandskyddet ut och ligger
nu i en egen utredning som ska vara klar i mars 2023.
När propositionen hanterades första gången i miljö- och jordbruksutskottet lades flera
följdmotioner där en majoritet yrkade på att den skulle avslås – däremot var det skilda
uppfattningar om vad som skulle göras istället. Någon ville ha ett mer restriktivt
strandskydd, medan andra ville ha betydligt större lättnader. Det mesta talar därför för
att propositionen faller och de aviserade förändringarna därmed inte blir av. Något LRF
i så fall kommer att beklaga.
Till sitt yttre kan strandskyddet ses som en enkel lagstiftning att ändra i, men såväl
under utredningen som i den efterföljande debatten märktes vilka starka krafter som
ställs mot varandra. Styrelsen kan konstatera att felaktiga föreställningar och direkta
vantolkningar av landsbygdens behov och situation präglade diskussionen och detta är
sällan till fördel för slutresultatet.
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Styrelsen anser däremot inte att ett helt avskaffat strandskydd är enbart fördelar. En
sådan reform har långtgående och svårbedömda effekter som riskerar skapa fler
konflikter än möjligheter.
När det gäller länsstyrelsernas roll, bedömer styrelsen att det är generösare dispensregler
som är den centrala åtgärden för att skapa lättnader för landsbygden.
Om propositionen faller i riksdagen är det högst osäkert när den kommer tillbaka. LRFs
arbete får därför tillsvidare fokuseras på de areella näringarnas undantag. Om och när en
ny generell översyn kan bli aktuell så får LRF ta ställning till vilka utgångspunkter som
då kan vara lämpliga att gå in med.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

att motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Motion Västra Götaland nr 2

LRF måste med full kraft verka för att demokratisera
vattenförvaltningen
Uddevalla kommungrupp
Till Västra Götalands regionstämma inkom en motion från LRFs kommungrupp i
Uddevalla där man vill att LRF med full kraft ska verka för att utredningsförslaget i
vattenförvaltningsutredningen genomförs snarast, vilket bland annat medför att
beslutsmakten fråntas vattenmyndigheterna.
LRF Västra Götaland kan konstatera efter tre förvaltningscykler att vattenmyndigheterna inte klarar av sin uppgift att väga olika samhällsintressen mot varandra. Det är
en helt orimlig ordning där nu i praktiken fem vattenenheter, på de länsstyrelser som
utsetts till vattenmyndigheter, vart sjätte år fattar beslut om åtgärder i 40 miljarder
kronorsklassen. Omfattande kritik har också riktats mot den bristande delaktighet som
under åren har genomsyrat vattenmyndigheternas arbete.
Vattenförvaltningsutredningen, SOU 2019:66, presenterade sina förslag till en
förbättrad vattenförvaltning i slutet av 2019, vars förslag bland annat innebär att
regeringen fattar beslut om åtgärdsprogram och att vattenförvaltningen får en tydligare
lokal förankring. Sedan utredningen presenterades har inget hänt. Ska utredningsförslaget bli verklighet måste en lagrådsremiss och beslut i Riksdagen ske under
2022-23. Om en regering inte tar detta initiativ inom det kommande året kommer vi
sannolikt inte få se någon förändring av den svenska vattenförvaltningen och vi får
återigen år 2026 förlita oss till vattenmyndigheternas bristande avvägningsförmåga
mellan viktiga samhällsintressen. Det är därför LRF Västra Götalands bestämda
uppfattning att LRF i närtid måste driva och prioritera ett aktivt påverkansarbete för att
få till en demokratisering av vattenförvaltningen.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

med kraft verka för att SOU 2019:66 omgående genomförs där särskild vikt
läggs på att regering och Riksdagen inkluderas i beslutsprocessen, en större lokal
förankring säkerställs, och att vattenmyndigheterna fråntas beslutsmakten i
vattenförvaltningen.
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Styrelsens yttrande nr 32
Motion Västra Götaland nr 2

En demokratisk vattenförvaltning
Inkommen motion
LRF Västra Götaland påtalar att de fem vattenmyndigheterna återkommande
misslyckats med sitt uppdrag att göra rimliga intresseavvägningar för samhällets alla
behov. Av den anledningen ska Vattenförvaltningsutredningens förslag om en ny
förvaltningsstruktur realiseras.
Styrelsens redovisning
EUs vattendirektiv är ett av tidernas största miljöprojekt och de ekonomiska
konsekvenserna för medlemsstaterna och inverkan på de areella näringarna kräver ett
politiskt engagemang och ansvarstagande som saknas i dagens vattenförvaltning.
Riksförbundsstyrelsen delar LRF Västra Götalands uppfattning att den svenska
förvaltningsmodellen med fem vattenmyndigheter inte lever upp till förväntningarna om
en demokratisk process. Trots att det nästan är 20 år sedan vattendirektivet beslutades
känner de flesta på landsbygden inte till vad det innebär för dem.
Vattenförvaltningsutredningen föreslår bland annat att lägga ner vattenmyndigheterna
och att en nämnd, där ledamöter från näringslivet ingår, ska besluta om miljökvalitetsnormer. Kommuner och även lokala sammanslutningar i form av vattenråd och liknande
skulle få ökat engagemang och ökad insyn i åtgärdsplaneringen. Därtill innebär
förslagen att beslutsprocessen för åtgärdsplanerna kräver att politiken engagerar sig och
tar ansvar. Politiken skulle, till skillnad från dagens frikopplade beslutsmodell, tvingas
att prioritera åtgärderna efter den budget som finns i stadskassan.
LRF har sedan Vattenförvaltningsutredningen överlämnade sitt betänkande visat tydligt
stöd för förslagen och påtalar ständigt behovet av en förändring av organisationen i
debattartiklar, remissyttranden och i samtal med politiker och myndigheter. Det är
angeläget att LRF fortsatt arbetar för att Vattenförvaltningsutredningens betänkande
leder till en proposition.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla intentionen i LRF Västra Götalands yrkande och verka för att förslagen
i SOU 2019:66 genomförs.
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Motion Östergötland nr 2

LRFs vindkraftspolicy upplevs som aktuell och relevant
Regna
Vindkraften är idag vår tredje största kraftkälla för elproduktion. Ytterligare utbyggnad
planeras runt om i landet för att klara samhällets omställning mot fossilfrihet. LRF
Östergötland välkomnar en sådan utbyggnad rent generellt och ser det som nödvändigt
både för vårt eget och samhällets energibehov.
Den utbyggnad som sker och planeras idag består i hög grad av större vindkraftsparker.
Vindkraftsparker planeras i allmänhet i obebodda eller glesbebodda miljöer. Men i takt
med att utbyggnaden ökar, kan vindkraftsparker också komma att placeras i eller i nära
anslutning till traditionella jordbruksområden i till exempel skogs- och mellanbygd.
De människor som lever och verkar i nära anslutning till ett område med flera stora
vindkraftverk kan påverkas, inte minst känslomässigt, genom att livsmiljön i större eller
mindre grad upplevs förändrad. Detta är inget unikt för LRFs medlemmar. Men
eftersom våra företag är platsberoende och våra boenden och företag i allmänhet är så
tätt sammanflätade, är det inte så lätt att flytta om man har svårt att acceptera den
förändring som en stor vindkraftsutbyggnad i närområdet skulle innebära. Lantbrukare
har ibland också kombinationsföretag där exempelvis besöks-, upplevelse- eller
turistverksamhet har byggts upp kring en viss natur- eller kulturmiljö.
Det går naturligtvis aldrig att förutsätta eller kräva att omgivningen ska vara
oföränderlig för att man själv var ”först på plats”. Men för att olika verksamheter ska
kunna samexistera utan för mycket motsättningar, skulle det underlätta om det fanns
genomtänkta råd eller riktlinjer för vilka hänsyn som bör tas vid planering av större
vindkraftsparker. Möjliga sätt för att ekonomiskt kompensera dem som påverkas mest
behöver också utredas.
En LRF-policy kan med fördel användas både som kunskapskälla och stöd för enskilda
medlemmar och för att tydliggöra organisationens ståndpunkt och viljeinriktning i en
viss fråga men kan också användas för att skapa struktur i komplexa frågor.
Vi har inom LRF en policy för vindkraft sedan 2013. Policyn lyfter fram vikten av
dialog med lokalbefolkningen vid planering av utbyggnad av vindkraften och tar även
upp exempel på hur markägare och lokalsamhälle kan kompenseras och hur intrång bör
hanteras. I samband med ett yttrande över en motion från Jönköping hösten 2021,
uttalade riksförbundsstyrelsen att de anser att grunden i vindkraftspolicyn fortfarande är
aktuell och inte behöver uppdateras. LRF Östergötland delar denna uppfattning. Men
det finns också många beskrivningar och annan information i policyn som inte längre
känns relevanta. Det har hänt mycket på området på nio år. Policyn tar inte heller upp
frågan om större vindkraftsparker.
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Det är i realiteten inte någon skillnad mellan små och stora verk vad gäller exempelvis
ljudpåverkan i bostäder, eftersom lagstiftningen vad gäller avstånd till bostäder är
fastställd utifrån ljudnivån. Men vindkraftsparker upplevs vanligen mer dominerande i
landskapet än traditionella gårdsverk genom verkens antal och storlek. De kräver också
fler och större tillfartsvägar, ledningsdragningar, transformatorer och ställverk.
Möjligheten till delägarskap för lokalbefolkningen, som lyfts fram i LRFs policy, torde
också vara mycket begränsad när det gäller stora vindkraftsparker.
Istället kan andra typer av kompensationer till lokalsamhället diskuteras och föras
fram. Goda exempel finns i exempelvis Norge. Utan svenskt lagstöd kan sådana
kompensationer inte bli annat än frivilliga här, men i takt med att konkurrensen om våra
naturresurser hårdnar och det kommer in allt större aktörer – ofta även utländska – kan
denna fråga bli alltmer aktuell. Vi anser därför att LRF bör ge denna fråga ökat
utrymme i ett uppdaterat policydokument om vindkraft.
Det pågår just nu ett arbete med att uppdatera LRFs markanvändningspolicy. En
uppdaterad vindkraftpolicy skulle kunna bli ett av flera kopplade dokument till
markanvändningspolicyn.
LRF Östergötland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

uppdatera vindkraftspolicyn från 2013 så att den i sin helhet upplevs relevant
utifrån nuvarande förhållanden.
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Styrelsens yttrande nr 33
Motion Östergötland nr 2

LRFs vindkraftspolicy
Inkomna motioner
LRF Östergötland beskriver hur etableringen av vindkraften förändras till allt större
vindkraftsparker och hur omgivningen får förhålla sig till en allt mer påtaglig påverkan.
LRF Östergötland ser att acceptansen för exploateringarna äventyras då de förändrar
omgivningarna och förutsättningarna för de företag som finns och verkar på landsbygden. LRF Östergötland vill understryka vikten av social hållbarhet i processerna och
att kompensationen för vindkraftparkernas påverkan på bygden ska vara ett mer
grundläggande villkor för exploateringen. LRF Östergötland yrkar därför att uppdatera
vindkraftspolicyn från 2013 så att den i sin helhet upplevs relevant utifrån nuvarande
förhållanden.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar LRF Östergötlands uppfattning. Den som bor och verkar i närheten av
en förestående vindkraftspark kan uppleva att riskerna för olägenheter och störningar
kommer att bli påtagliga och även skada företagandet. Samtidigt är vindkraften en del
av vägen till en fossilfri framtid.
Vindkraften har nyligen varit föremål för en statlig offentlig utredning, ”En rättssäker
vindkraftsprövning”. I utredningens betänkande presenterades förslag som skulle stärka
den lokala förutsebarheten i processen. Utredningen förde även resonemang kring hur
en ekonomisk kompensation skulle kunna komma lokalbefolkningen till nytta, vilket
LRF gav sitt uttryckliga stöd till i sitt remissvar till betänkandet. Regeringen har i mars
2022 uttalat att möjligheten till kommunal och lokal kompensation vid vindkraftsetableringar ska utredas skyndsamt. LRFs folder ”LRF och vindkraft – vår policy”
innehåller exempel på kompensationsmodeller men uttrycker framförallt vikten av
ekonomisk kompensation och affärsmöjligheter till och för de som berörs av
vindkraftverken.
Vindkraften finns och byggs på landsbygden. Det är ett faktum som LRF behöver
förhålla sig till. Av den anledningen har LRF i vindkraftspolicyn understrukit vikten av
en öppen och inkluderande dialog så att alla berörda parter kan komma till tals och
påverka planerings- och beslutsprocessen. Styrelsen anser att LRF, för att öka och stärka
den sociala hållbarheten för LRFs medlemmar, ska framföra detta ytterligare och
tydligare i dialogerna med vindkraftsbranschen.
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En policy kan sällan användas som checklista i den konkreta situationen, men kan vara
ett stöd i processerna i det enskilda fallet. Även om exempel i foldern kan upplevas som
förlegade anser styrelsen att LRFs vindkraftspolicy är fortsatt aktuell.
LRF kommer dock givetvis att fortsatt bevaka frågan i regeringens utredning av lokal
och kommunal kompensation.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionen.
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Motion Skåne nr 6

Det regnar och det regnar
Örsjö-Solberga
Klimatförändringarna förväntas leda till mer nederbörd under höst och vinter samt
torrare somrar. I Skåne är det redan nu vanligt att myndigheterna stoppar vattenuttag,
framför allt från ytvattenkällor, under sommaren just när det behövs som mest. Detta
kan, förutom att få stora ekonomiska konsekvenser för enskilda lantbrukare, drastiskt
minska livsmedelsförsörjningen men också bidra till kraftigt ökat läckage av
näringsämnen. Något som med tillräckliga bevattningsmöjligheter skulle kunna gå att
undvika.
Just hur vi hanterar nederbörd, både då det är för mycket och för lite, samt hur man kan
lagra och använda detta på ett bättre sätt över året är en av våra stora frågor för att få till
ett hållbart och förutsägbart jordbruk. Frågan i sig behöver dock även lyftas utanför
enbart jordbrukets behov då konkurrensen med bland annat dricksvattenproducenter och
industri leder till fler och fler konflikter.
Behovet av att hantera vatten på olika sätt, så kallad vattenresurshantering, mellan till
exempel olika årstider är inte heller ett unikt problem för jordbruket. En stor del av
samhällets funktioner är beroende av inte enbart en god avvattning men också av att
både kunna hejda och spara vatten under perioder. Resten av samhället använder då
också ofta vatteninfrastruktur som är skapade och ägda av jordbrukare. Även
jordbruksmarken i sig används i allt större utsträckning som översvämningsytor för att
skydda till exempel bebyggelse.
Jordbruket och övriga samhället har här ofta gemensamma intressen. Om vi ska kunna
öka livsmedelsproduktionen i Sverige kommer bevattning och avvattning dessutom att
vara en mycket viktig pusselbit. Då även många andra allmänna intressen berörs är det
inte heller orimligt att samhället tar ett större ekonomiskt ansvar gällande
vattenresurshanteringen.
LRF Skåne yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för att samhället tar ett större ansvar för investeringar i till exempel
bevattningsdammar och annan vatteninfrastruktur kopplat till jord- och
skogsbruk. Detta för att både kunna hantera de varierande vattenflödena, även
kopplat till samhället i stort, och möjligheten att leva upp till
Livsmedelsstrategins mål.
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Styrelsens yttrande nr 34
Motion Skåne nr 6

Det regnar och regnar
Inkommen motion
LRF Skåne påtalar att vattensituationen i lantbruket är allvarlig och att samhället bör ta
ett större ansvar för att hjälpa till med det stora investeringbehov som föreligger för
både bevattningsdammar och en fungerande markavvattning.
Styrelsens redovisning
LRF delar motionärens bild av vattensituationen för lantbruket. Bilden förstärks
ytterligare av en undersökning bland LRFs medlemmar som utfördes under hösten
2021. Där frågade LRF om vad som upplevs som det största hotet mot jordhälsan på
den egna gården. Det största hotet, enligt de lantbrukare som svarade, var för blöta
marker på grund av otillräcklig avvattning.
Infrastrukturen för vatten i odlingslandskapet med sina cirka 90 000 kilometer diken är
som ett blodomlopp i jordbrukslandskapet. Dess funktion är avgörande och kommer,
som motionären skriver, utsättas för mer belastning vid ett blötare klimat. Utöver det
gradvis förändrade klimatet och avrinningsmönstret finns akuta frågor som att
kommuner oftare vill använda lantbrukets mark, diken och kulvertar. För att lösa det
problemet behövs inte främst mer pengar till investeringsstöd utan att kommunerna blir
medvetna om vilken lagstiftning som finns kring lantbrukets dikningssamfälligheter och
att kommunerna efterlever lagstiftningen.
LRF strävar hela tiden efter nya konkreta sätt att öka stödet i vattenfrågor till medlemmarna och lanserade under 2020 ett nytt avtal för dagvatten som kommuner och
lantbrukare kan använda för att lösa just dagvattenfrågan. Utöver det driver LRF sedan
tre år tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan och på uppdrag av
Jordbruksverket ett dikesstudiecirkelprojekt. LRF har också påtalat vikten av att
lantbrukets vattenfrågor ska ingå i arbetet med Livsmedelsstrategin. Det är en av
anledningarna till att det under 2022 finns ett nytt investeringsstöd till täckdikning och
att investeringsstöd till bevattningsdammar nu söks enklare som en egen åtgärd i
landsbygdsprogrammet.
Just nu är LRF involverat i en ny statlig utredning om hur lantbrukare ska kunna
använda kommunalt avloppsvatten för bevattning. Vissa kommuner har byggt nya
moderna reningsverk och producerar där ett vatten som kan användas till flera olika
grödor.
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Exemplen ovan visar att LRF gör en del på området men vi delar motionärens
uppfattning att samhället bör göra mer för att stötta. Investeringsbehovet är mycket
stort. Exempelvis har Jordbruksverket skrivit till regeringen att takten på täckdikning
bör öka motsvarande en kostnad på cirka en miljard kronor per år under 25 år. Varifrån
ska dessa pengar komma? På samma sätt är investeringsbehovet i bevattningsdammar
stort.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla LRF Skånes motion att arbeta för att samhället tar ett större ansvar för
investeringar i till exempel bevattningsdammar och annan vatteninfrastruktur
kopplat till jord- och skogsbruk. Detta för att både kunna hantera de varierande
vattenflödena, även kopplat till samhället i stort, och möjligheten att leva upp till
Livsmedelsstrategins mål.
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Motion Dalarna nr 2

Kraftöverföring bör ske med vatten/markförlagda elledningar
Nås
Svenska kraftnät (SVK) planerar att förstärka elstamnätet mellan norra och södra
Sverige i det så kallade Nord-Sydprojektet. Investeringskostnaden bedöms till cirka
75 miljarder. Skälen som framförs för dessa investeringar är flera, värt att nämnas är
planerad ökad förbrukning hos både industrier och hushåll men också integration av de
baltiska staterna i det europeiska kraftnätet, ökande överföringsförmåga till Tyskland
och Polen, ökad andel förnybar elproduktion i Norrland, kapacitetshöjningar på
befintliga kärnkraftverk och nedläggningen av Barsebäck samt ökad import och export
av elenergi inkluderande transferering av energi från andra länder över Sverige.
Men utbyggnaden och förstärkningen av elnätet för dessa investeringar görs med
utnyttjande av gammal tvångslagstiftning, där markägarna erhåller enbart symbolisk
ersättning för intrången. Till skillnad mot många andra industriländer vill kraftbolagen
använda föråldrad distributionsteknik med luftledningar, som enbart ger marginellt lägre
investeringskostnad men ett mycket stort markintrång och en stor miljöpåverkan. Det är
mycket förvånade att kraftindustrin fortfarande försöker, mot bättre vetande, hävda att
det enda alternativet för kraftöverföringar är växelspänningsledningar i luftledningar.
Detta gäller inte enbart i SVKs Nord-Sydprojekt utan även i regionala nätförstärkningar
i andra delar av landet.
När det gäller Nord-Sydprojektet bör det nämnas att LRF tillsammans med Mellanskog
och Norra Skog genomfört ett dialogmöte den 22 september 2021 riktat mot riksdagsledamöter och regionpolitiker i de nio län som berörs av Nord-Syd projektet.
Dialogmötet följdes upp med två debattartiklar i Svenska Dagbladet om att NordSydprojektet bör välja en investering i högspänd likströmskabel helst förlagd i Östersjön
längs norrlandskusten ned till en anslutning söder om Stockholm:
SvD Debatt 2021: https://www.svd.se/bygg-inte-nya-ledningar-med-foraldrad-teknik
SvD Debatt 2021: https://www.svd.se/initiera-tidigt-en-dialog-med-oss-berorda
LRF Dalarna yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF förstärker sitt påverkansarbete gentemot allmänheten, Svenska kraftnät,
Vattenfall och andra kraftbolag om fördelarna av vatten/markförlagda
elledningar för boende, byggande, brukande, och bränder.
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Styrelsens yttrande nr 35
Motion Dalarna nr 2

Kraftöverföring med vatten/markförlagda ledningar
Inkommen motion
LRF Dalarna har inkommit med en motion angående Svenska Kraftnäts planer om att
förstärka elstamnätet mellan norra och södra Sverige i det så kallade Nord-Sydprojektet.
Utbyggnaden och förstärkningen av elnätet för dessa investeringar planeras med
föråldrad distributionsteknik via luftledningar, som enbart ger marginellt lägre
investeringskostnad men ett mycket stort markintrång och en stor miljöpåverkan. LRF
Dalarna yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen att LRF
förstärker sitt påverkansarbete gentemot allmänheten, Svenska Kraftnät, Vattenfall och
andra kraftbolag om fördelarna av vatten/markförlagda elledningar för boende,
byggande, brukande och bränder.
Styrelsens redovisning
Det stundar en kraftig utbyggnad och upprustning av elnäten i Sverige vilket troligen
kommer att påverka LRFs medlemmar på flera sätt. Sveriges elnät är dels redan nu
föråldrat och dessutom förväntas användningen av elenergi att öka radikalt. Prognoserna
pekar på en fördubbling eller mer fram till 2045.
Styrelsen delar LRF Dalarnas uppfattning att jord- och skogsbruket i så hög utsträckning som möjligt ska vara ostört av kraftledningar. När det så är tekniskt möjligt bör
markförlagd kabel väljas då det innebär fördelar såsom minskat markintrång, ökad
driftsäkerhet och ingen trädsäkring eller landskapspåverkan. Det är dock viktigt att
påpeka att det inte alltid är lämpligt med markförlagd kabel utan LRFs hållning bör
bejaka tillägget ”där det är tekniskt möjligt”.
Både vid riksförbundsstämman 2020 och 2021 hanterades motioner med liknande
innehåll. Uppdrag har getts åt styrelsen att bland annat fortsatt aktivt påverka beslutsfattare i syfte att stärka markägarnas rättigheter vid intrång från infrastruktur och att
fortsatt arbeta för marksnål teknik vid elnätsutbyggnad. LRF har i enlighet med dessa
beslut deltagit i möten med Vattenfall och SSAB samt uppvaktat Energimarknadsinspektionen i syfte att påverka processerna. Vidare har LRF genomfört flertalet möten
med representanter från Sveriges riksdag för att öka trycket mot regeringen om förslaget
att samhällsekonomisk analys ska genomföras inför kraftledningsutbyggnad samt
lämnat inspel till Klimaträttsutredningen som har i uppdrag att lämna förslag som ska
påskynda utbyggnaden av det svenska elnätet. LRFs markanvändningsstrategi från 2007
är också under uppdatering.
Det pågår således ett aktivt påverkansarbete i denna fråga som för dagen är aktuell på
många olika vis och där de flesta aktörer är angelägna om snabba beslut och kortare
processer. Tyvärr är LRF i minoritet när det kommer till spörsmålet marksnål teknik
varför det är utmanande att nå framgång, men styrelsen prioriterar fortsatt detta arbete.
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Ett annat perspektiv på denna fråga är huruvida det överhuvudtaget är långsiktigt klokt
att flytta el från norr till söder. Med dagens konsumtionsmönster framstår detta som
självklart men med de investeringar inom elintensiv industri som planeras i norra halvan
av landet borde fördelningen förändras inom en inte allt för avlägsen framtid. Den brist
som i dag finns i södra delen borde kanske snarare stärkas upp med utökad produktion i
närheten av förbrukaren. Det kan inte vara samhällsekonomiskt försvarbart att bygga ett
system som inom bara något decennium inte längre är funktionellt utifrån då rådande
balans av produktion och konsumtion. Det finns potential för LRFs medlemmar att
producera el på alla håll i Sverige och här anser styrelsen att vi behöver kraftsamla och
tydligt agera näringspolitiskt för att skapa och nyttja affärsmöjligheter för de gröna
näringarna.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner fortsätta det påverkansarbete som sker
gentemot beslutsfattare, allmänhet och berörda företag och organisationer i
frågan om marksnål teknik.
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Motion Skåne nr 2

Markägarens rätt till sin matjord vid exploatering
Norra Mellby-Brönnestad
I samband med utbyggnad av infrastruktur, som vägar och järnvägar, tar Trafikverket i
anspråk mark från jordägare. Matjorden på åkermark försvinner utan att regleras med
jordägaren. Ett antal stora vägbyggen och järnvägsbyggen är aktuellt i närmaste
framtiden. Risk finns att matjorden hamnar som deponiavfall eller säljs vidare av
exploatören utan att jordägaren får del av dessa värden.
När Trafikverket löser in åkermark är det i många fall en bra affär framför allt för
Trafikverkets entreprenörer. Ett exempel är vägbygget Västra länken utanför Umeå där
åkermarken värderas till cirka 50 000 kronor per hektar. Det övre skiktet av marken,
alltså matjorden, bedöms av LRF Västerbotten till ett värde av 250 000 kr.
Problemet är att jordbrukarna har försvinnande små möjligheter att ta vara på sin
värdefulla matjord. För att det ska vara möjligt krävs ett täkttillstånd hos länsstyrelsen och
det beviljas man med största säkerhet inte så länge prima matjord ligger på mark som är
klassad som jordbruksmark.
Så snart Trafikverket disponerar marken och vägplanen vunnit laga kraft så öppnas dock
helt nya möjligheter. Då klassas marken som vägmark och med ens är det fullt möjligt
att ”skrapa bort” matjorden för försäljning. Plötsligt kan entreprenörerna sälja vidare
matjord som man själva inte ens köpt. Dessutom för uppåt fem gånger så mycket som
jordbrukaren som berövats sin mark och matjord fick i ersättning.
Matjorden på vår åkermark är av stort värde för den enskilda brukaren. Matjorden
tillhör markägaren. Trafikverket skall erbjuda och säkerställa att matjord på exploaterad
yta skall erbjudas markägaren eller värderas separat utöver markersättning som utgår för
intrånget. När en markägare ges möjlighet att ta hand som sin egen matjord så kan det
uppkomma kostnader för miljökontroll. LRF Skåne anser att denna kostnad skall belasta
exploatören.
LRF Skåne yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF skall driva frågan om att kostnaden för eventuell miljökontroll vid flytt
av matjorden skall exploatören stå för,

att

väglagen bör ses över och att LRF skall prioritera frågan samt

att

arbeta för att ersättning för matjord skall motsvara marknadsvärdet.

216

Styrelsens yttrande nr 36
Motion Skåne nr 2

Markägarens rätt till sin matjord
Inkommen motion
LRF Skåne har inkommit med en motion angående markägarens rätt till sin matjord
eller värdet av denna vid exploatering till följd av vägbyggnation. Man vill att
Trafikverket skall erbjuda och säkerställa att matjord på exploaterad yta skall erbjudas
markägaren eller värderas separat utöver den markersättning som utgår för intrånget.
Motionären yrkar att LRF ska arbeta för att kostnaden för eventuell miljökontroll vid
flytt av matjorden ska bekostas av exploatören, att väglagen bör ses över och att LRF
ska prioritera frågan samt arbeta för att ersättning för matjord ska motsvara marknadsvärdet.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar LRF Skånes uppfattning att regelverket måste ses över. Det är inte
rimligt att Trafikverket löser in marken för en regelmässig ersättning till markägaren
och därefter säljer matjorden vidare för flera gånger värdet av ersättningen.
Problematiken består i att markägaren inte kan sälja sin matjord innan denna är inlöst
eftersom den då är del av befintlig åkermark och då krävs täkttillstånd vilket normalt
inte ges. När marken är inlöst av Trafikverket klassas marken istället som vägmark och
det är fritt fram för entreprenörer eller motsvarande att skala bort matjorden och sälja
den, ofta till betydligt högre belopp än vad marken lösts in för.
Denna fråga behandlades så sent som på 2020 års riksförbundsstämma där stämman
beslutade att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att intäkten av matjord
tillfaller markägaren vid expropriation och åtgärder som liknar expropriation av
åkermark. Utifrån detta beslut har Trafikverkets juridikavdelning uppvaktats i frågan
och riksförbundsstyrelsen har bedrivit ett aktivt påverkansarbete gentemot ett antal
politiker som i sin tur tagit den vidare i riksdagen. Under motionsåret 2021/2022
skrevs en riksdagsmotion i frågan som dock avslogs i riksdagen.
Att förändra Väglagen – som reglerar ovanstående problematik – har riksförbundsstyrelsen tidigare konstaterat vara en svår om inte omöjlig uppgift. Det finns inget som
tyder på att LRF skulle ha framgång i den frågan och det är därför bättre att lägga
kraften på det vi har möjlighet att förändra.
I de fall matjorden eller värdet av densamma genom någon form av överenskommelse
med exploatören tillfaller markägaren ser inte riksförbundsstyrelsen någon skälighet i
att Trafikverket eller entreprenören ska stå för eventuella kostnader utan dessa bör
täckas av den som disponerar jorden.
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LRF fortsätter i enlighet med det gällande stämmobeslutet från 2020 att arbeta med
frågan om markägarens rätt till värdet av matjorden.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionens första att-sats samt

att

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

Konkurrensneutrala fraktförutsättningar i Sverige
Stånga-Lye
Sverige är ett stort land till ytan där vi har olika goda förutsättningar för produktion
samt transporter beroende på vart i landet vi bor. Genom urbaniseringen och
centraliseringen av verksamheter så har dessa skillnader växt. De stora infrastruktursatsningar som genomförs i landet har ofta med logistiken till, från och mellan
storstadsområden att göra. Detta ökar polariseringen mellan stad och land, samtidigt
som det gröna näringslivet i dag är starkt beroende av en väl fungerade logistik och
infrastruktur.
Då mycket infrastruktursatsningar utgår från urbaniseringen riskerar det att skapa “öar”
i landskapet som avskiljs från övriga trafiksystem. Samma sak gäller för Gotland som är
helt beroende av Gotlandstrafiken med båt för att få tillgänglighet till övriga landets
trafiksystem.
Nu står Gotland återigen inför att en statlig färjetrafikupphandling ska genomföras. LRF
Gotland har reagerat kraftigt på de förslag som Trafikverket presenterat inför
upphandlingen. Om myndigheten går vidare med förslaget innebär det i värsta fall
avsevärt förlängda transporttider, försämrat hamnalternativ samt ökade fraktkostnader.
LRF Gotland får ständigt slåss för att ön ska fortsätta tillhöra övriga landets
trafiksystem på rimliga premisser. Vart tionde år sker detta inför en ny upphandling av
Gotlandstrafiken vilket tar på framtidstron och viljan att investera inom det gröna
näringslivet. Vi ser att även andra delar av landet marginaliseras och riskerar få en
försämrad logistik på grund av försämrad tillgänglighet till rådande transportvägar.
En för livsmedelsproduktionen väl fungerande transportinfrastruktur är nödvändig över
hela landet annars riskerar vi att inte nå målen med den nationella mat- och
livsmedelsstrategin. Skulle Trafikverkets förslag på ny färjetrafik till och från Gotland
bli verklighet hotas självförsörjningsgraden av till exempel morot, palsternacka och
lammkött (30, 50 respektive 15 procent av Sveriges produktion) i Sverige.
LRF Gotland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att regeringen uppdrar till våra myndigheter att i sina transportinfrastrukturstrategier arbeta för jämställda transportförutsättningar i landet,
samt

att

verka för att Gotlandstrafiken ses som en viktig del för Sveriges mat- och
livsmedelsförsörjning och beredskap.
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Styrelsens yttrande nr 37
Motion Gotland nr 1

Konkurrensneutrala fraktförutsättningar i Sverige
Inkommen motion
LRF Gotland har inkommit med en motion angående de olika goda förutsättningar för
produktion och frakt vi har beroende på vart i landet vi bor. Det gröna näringslivet är
starkt beroende av en väl fungerade logistik och infrastruktur och på Gotland är man
helt beroende av båttrafiken för att få tillgänglighet till övriga landets trafiksystem.
Motionären yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
arbeta för att regeringen uppdrar till våra myndigheter att i sina transportinfrastrukturstrategier arbeta för konkurrensneutrala fraktförutsättningar i landet samt att verka för
att Gotlandstrafiken ses som en viktig del för Sveriges mat- och livsmedelsförsörjning
och beredskap.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar LRF Gotlands bild beträffande vikten av fungerande logistik för de
gröna näringarna. Det är en viktig fråga för hela landet och LRF har under lång tid
konstaterat att vägunderhållet är kraftigt eftersatt och att det hela tiden tillsätts för lite
medel.
Gotland är en viktig del av landet på många sätt, inte minst är regionens livsmedelsproduktion precis som LRF Gotland understryker, en viktig del av landets livsmedelsförsörjning. Med de senaste månadernas utveckling av världsläget har denna situation
förstärkts både ur de gröna näringarnas perspektiv samt för övrig beredskap.
Det är helt avgörande för företagandet på Gotland, liksom i övriga delar av landet, att
infrastrukturen fungerar ända ut i kapillärerna. Häri ingår även Gotlandstrafiken och
naturligtvis andra färjeförbindelser i landet. Precis som motionären skriver måste
frakterna fungera för att Sverige ska nå målen i den nationella livsmedelsstrategin. I en
tid då samhället går från fossilt till förnybart och där medvetenheten är hög kring vikten
av försörjningstrygghet av livsmedel och energi måste detta vara en prioriterad fråga för
våra politiker.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla intentionerna i motionens första att-sats och arbeta för att regeringen
uppdrar till våra myndigheter att i sina transportinfrastrukturstrategier arbeta
för konkurrensneutrala transportförutsättningar i landet samt

att

bifalla motionens andra att-sats att verka för att Gotlandstrafiken ses som en
viktig del för Sveriges mat- och livsmedelsförsörjning och beredskap.
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Motion Skåne nr 1

Ekonomibyggnaders användningsområde
Örsjö-Solberga
En fråga som har aktualiserats i Skåne de senaste åren är möjligheten att bygga bostäder
och andra byggnader (ej lantbrukets ekonomibyggnader) utanför planlagt område på
jordbruksmark. I många kommuner är det svårt att få bygglov för bostäder och andra
byggnader utanför planlagt område om undantag inte finns i kommunens översiktsplan.
I de fall som redovisas nedan har respektive kommun gett positivt förhandsbesked som
har överklagats. Då prövar länsstyrelsen i Skåne förhandsbeskeden och avslår besluten
med hänvisning till Miljöbalken och Plan- och Bygglagen. Länsstyrelsen skriver i sina
beslut att skyddet för åkermarken är absolut.
Miljöbalken: 3:4 Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom
att annan mark tas i anspråk.
När LRF Skåne tolkar länsstyrelsens och domstolarnas beslut när det gäller byggnation
på landsbygden så anser myndigheterna att det inte är ett väsentligt samhällsintresse att
bo och verka på landsbygden och för att man vill skydda jordbruksmarken mot
exploatering. Samtidigt som det i Skåne exploateras cirka 200 ha åkermark varje år utan
några synpunkter från vare sig länsstyrelsen i Skåne eller domstolarna. Finns bara ett
område med i kommunernas översiktsplaner (som inte kan överklagas) är det fritt fram
att exploatera jordbruksmark.
När det gäller ekonomibyggnadernas användningsområde så är länsstyrelsen i Skånes
beslut gällande padelhallen i Trelleborg mycket anmärkningsvärt. Länsstyrelsen i Skåne
beslutade att padelhallen skall bedömas som att den uppförs på jordbruksmark och inte i
en befintlig ekonomibyggnad.
Om länsstyrelsens bedömning, när det gäller att ändra verksamhetsinriktning från
jordbruksverksamhet till annan användning i tomma ekonomibyggnader, kommer vinna
gehör i domstol, kommer det att få allvarliga konsekvenser och omöjliggöra att använda
byggnaderna för annan verksamhet, till exempel för uppställning av husvagnar och
husbilar, bygga om till bostäder eller konferensanläggningar, gårdsbutiker eller
gårdsslakterier med mera även om bygglov beviljas.
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Några exempel från Skåne
Tomelilla: En markägare ville bygga ett generationsboende på en höjd där det varit
svårt att odla spannmål och vall. Ingen hade rätt att överklaga. Myndigheten gjorde en
egen prövning av ärendet och beslutade att marken var jordbruksmark och ett enskilt
intresse. Inget bygglov beviljades.
Södra Sandby, Lunds kommun: En markägare vill bygga ett generationsboende på
mark som är klassad som skogsmark. Marken skogsplanterades cirka 1870-1890-talet
då det var svårt med livsmedelsförsörjningen i Sverige och människor emigrerade till
bland annat till USA. Vid stormen på 60-talet stormfälldes en del av skogen. Den öppna
arealen efter stormen är på cirka 3 000 kvm. Tomten är på en mindre yta cirka 1 000
kvm. Marken är öppen med ett stort antal skogsdungar och en förfallen ekonomibyggnad. Kommunen gav positivt förhandsbesked vilket överklagades till länsstyrelsen
i Skåne. Marken bedömdes av länsstyrelsen att vara jordbruksmark. Beslutet
överklagades till Mark- och Miljödomstolen (MMD). Experten på MMD ansåg att det
inte handlade om jordbruksmark. Trots detta beslöt MMD att det är jordbruksmark.
Jordlagret är på cirka 4-6 cm.
Trelleborg: En padelhall skall anläggas i en befintlig maskinhall med gjutet golv.
Myndigheten anser att anläggningen uppförs på jordbruksmark och skall då prövas
enligt MB och PBL Beslutet blev därför att avslå bygglovsansökan eftersom en
padelhall inte är ett allmänt väsentligt samhällsintresse och kan därför inte uppföras på
jordbruksmark enligt gällande lagstiftning.
LRF Skåne yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF skall driva frågan mot Boverket eller annan berörd myndighet kring
lagstiftningen om byggande av enskilda fastigheter på jordbruksmark utanför
planlagt område.
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Styrelsens yttrande nr 38
Motion Skåne nr 1

Ekonomibyggnaders användningsområde
Inkommen motion
I en motion från LRF Skåne lyfts svårigheterna att bygga bostäder eller ändra
användning av befintliga ekonomibyggnader utanför detaljplanerat område. LRF Skåne
yrkar att LRF ska driva frågan mot Boverket eller annan berörd myndighet kring
lagstiftningen om byggande av enskilda fastigheter på jordbruksmark utanför planlagt
område.
Styrelsens redovisning
Styrelsen anser att LRF behöver fortsätta arbetet med att stärka skyddet för resursen
jordbruksmark. Samtidigt behöver LRF tydliggöra hur medlemmarna påverkas när de
förhindras att utveckla sin verksamhet i de fall det krävs olika former av byggnation
som inte utgör ekonomibyggnad. Målet med ett projekt på gården, anledningen till att
det genomförs är förstås en ökad lönsamhet. Och det är denna lönsamhet som är
förutsättningen för att nå de just nu mer än någonsin angelägna målen i den nationella
livsmedelsstrategin – en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar. En ökad produktion, som leder till en ökad självförsörjningsgrad av
livsmedel och en minskad sårbarheten i livsmedelskedjan.
Skydd av markresursen och samtidiga utvecklingsmöjligheter för den som brukar
marken ska så klart gå att kombinera och lagstiftningen behöver ligga i linje med det.
För att få gehör för det och åstadkomma en justering av lagstiftningen krävs det en ökad
och koordinerad insats från LRF, tillsammans med andra organisationer och även
myndigheter som delar LRFs bild av att förutsättningen för att nå de gemensamma
målen för produktionen av livsmedel är lönsamma företag. Styrelsen anser därför att
motionen ska bifallas och arbetet med frågan fortsätta.
Cirka 600 hektar jordbruksmark exploateras varje år i Sverige. Det sker framför allt i
södra Sverige och på grund av större bostadsprojekt och infrastruktur. Parallellt med att
det sker nekas markägare att bygga bland annat bostäder på små ytor mark som
betraktas som mindre intressanta för odling. Det kan handla om byggande av
generationsboende, att stycka av i syfte att finansiera en investering, eller som nämns
särskilt i motionen, att ändra användningen av en ekonomibyggnad för att bredda
möjligheterna till lönsamhet. Att på detta sätt sila mygg och svälja kameler när det
gäller att skydda jordbruksmarken är en ordning som är orimlig och som i många fall
hindrar en optimal utveckling av gårdens verksamhet samtidigt som större ytor
försvinner på grund av exploatering och därmed tas ur produktion för all framtid.
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Styrelsen noterar särskilt ärendet i Skåne som handlar om förändrad användning av en
ekonomibyggnad och därmed skiljer sig från ärenden där en ny byggnad ska uppföras
på jordbruksmark. Bygglov för ändringen har nekats av länsstyrelsen, som anser att
bygglovet ska prövas som om ekonomibyggnaden inte finns. Alltså att bestämmelserna
om skydd av jordbruksmark ska tillämpas även om en byggnad redan har uppförts, men
där användningen ska ändras. Om detta synsätt får genomslag kan det innebära
ytterligare inskränkningar i möjligheterna att forma verksamheten på gården för att
skapa en så bra lönsamhet som möjligt. Ärendet är ett principmål som LRF stöttar
ekonomiskt och är ännu inte avgjort.
LRFs kartläggning av knappt 30 domar från Mark- och miljööverdomstolen de senaste
åren, visar att det blivit svårare för både markägare och kommuner att ta jordbruksmark
i anspråk för byggnation. För enskilda kan läget sammanfattas med att byggande av
bostadshus på brukningsvärd jordbruksmark om de inte placeras i anslutning till
befintlig bebyggelse generellt sett inte tillåts. Ekonomibyggnader anses inte omfattas av
bestämmelsen. För kommunernas del innebär domstolens praxis bland annat att
tydligare krav numera ställs på den utredning som ska göras kring varför annan mark än
jordbruksmark inte kan användas för en viss exploatering. Även tydliga skrivningar i
översiktsplanen har betydelse för möjligheter till exploatering för industriändamål eller
bostäder.
Domstolen har också i ett antal ärenden definierat vad som ska anses vara jordbruksmark och när den är brukningsvärd. Det senare anses kort sagt vara fallet om marken
med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion. Fastighetstaxeringen har inte ansetts avgörande, men utgör en del av
bedömningen. Det ianspråktagande som åsyftas i miljöbalkens (och tidigare naturresurslagens) bestämmelse omfattar åtgärder som på ett varaktigt sätt drar marken ur
biologisk produktion.
Sammanfattningsvis kan konstateras att det för att förändra den situation som i dag
råder behövs en lagändring, där exempelvis den inledande bestämmelsen i miljöbalkens
tredje kapitel får en större betydelse. Det skulle kunna innebära att ett ianspråktagande
av mark med syfte att utveckla verksamheten på gården kan anses vara den från allmän
synpunkt mest hållbara markanvändningen även när en mindre yta brukningsvärd
jordbruksmark tas i anspråk. LRF har sedan tidigare uppdraget från stämman att arbeta
för en sådan justering av miljöbalken och arbete pågår för att åstadkomma den öppning
av lagstiftningen som krävs.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla LRF Skånes motion och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att driva frågan
mot Boverket eller annan berörd myndighet kring lagstiftningen om byggande
av enskilda fastigheter på jordbruksmark utanför planlagt område.
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Motion Värmland nr 2

Livsmedelsstrategisäkrade beslut och instruktioner
Södra Näset
Vid LRF Värmlands regionstämma diskuterades hur vi kan uppnå att inhemska politiska
beslut inte ska få medföra att svenska jordbruksföretag får lägre lönsamhet än jordbruksföretag har i övriga Europa.
Oavsett om man utgår ifrån begrepp som hållbarhet eller livsmedelsstrategi eller vilket
annat perspektiv som helst sker ingen utveckling om inte alla väsentliga delar finns på
plats samtidigt. Inom den svenska politiken har vi en historia av återkommande försök
av att försöka lösa en sak i taget för att sedan hoppas att det andra kommer på plats i
efterhand.
I jordbrukets perspektiv betyder det att vi återkommande sett att vi satts att åtgärda
jordbrukets miljömässiga hållbarhet i första hand under förhoppningen att social och
ekonomisk hållbarhet uppstår i kölvattnet av detta, men där detta oftast skett på
bekostnad av de två senare. Poängen här är dock inte att försöka fastställa om detta
samband råder eller ej. Poängen är att oavsett om det gör det eller ej så är det inte en
fungerande väg till utveckling. Historien talar sitt tydliga språk, verklig utveckling får
vi när ekonomi, miljö och sociala faktorer utvecklas samtidigt.
Livsmedelsproduktionen är dessutom en avgörande del av civilsamhällets roll i totalförsvaret. Att stärka de viktigaste delarna av civilsamhället behöver vara en uppgift i all
förvaltning varje dag.
Den livsmedelsstrategi riksdagen antog 2017 är det måldokument som politiken bör
styra efter. Dagligdags måste vi även se detta i form av att myndigheterna inom ramen
för sitt främjandeuppdrag uttalat agerar med livsmedelsstrategin som grund. I inget av
dessa båda perspektiv har ännu politiken och dess myndigheter nått tillräckligt långt.
LRF Värmland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

arbeta för att det ska krävas att såväl politiska beslut som myndigheters
instruktioner och dessas utövning livsmedelsstrategisäkras.

225

Styrelsens yttrande nr 39
Motion Värmland nr 2

Livsmedelsstrategisäkrade beslut och instruktioner
Inkommen motion
En motion från LRF Värmland tar upp frågan om behovet av att åstadkomma ett mer
konkret genomslag för livsmedelsstrategin i myndigheters beslut och instruktioner. LRF
Värmland yrkar att LRF ska arbeta för att det ska krävas att såväl politiska beslut som
myndigheters instruktioner och dessas utövning livsmedelsstrategisäkras.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar motionärens bild av att den nationella livsmedelsstrategin måste få ett
betydligt större genomslag hos företagen än vad den hittills fått. Konkret handlar det
bland annat om att den ska märkas tydligare i myndigheternas arbete och i deras
kontakter med företagen. Detta för att tillsammans med andra insatser påskynda ett
genomförande som effektivt leder till strategins målsättningar om en ökad produktion
och en mindre sårbar livsmedelskedja.
Den senaste tidens extrema och dramatiska händelseutveckling har visat att behovet av
att skynda på det konkreta genomförandet av strategin är akut.
Situationen som uppstått kopplat till kriget i Ukraina och de kostnadsökningar som
redan innan kriget var mycket påtagliga för medlemmarna gör att den största
utmaningen nu är att inte tappa produktion. Sverige riskerar en minskning av
produktionen när behovet är som störst av att den ökar. Alla aktörer måste därför ta en
mer aktiv roll och ta ansvar för sin del i genomförandet och påskynda arbetet med att
underlätta för de företag i vilka produktionen sker.
När livsmedelsstrategin sätts in i en övergripande säkerhetspolitisk kontext med en
tydlig inriktning kring försörjnings- och beredskapsfrågor syns behovet av åtgärder för
att stärka den svenska livsmedelsproduktionen särskilt tydligt. Det gäller förstås stärkt
inhemsk försörjning med såväl livsmedel som insatsvaror för att producera dem.
Styrelsen vill i det sammanhanget lyfta fram vikten av att den kommande utvecklingen
och ansträngningarna för att nå målen i strategin inte leder till ett ensidigt fokus på
livsmedelsproduktionen, utan ett brett främjande av de olika nyttor som medlemmarna
bidrar till genom produktion av livsmedel, energi, skogsprodukter med mera. Företagen
som vill utveckla sin verksamhet behöver stöd och uppbackning från myndigheterna när
utveckling och drift kräver olika former av beslut eller andra myndighetsaktiviteter.
För att produktionen ska kunna öka, särskilt i den situation som nu råder, behövs
enklare regelsystem inklusive en bra tillämpning av befintliga regler. Trots
ambitionerna i livsmedelsstrategin minskar inte regelbördan. Allt från tillstånd,
stödansökningar till kontroller tar mycket tid från företagen. Dessutom tar det ofta lång

226

tid att få tillstånd och i stort sett alla tillstånd och tillsynsverksamhet kostar pengar för
de enskilda företagen som kunde använts för investeringar. Den totala regelbördan
behöver ses över och en bättre samverkan inom och mellan myndigheter bör ske. Det är
viktigt att säkra att förutsättningarna i Sverige är konkurrenskraftiga jämfört med övriga
EU-länder.
Som ett konkret exempel på vad myndigheter kan göra för att handläggningen ska anses
ligga i linje med livsmedelsstrategin kan nämnas processen kopplad till tillstånd enligt
miljöbalken. Myndigheterna behöver visa företagen som vill starta eller expandera och
som är beroende av ett miljötillstånd att deras ansökan uppfattas som viktig och något
positivt. Tillstånd ska ges för att bidra till en ökad produktion och det ska göras på ett
effektivt och rättssäkert sätt. Miljöprövningsdelegationerna, som beslutar i ärendena,
behöver välkomna alternativa och innovativa lösningar, antalet villkor ska inte vara fler
än vad som behövs och förslag på villkor behöver kommuniceras med sökanden för att
undvika överklaganden på grund av missförstånd som kunnat undvikas. Länsstyrelsen,
som handlägger ansökningar, behöver vara effektiva i sina kontakter med sökandens
rådgivare eller sökanden själv vid frågor, undvika onödig skriftväxling eller att
förelägga sökande att komma in med uppgifter när dessa kan lämnas på telefon eller
genom ett digitalt möte. Samtliga inblandade behöver se processen som ett gemensamt
och viktigt projekt. Företagaren behöver känna sig både välkommen och väl
omhändertagen i den prövning som med åren tyvärr blivit alltmer komplicerad och
tungrodd.
När en för företagen positiv och effektiv process är på plats kan den anses vara
livsmedelsstrategisäkrad. Detta går att göra inom nuvarande regelverk, men av
erfarenhet vet styrelsen att det ofta behövs särskilda förtydliganden i till exempel
regleringsbrev eller myndighetsinstruktioner, men även ett aktivt arbete från LRF och
andra organisationer för att myndigheternas åtgärder ska bli träffsäkra och effektiva.
Den dialogen har intensifierats och får i och med det förändrade världsläget en ny
inramning som bör göra alla aktörer väl medvetna om hur angelägna de konkreta
förändringarna är.
Styrelsen vill avslutningsvis förtydliga, trots att motionen inte antyder detta, att LRF
inte bör arbeta för att myndigheterna i sina beslut ska hänvisa till livsmedelsstrategin
utan att den snarare i högre grad och som i exemplet ovan starkt ska påverka de
regelverk som besluten grundas på samt myndigheternas tillämpning och rutiner. Det
finns i dag exempel på beslut som motiveras av till exempel miljömål på ett visst
område vilket får anses vara direkt olämpligt, varför en hänvisning till
livsmedelsstrategin i ett beslut inte heller är att rekommendera.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att det ska
krävas att såväl politiska beslut som myndigheters instruktioner och dess
utövning livsmedelsstrategisäkras.
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Motion LRF Ungdomen nr 3

Öka intresset att återuppta förlorad odlingsmark
LRF Ungdomen Jönköping
Självförsörjningen i Sverige är en grundläggande förutsättning för en god beredskap.
Olika kriser har de senaste åren präglat tillvaron och satt perspektiv på hur viktig och
avgörande den svenska livsmedelsproduktionen är för invånarna, samhället och dess
funktioner. För att säkerställa den inhemska matproduktionen krävs odlingsbar areal i
en större utsträckning än vad vi ser i dag.
Enligt Jordbruksverket var den totala arealen jordbruksmark i Sverige 3 010 200 hektar
år 2021. Den största delen, 85 procent, av jordbruksmarken är åkermark och år 2021
motsvarade det 2 545 900 hektar.
Mellan 2000 och 2021 minskade arealen åkermark med knappt sex procent vilket
motsvarar 160 000 hektar.
Mellan 2016 och 2020 minskade arealen åkermark i Sverige med drygt 30 000 hektar.
Enligt Jordbruksverkets statistik stod exploatering för cirka tio procent av den totala
minskningen av åkermarken. Den övriga delen är framför allt mark som inte längre
brukas och som långsamt växer igen så det småningom blir skog.
Genom att nyodla igenväxt eller igenplanterad åkermark i närheten av aktiva skiften,
kan man få större och mer rationella skiften i närheten av ens gårdscentrum. Detta
bidrar till effektivare brukning, och mindre behov av transporter om man istället får
exempelvis ett arrende längre bort från gården.
Att nyodla åkermark innebär en stor kostnad. Som ung lantbrukare är klivet in i
jordbruksbranschen redan stort kostnadsmässigt och LRF behöver verka för att
underlätta för unga lantbrukare. I dag finns redan ett restaureringsstöd riktat till
utveckling av betesmarker och slåtterängar. Med tanke på utvecklingen kring redan
befintlig åkermarks exploatering och minskning ser vi behovet av ett stöd som täcker
även nyodling av igenväxt eller igenplanterad åkermark.
LRF Ungdomen yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

undersöka möjligheterna för en bidragsform som kan finansiera
nyodlingsprojekt samt

att

arbeta för att sprida information om nyodling för att locka fler att återuppta
igenplanterad jordbruksmark.
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Styrelsens yttrande nr 40
Motion LRF Ungdomen nr 3

Öka intresset att återuppta förlorad odlingsmark
Inkommen motion
LRF Ungdomen har kommit in med en motion där de yrkar att riksförbundsstyrelsen
ska undersöka möjligheterna för en bidragsform som kan finansiera nyodlingsprojekt
samt att arbeta för att sprida information om nyodling för att locka fler att återuppta
igenplanterad jordbruksmark. I motionen pekar LRF Ungdomen på det faktum att
arealen åkermark har minskat och att en stor del av minskningen beror på att mark inte
längre brukas utan växer igen. Nyodling av igenväxta eller igenplanterad åkermark kan
skapa bättre arrondering.
Styrelsens redovisning
Riksförbundsstyrelsen delar fullt ut det LRF Ungdomen framför om att vi behöver värna
den odlingsbara jordbruksmarken. LRF har länge drivit att jordbruksmark ska klassas
som riksintresse, men arbetar också för att mark ska skyddas på andra sätt. LRFs arbete
handlar således om att förhindra att mark tas ur bruk och att skapa förutsättningar till
ökad produktion. I ljuset av rådande situation där frågan om livsmedelsförsörjning
kommit i starkare fokus är frågan om att säkerställa produktionspotentialen extra
aktuell.
I Sverige har vi under många år sett att arealen jordbruksmark sjunker. Som motionären
framför bidrar exploatering till att åkermark minskar, men den största delen handlar om
att mark antingen växer igen eller planteras med skog. Orsaken till igenväxning eller
igenplantering varierar men beror ofta på att marken inte är lönsam att bruka som
åkermark.
Kostnaden för nyodling varierar kraftigt beroende på vad marken använts till. I en
rapport från 2015 anger Jordbruksverket att kostnaden uppgår till i storleksordningen
100 000 kronor per hektar, medan andra rapporter med några år på nacken talar om
35 000 till 65 000 kronor per hektar. Kostnaden för nyodling kan således i vissa delar av
landet vara lägre än kostnaden för att köpa åkermark. I vissa fall kan lagstiftning göra
nyodling problematisk, till exempel biotopskyddet. Initiativ från EU-kommissionen om
restriktioner vad gäller avskogning kan också göra saken onödigt komplicerad. Det är
alltså inte speciellt meningsfullt att ta fram generell information utöver den som finns
tillgänglig eftersom varje nyodlingsprojekt kommer att ha unika förutsättningar.
LRF arbetar brett med olika instrument för att förbättra förutsättningarna för lantbrukare
generellt. Kapitalförsörjningsfrågan är synnerligen aktuell, liksom frågan om ägarskiften och givetvis utformningen av jordbrukspolitiken (CAP). Jordbruksmarken är
en viktig resurs för nuvarande och kommande livsmedelsförsörjning och det är därför
viktigt att den jordbruksmark som brukas i dag fortsätter att brukas också framgent.
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För enskilda företagare kan nyodling av åkermark givetvis vara angeläget. Riksförbundsstyrelsen anser dock att den effektivaste användningen av begränsad mängd
pengar är att arbeta för att stärka konkurrenskraften och lönsamheten i den mark som
odlas i dag snarare än att verka för ett stöd för nyodling av åkermark.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

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

Jordbrukspolitiken är ett konsumentstöd
LRF Ungdomen Jönköping
Vi står just nu inför ett nytt regelverk i den EU-gemensamma jordbrukspolitiken och
trenden har länge varit att gå mot mer miljö- och klimatnytta för att behålla
allmänhetens acceptans för stödsystemet i hela Europa. Allmänhetens och därmed
politikens acceptans är viktigt för att vi långsiktigt skall få behålla ersättningarna vilka
är mycket viktiga för att behålla jordbruket i hela Sverige och speciellt i våra
skogsbygder.
Vi ser därför att LRF behöver bli tydligare i att framföra konsumentens nytta i form av
bra mat, miljö- och klimatnytta, självförsörjning och att ersättningarna egentligen är till
för att konsumenten skall kunna få våra produkter till lägre priser än vad vi kan
producera dem för. Det är viktigt att konsumenten förstår att systemet inte ger
”miljonregn över lantbruket” utan är en del av att få verksamheten att gå runt. För att
rekrytera ungdomar till branschen behöver det finnas en lönsamhet vilken bara delvis
kan skapas av företaget självt.
LRF gör ett bra arbete med att väga miljö- och klimatnytta mot vår konkurrenskraft och
att förorda ersättningar som passar i hela landet och alla driftsinriktningar. Men att
förorda att hästen skall in i kompensationsstödet är en fara för den långsiktiga
acceptansen hos allmänheten då det blir svårare att koppla stödsystemet till livsmedelsproduktion. De som driver företag med hästar kan i dag ta del av exempelvis gårdsstöd
och ersättning för betesmarkers skötsel likt företag med andra driftsinriktningar för de
marker man sköter om vilket är fullt rimligt. Men att agera för att få in hästen i
kompensationsstödet skapar en annan dimension då det skulle bli ett stöd till
konsumentens rekreation, till hästuppfödarens slutkund eller till de som satsar på
hästtävlingar vilket inte är önskvärt.
LRF Jönköping yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF ska vara tydligare i debatten att CAP är till för konsumenten samt

att

LRF tar bort sin position kring att arbeta för att hästen skall bli en del av
kompensationsstödet.
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Styrelsens yttrande nr 41
Motion Jönköping nr 4

Jordbrukspolitiken är ett konsumentstöd
Inkommen motion
LRF Ungdomen i Jönköpings län har kommit in med en motion där de yrkar att LRF
ska vara tydligare i debatten att EUs gemensamma jordbrukspolitik, CAP, är till för
konsumenten samt att LRF tar bort sin position om att arbeta för att hästen ska bli en del
av kompensationsstödet. I yttrandet anför LRF Ungdomen i Jönköpings län att LRF
behöver bli tydligare i att framföra konsumentens nytta av CAP i form av bra mat,
miljö- och klimatnytta, självförsörjning och att ersättningarna egentligen är till för att
konsumenten ska kunna köpa lantbruksföretagens produkter till ett lägre pris än vad det
kostar att producera dem. Vidare anförs att det är en fara för den långsiktiga
acceptansen för jordbrukspolitiken hos allmänheten att förorda att hästen ska in i
kompensationsstödet eftersom det då blir svårare att koppla stödsystemet med
livsmedelsproduktionen.
Styrelsens redovisning
Styrelsen delar LRF Ungdomen i Jönköping läns argument om att CAP är till nytta för
konsumenterna. De grundläggande målen för EUs jordbrukspolitik är fastslagna i
Romfördraget från 1957. Där framgår bland annat att politiken ska höja produktiviteten
i och ge inkomst till jordbruket, stabilisera marknaderna och trygga försörjningen. Som
sista punkt framgår att politiken ska tillförsäkra konsumenterna tillgång till varor till
skäliga priser. Målen för den politik som träder i kraft 2023 kompletterar målen från
1957 och bygger till stor del på de tre målen om ekonomisk, miljömässig och social
hållbar utveckling. För den miljömässiga hållbarheten finns till exempel målformuleringar kopplat till klimat, biologisk mångfald, naturresurser och landskap. För
ekonomisk hållbarhet omnämns exempelvis konkurrenskraft och jordbrukarnas ställning
i livsmedelskedjan. Och för social hållbarhet ingår till exempel mål om levande
landsbygd, främja generationsskiften och att säkerställa hög livsmedelskvalitet.
Konsumenter i dag efterfrågar inte enbart mat till lågt pris, utan också mat som är
producerad på ett hållbart sätt liksom att jordbrukslandskapet brukas så att biologiska
och kulturella värden värnas och att det finns livskraftig verksamhet i Sveriges
landsbygder.
LRFs arbete med CAP är långsiktigt och det krävs såväl politiskt påverkansarbete som
opinionsbildande insatser. Tilltalet i kommunikationen varierar beroende på vilken
kanal som används och till vilken målgrupp vi vänder oss, samma tonalitet fungerar inte
alltid i sociala medier som i debattartiklar. Det finns flera exempel, bland annat på LRFs
webbplats, där vår kommunikation vänder sig direkt till konsumenterna. Kampanjen
”Rädda den svenska maten” som vi bedrev under sommaren 2020 var i flera delar direkt
riktad till konsumenter. I andra sammanhang har konsumentperspektivet inte varit lika
framträdande. I skenet av Rysslands invasion av Ukraina har frågan om en trygg
livsmedelsförsörjning aktualiserats. Styrelsen avser fortsätta kommunicera att CAP är
till nytta för konsumenterna.
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Vad gäller frågan om hästen i CAP så antog styrelsen år 2015 en position om att LRF av
principiella skäl bör arbeta för att hästar likställs med andra betande djur i tillämpningen
av CAP samt att arbeta för att hästen likställs fullt ut med nötkreatur, får och getter
inom ramen för kompensationsstödet i CAP. Styrelsens beslut föregicks av ett stämmobeslut 2014 om att frågan om hästen i CAP skulle utredas och denna utredning
förankrades med dåvarande regionala och kooperativa rådet. I februari 2019 skickades
ett förslag till LRF strategiska CAP-plan ut på remiss till riksförbundsrådet. Remissen
resulterade i att LRF kunde precisera ett antal positioner om CAP och i ett brev till
riksförbundsrådet i september 2019 framfördes följande:
”LRF tar tydligt ställning för att hästen ska ingå i underlaget för kompensationsstödet.
Detta är inte en ny position utan den har funnits under ett antal år. LRF menar inte att
alla hästar i Sverige ska ingå utan det handlar om företag som också har jordbruksmark.
De beräkningar som gjordes 2015 pekade på att i storleksordningen 3-5 procent av
dåvarande kompensationsbidrag och dåvarande miljöersättning för vall (inom området
för dåvarande kompensationsbidrag) skulle omfördelas till företag med häst (totalt cirka
80 miljoner kronor). Dessa beräkningar behöver uppdateras utifrån den nya kartan och
med ny statistik över antalet hästar i landet.”
Frågan om hästen i CAP är större än kompensationsstödet. Som motionären framför så
får företag med häst del av bland annat gårdsstöd och betesmarksersättning. Företag
med hästverksamhet har dock inte samma möjligheter till investeringsstöd inom CAP, i
nästa CAP kommer enbart hästföretag med avels- och uppfödningsverksamhet vara
stödberättigande till investeringsstöd men med betydligt lägre takbelopp (800 000
kronor) än investeringsstödet för ökad konkurrenskraft (2,4-3,5 miljoner kronor).
Företag med hästverksamhet har inte samma möjligheter att ta del av kompetensutveckling från CAP eller innovationsstöd.
En stor förändring gjordes av kompensationsstödet år 2015 genom att ersättningen
numera är uppbyggd på att företagen kategoriseras i olika typjordbruk bland annat
beroende på djurtätheten i förhållande till grovfoderarealen. Det gjordes också
förändringar i stödområdeskartan. Detta har medfört att det numera är betydligt svårare
att uppdatera kostnadsuppskattningarna för om hästen skulle ingå som djurgrundande
enhet i kompensationsstödet. LRF och LRF Häst har efterfrågat statistik från
Jordbruksverket utan resultat hittills. Bedömningen är dock att kostnaden ligger i
samma storleksordning som beräkningarna från 2015.
Att arbeta brett för hästens roll i CAP var en knäckfråga under dialogen inför LRF Hästs
bildande. Påverkansarbetet har gett resultat i några delar men inte i andra, ett vanligt
förekommande resultat inom det näringspolitiska påverkansarbetet. LRFs hästdelegation
har konstaterat att fönstret för fortsatt påverkansarbete inom kort stängs helt för ett antal
år framåt, eftersom regeringen i december 2021 i sitt beslut om förslag till strategisk
CAP-plan för 2023 till 2027 beslutade att inte lägga med hästen som stödgrundande i
kompensationsstödet. Därför prioriteras frågan lågt i dagsläget. Hästdelegationen har
dock aviserat att frågan på sikt behöver lyftas för att återigen hamna på agendan inför
framtiden, arbetet är dock inte tidsatt.
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För styrelsen är frågan om hästen i CAP av såväl strategisk som principiell karaktär.
Hästföretagare bidrar till att naturbetesmarker betas, skapar efterfrågan på foder och
bidrar till en omfattande produktion av vall som är en värdefull gröda i växtföljder samt
för kolinlagring. Mängden stallfoder (hösilage och hö) som hästar konsumerar
motsvarar ungefär samma mängd vallensilage som konsumeras i nötköttsproduktionen.
Genom en variation av betesdjur skapas en variation av växter i markerna som betas och
därmed en ökad biologisk mångfald. Därutöver utgör hästföretagen en viktig brygga
mellan stad och land, där hästen och de varor, tjänster och aktiviteter som hästföretagarna erbjuder, ofta är den enda kopplingen till landsbygden för många
människor. Hästföretagen bidrar till en omfattande diversifiering av landsbygdsföretagandet. Också en tätortsnära hästföretagare är en viktig del i ett omfattande och
diversifierat landsbygdsföretagande, exempelvis genom efterfrågan på foder, strö,
körslor och så vidare. Kompensationsstödet för hästnäringen är en viktig fråga för
enskilda företag inom berörda områden, och en fråga om korrekt hantering och
likabedömning av utfört landskapsvårdande arbete.
Styrelsens bedömning är att frågan om framtida arbete, i första hand ska hanteras av
hästdelegationen. Styrelsen anser också, liksom tidigare, att om frågan åter blir aktuell
att driva, ska den även fortsatt fokuseras på att aktivt brukande är i fokus och att det kan
finnas behov av att göra avgränsningar.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionens intentioner bifalls i frågan om att kommunicera att CAP är till nytta
för konsumenterna samt

att

motionen anses i övrigt besvarad med vad styrelsen anfört i frågan om
positionen om att arbeta för att hästen ska bli en del av kompensationsstödet.
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Motion Jämtland nr 1

Översyn av samägandelagstiftningen
Tännäs
Intresset för fastigheter i fjällnära områden har ökat dramatiskt de senaste åren. I samma
områden finns ett icke oansenligt antal samägda fjälljordbruk, ofta med ägare i flera
generationer där huvuddelen inte bor på orten eller ens inom landet. Hos de som lever
och verkar på fastigheten ökar nu oron för att tvingas lämna ifrån sig fastighet och
verksamhet till följd av framtvingad försäljning på en öppen marknad där man inte kan
konkurrera med budgivare som avser att använda fastigheterna i huvudsak för
fritidsändamål. Sannolikt finns liknande problematik även på andra ställen i landet.
Lagen om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter (1989) försäkrar var och en
delägare vissa rättigheter för sitt ägande och i förlängningen en rättighet att kunna sälja
fastigheten. Skyddet för den delägare eller de delägarna som vill bli utlöst är starkt och
anstånd kan meddelas endast om synnerliga skäl medges.
Lagstiftningen är i huvudsak bra, den ger en självklar rätt för den som är delägare i en
fastighet att avyttra och därmed slippa det ansvar det faktiskt innebär att förvalta.
I många fall fungerar också samägandet bra och vare sig hämmar utvecklingen av
fastigheten eller orsakar konflikter. Där det blir problem med samägande kan man
självklart hänvisa till att den som inte upplöst samägande i tid ”får skylla sig själv”.
Samtidigt ser vi hur det blivit allt tuffare att genomföra generationsskiften, värderingen
av skogs- och jordbruksfastigheter är ofta avsevärt högre än vad avkastningen kan bära
när man skall kompensera syskon. Risken finns därmed att vi får se flera samägda
fastigheter snarare än färre och att aktivt företagande i dessa områden hämmas. Med
beaktande av detta anser vi att lagstiftningen behöver ses över.
LRF Jämtland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för en översyn av befintlig samägandelagstiftning.
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Styrelsens yttrande nr 42
Motion Jämtland nr 1

Översyn av samägandelagstiftningen
Inkommen motion
LRF Jämtland redogör för problem kopplat till samägande av jordbruksfastigheter,
framför allt den del som möjliggör för en delägare att framtvinga en försäljning av
fastigheten. LRF Jämtland yrkar att LRF ska arbeta för en översyn av befintlig
samägandelagstiftning.
Styrelsens redovisning
Samägande av fastigheter är i såväl Sverige generellt som bland LRFs medlemmar
vanligt förekommande. De grundläggande bestämmelserna som reglerar samägandet av
fastigheter framgår av lagen om samäganderätt från år 1904 och lagen om förvaltning
av vissa samägda jordbruksfastigheter från år 1989. Den senare lagen blir tillämplig när
det gäller fastigheter som är taxerade som lantbruksenhet och som har minst tre
delägare.
Huvudprincipen enligt både lagen om samäganderätt och lagen om förvaltning av vissa
samägda jordbruksfastigheter är att delägarna ska vara överens om varje åtgärd som rör
det samägda. För det fall delägarna inte kommer överens om en åtgärd kan en god man
respektive ställföreträdare, efter ansökan utses att svara för förvaltningen. Vidare kan
konstateras att delägare enligt båda regelverken, har rätt att ansöka om att den samägda
fastigheten ska säljas på offentlig auktion. Lagen om samäganderätt är dock dispositiv
vilket innebär att delägarna fritt kan avtala bort lagens bestämmelser. Det är därför
möjligt för delägare enligt lagen om samäganderätt att avtala bort de skyddsregler som
har redogjorts för ovan. Detta gäller inte på samma sätt enligt lagen om förvaltning av
vissa samägda jordbruksfastigheter, vilket förklaras närmare nedan. Enligt båda regelverken kan den delägare som inte vill att fastigheten ska säljas på offentlig auktion och
därmed inte vill att samägandet upphör anföra synnerliga skäl för anstånd med
försäljningen.
Det kan också tilläggas att det finns möjlighet för en delägare att till tingsrätten framföra
ett minimipris som fastigheten inte får säljas under. Detta minimipris fungerar som ett
minimiskydd så att fastigheten inte säljs så billigt att det blir oförmånligt för delägarna.
Inte heller får minimipriset sättas så högt att en försäljning försvåras eller förhindras.
Det ska även tilläggas att det inte finns något som hindrar en delägare att lägga bud på
den aktuella fastigheten vid försäljning på offentlig auktion, vilket kan öppna upp
möjligheten för en delägare som vill fortsätta driva verksamhet på fastigheten att göra
detta.
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Det är som nämnts ovan inte möjligt att avtala bort bestämmelserna kring försäljning på
offentlig auktion enligt lagen om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter.
Eftersom den lagstiftningen innebär en möjlighet för en majoritet av delägarna att fatta
beslut med bindande verkan för minoriteten ansågs det vara av stor betydelse för
minoriteten att kunna upplösa samägandet genom att påkalla försäljning av egendomen.
För att inte en minoritet av delägarna ska kunna försättas i ett ogynnsamt läge ansågs
den nya lagen behöva innehålla en tvingande bestämmelse om rätt för delägare att
begära egendomens försäljning. Riksförbundsstyrelsen anser att detta är en rimlig
ordning som det inte föreligger behov av att ändra.
Möjligheten att stoppa en försäljning genom att åberopa anstånd får anses vara
begränsad och därför vill riksförbundsstyrelsen peka på att det kan finnas alternativa
lösningar som till exempel samäganderättsavtal eller klyvning av fastighet. Riksförbundsstyrelsen är dock medveten om att dessa lösningar kan innebära svårigheter om
en konflikt redan uppstått. Det handlar om stora värden och verksamheter som delägare
ofta lagt mycket tid och resurser på och därför rekommenderar riksförbundsstyrelsen att
om möjligt redan innan konflikt uppstår ta hjälp av en kunnig rådgivare för att hitta
alternativa lösningar som är lämpliga i det specifika fallet.
Ett samäganderättsavtal kan alltså upprättas även när det gäller jordbruksfastighet med
tre eller fler ägare men avtalet kan inte innebära att en delägare avsäger sig rätten att
kräva en tvångsförsäljning. Ett avtal kan ändå vara till en stor nytta genom att delägarna
kommer överens om gemensamma mål för skötseln och driften av en fastighet.
Exempelvis kan det handla om ifall någon av delägarna ska ha fullmakt för den löpande
förvaltningen. Avtalet kan beskriva det ekonomiska ansvaret och arbetsinsatser som
görs på fastigheten, med vilken majoritet beslut ska fattas och hur samägandet ska
kunna upphöra. På så vis kan delägarna i ett tidigt stadium komma överens om hur
fastigheten ska tas om hand och på så sätt, så långt som möjligt förhindra att
gemenskapen upplöses genom försäljning på offentlig auktion.
Vidare kan nämnas att ett alternativ till försäljning kan vara att klyva fastigheten för att
på så sätt upplösa samägandet. Klyvning av fastighet regleras i fastighetsbildningslagen
och förenklat uttryckt finns det lagrum som ger klyvning företräde framför försäljning
på offentlig auktion. För att klyvning ska kunna genomföras måste dock vissa
förutsättningar vara uppfyllda. En skogsfastighet måste till exempel kunna producera
200-250 kubikmeter virke per år och i övrigt anses ändamålsenlig.
Riksförbundsstyrelsens uppfattning är att nuvarande lagar som reglerar samägande
uppfyller sitt syfte och tillförsäkrar en lösning av konflikter mellan delägarna och
detta bland annat genom att var och en av delägarna ska ha möjlighet att upplösa
gemenskapen. Lagarna får därför anses ändamålsenliga så som de är utformade idag.
Riksförbundsstyrelsen anser därför att motionen ska avslås.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

avslå motionen.
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Motion Västernorrland nr 1

Extraordinära händelser
Västra Medelpad
Vid LRF Västernorrlands regionstämma behandlades en motion om drivmedelsskatter
och reduktionsplikten där motionären yrkade sänkt drivmedelsskatt. Då regionstyrelsen
behandlade motionerna hade inte kriget i Ukraina startat och regionstyrelsens yttrande
utgick från tidigare känt läge och fossilfri färdplan. De utmaningar lantbruksnäringen
har fått känna på den senaste tiden överskuggar allt annat vi sett. Vanligtvis har
lantbrukaren att hantera vädrets makter, mindre prisjusteringar och en del reparation och
underhåll.
Ser vi på det som just nu händer, just nu i slutet av mars så vill vi att när riksförbundstämman öppnar så har kriget i Ukraina upphört och vi har löften om avgörande insatser
för fortsatt livsmedelsproduktion från politiken. Löften som bidrar till ökade odlingsarealer. Under regionstämmans motionshantering lyftes frågan om LRF har rutiner att
adaptivt hantera alla beslutade strategier, färdplaner, styrdokument som under normala
förhållanden har tydlig styråra och prioritering. Har LRF ”dokument” som behöver
pausas när extraordinära händelser sker, har vi styrkan att utvärdera beslutade dokument
under resan? Bör det finnas inskrivet på styråran som en påminnelse att utvärdera under
resan och så snabbt som möjligt skruva om vid extra ordinära händelser?
LRF har i samarbete med organisationsmedlemmar samlats runt en gemensam fossilfri
färdplan inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Finns det flera liknande
viljeinriktningar som LRF behöver se över med nuvarande känt världsläge?
Vi anser därför att vid det extraordinära läget som vi i mars befann oss i behöver LRF
identifiera de delar som gör skillnad på gårdsnivå. Utredningen ”Vägen mot
fossiloberoende jordbruk” innehåller delar som behöver skyndas på och delar som
behöver pausas.
LRF Västernorrland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

inom LRF skapa adaptivitet i samtliga styrdokument och planer för
medlemmens bästa även då extraordinära händelse sker samt

att

rutinmässigt justera styrdokument när extraordinära händelser sker.
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Styrelsens yttrande nr 43
Motion Västernorrland nr 1

Extraordinära händelser
Inkommen motion
LRF Västernorrland pekar i sin motion på att LRF har ett behov av att kunna agera
snabbt i lägen då extraordinära händelser dyker upp. Frågan är om de olika styrdokument som LRF antagit då är ett stöd eller om de snarare förhindrar LRF att
anpassa sin argumentation utifrån de förhållanden som kommer med de extraordinära
händelserna. LRF Västernorrland vill se att åtgärder vidas för att säkerställa att LRFs
styrdokument har en inbyggd adaptivitet och att relevanta styrdokument rutinmässigt
justeras när extraordinära händelser sker.
Styrelsens redovisning
För LRF och sannolikt andra liknande organisationer är det en utmaning att å ena sidan
ta fram och besluta om långsiktiga viljeinriktningar och målsättningar som är väl
förankrade bland medlemmarna och samtidigt ha en möjlighet att kunna agera snabbt
när större förändringar sker.
Förutom de olika styrdokument som fastställs av styrelsen ska organisationen även
förhålla sig till de beslut som riksförbundsstämman fastställer, inte minst i behandlingen
av olika motioner. I dessa beslut finns inte sällan tydliga ställningstaganden som ligger
fast till dess att de ersätts av beslut med en annan inriktning.
Som LRF Västernorrland pekar på har LRF under de senaste åren tvingats hantera flera
extraordinära händelser. Närmast i tiden ligger torkan under sommaren 2018, pandemin
med sin start 2020 och nu senast kriget i Ukraina. Till detta kan läggas den kostnadskris
som tilltagit i kraft under 2021.
Styrelsen har under de extrema händelser som nämnts ovan sett nyttan av att ha väl
förankrade beslut om LRFs långsiktiga målsättningar. Samtidigt ser styrelsen, likt
andemeningen i motionen, att det inte går att vara helt låst vid långsiktiga målsättningar
när förutsättningarna förändras. Styrelsen bedömer dock att det inom ramen för dagens
arbetssätt finns en möjlighet att navigera i en snabbt föränderlig värld.
Styrelsen upplever sig inte förhindrad att kunnat göra vissa avsteg eller spårbyten när så
krävts. Det har bland annat gällt argumentationen under de allra senaste månaderna
kopplat till på vilket sätt och i vilken takt, jordbruket ska gå mot fossilfrihet, så som
villkoren för reduktionsplikt i bränsle. Ytterligare ett exempel på justeringar av långsiktiga inriktningar kan nämnas styrelsens beslut att under 2020 revidera de fyra
strategiska mål som beslutades 2015 med måldatum 2030.
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Vid revideringen lyftes vikten av att målen fångar dagens utmaningar och tydligare
lyfter upp betydelsen av stärkt lönsamhet hos medlemsföretagen. I samma process
konstaterades att den struktur-omvandling som sker bland företagen i de gröna
näringarna behövde speglas i beslut om ett justerat medlemsmål för 2030.
Dessa och likande ändringar har i möjligaste mån skett genom förankring i LRFs
regionala råd och branschråd.
Sammantaget bedömer styrelsen att det i dag finns en fungerande balans mellan olika
styrdokuments långsiktighet och möjligheten att vid behov och efter förankring i
organisationen kunna göra justeringar av LRFs principiella hållning i större frågor.
Samtidigt är motionen en påminnelse om att denna möjlighet är viktig och ska värnas i
utformningen av LRFs strategiska styrning.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen anses besvarad med vad styrelsen anfört.
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Ärende nr 23

Styrelsens yttranden över inkomna motioner
Nr

Yttrande

Från

Motion

1

Livsmedelsstrategin och
livsmedelsproduktion

Mälardalen 2, Sydost 5,
Västra Götaland 11

Livsmedelsproduktion, Livsmedelsstrategi, Höj livsmedelsstrategins värde

90

2

Låt halta djur få smärtlindring
snabbt!

LRF Ungdomen 4, Skåne 5

Låt halta djur få smärtlindring snabbt!,
Låt halta djur få smärtlindring snabbt!

97

3

Indirekta skador vid sjukdomsutbrott

Västra Götaland 7

Indirekta skador vid sjukdomsutbrott

99

4

Ägarskifte – en ödesfråga

Jönköping 2,
LRF Ungdomen 1

Skapa möjligheter för fler företag inom
de gröna näringarna, Skifta och ta
över, vad är det vi behöver

103

5

Översyn av lagar, förordningar
och riktlinjer som styr rovdjursförvaltningen

Gävleborg 1

Översyn av lagar, förordningar och
riktlinjer som styr rovdjursförvaltningen

106

6

Det behövs ett brett rådslag
inom organisationen kring
LRFs hållning i vargfrågan

Västra Götaland 9

Det behövs ett brett rådslag inom
organisationen kring LRFs hållning
i vargfrågan

108

7

Åtgärder krävs mot växande
vargstam och omtag i vargfrågan

Skåne 4

Åtgärder krävs mot växande vargstam
och omtag i vargfrågan

113

8

Viltskador ur ett hållbarhetsperspektiv

Sydost 7

Viltskador ur ett hållbarhetsperspektiv

116

9

Hantering av slaktavfall från vilt

Södermanland 1

Hantering av slaktavfall från vilt

118

10

Vildsvin och vildsvinsprojekt

Östergötland 1

Vildsvin och vildsvinsprojekt

122

11

Ersättning för viltskador

LRF Ungdomen 2

Ersättning för viltskador

125

12

Ursprungsmärkning på
produkter gjorda av svensk
skogsråvara

Dalarna 1

Ursprungsmärkning på produkter
gjorda av svensk skogsråvara

129

13

Gör naturvården i skogen
till en lönsam produktionsgren

Sydost 3

Gör naturvården i skogen till en
lönsam produktionsgren

132

14

Skogens naturvärden saknar
värde

Västerbotten 1

Skogens naturvärden saknar värde

136

15

Ökad produktion av biodrivmedel

Västra Götaland 3

Ökad produktion av biodrivmedel

140

16

Bakbind inte skogsägarnas
kolbindningsmöjligheter!

Norrbotten 1

Bakbind inte skogsägarnas kolbindningsmöjligheter!

144

17

Framtidens folkrörelse

Sydost 6, Värmland 1,
Östergötland 4

Organisationsutveckling, Kommungrupperna ska med i folkrörelseutvecklingen, Framtidens LRF

149

18

Lokalavdelningars ekonomi
och kassahantering

Södermanland 2,
Östergötland 3

Lokalavdelningars kassahantering,
Lokalavdelningars ekonomi

153

19

LRF Ungdomens rösträtt på
LRFs riksförbundsstämma

Mälardalen 1

LRF Ungdomens rösträtt på LRFs
riksförbundsstämma

155

241

Sid

Nr

Yttrande

Från

Motion

Sid

20

Medlemsavgift

Dalarna 4

Medlemsavgift

159

21

Fiskerätten – en viktig del i
äganderätten

Norrbotten 2

Fiskerätten – en viktig del i
äganderätten

162

22

Vinstutdelning

Skåne 3

Vinstutdelning

165

23

Intrångscertifiering på
landsbygd och hos de
gröna näringarna

Västra Götaland 6

Intrångscertifiering på landsbygd
och hos de gröna näringarna

168

24

Intrångsersättningen i
skogsmark

Jönköping 3

Intrångsersättning i skogsmark

171

25

Elområden

Skåne 7, Sydost 1, Sydost 2

Sveriges fyra el-områden,
Elprisområden, Elhandelsområden

176

185

26

Drivmedelskostnader

Dalarna nr 3, Gotland 2,
Skåne 8, Sydost 4,
Västra Götaland 8

Drivmedelskostnader inom de gröna
näringarna, Konkurrensneutrala
bränslepriser, Höga dieselkostnader
till lantbruk och skogsbruk – en
konkurrensfråga, Höga bränslekostnader och kostnadskris, Lantbrukets
diesel- och energikostnader

27

Stölder på landsbygden

Västra Götaland 5

Stölder på landsbygden

189

28

Fotosyntesen och klimatberäkningar

Jönköping 1

Fotosyntesen och klimatberäkningar

192

29

LRFs opinionsarbete kring
nordiska näringsrekommendationer under omprövning
och nötkreaturs klimatpåverkan

Västra Götaland 4

LRFs opinionsarbete kring nordiska
näringsrekommendationer under
omprövning och nötkreaturs klimatpåverkan

195

30

Vattenkraften – en del i den
hållbara omställningen

Västra Götaland 10

Vattenkraften – en del i den hållbara
omställningen

199

31

Omforma strandskyddet till
ursprungsbehovet

Västra Götaland 1

Omforma strandskyddet till ursprungsbehovet och ta bort länsstyrelserna i
prövningen av strandskyddsärenden

202

32

En demokratisk vattenförvaltning

Västra Götaland 2

LRF måste med full kraft verka för att
demokratisera vattenförvaltningen

205

33

LRFs vindkraftspolicy

Östergötland 2

LRFs vindkraftspolicy upplevs som
aktuell och relevant

208

34

Det regnar och det regnar

Skåne 6

Det regnar och det regnar

211

35

Kraftöverföring med vatten/
markförlagda ledningar

Dalarna 2

Kraftöverföring bör ske med vatten/
markförlagda elledningar

214

36

Markägarens rätt till sin matjord

Skåne 2

Markägarens rätt till sin matjord vid
exploatering

217

37

Konkurrensneutrala fraktförutsättningar i Sverige

Gotland 1

Konkurrensneutrala fraktförutsättningar i Sverige

220

38

Ekonomibyggnaders användningsområde

Skåne 1

Ekonomibyggnaders användningsområde

223

242

Nr

Från

Motion

39

Livsmedelsstrategisäkrade
beslut och instruktioner

Yttrande

Värmland 2

Livsmedelsstrategisäkrade beslut
och instruktioner

226

40

Öka intresset att återuppta
förlorad odlingsmark

LRF Ungdomen 3

Öka intresset att återuppta förlorad
odlingsmark

229

41

Jordbrukspolitiken är ett
konsumentstöd

Jönköping 4

Jordbrukspolitiken är ett konsumentstöd

232

42

Översyn av samägandelagstiftningen

Jämtland 1

Översyn av samägandelagstiftningen

236

43

Extraordinära händelser

Västernorrland 1

Extraordinära händelser

239

243

Sid

Ärende nr 23

Inkomna motioner och styrelsens yttranden
Region

Motion

Sid Yttrande

Nr

Sid

Dalarna 1

Ursprungsmärkning på produkter gjorda
av svensk skogsråvara

128

Ursprungsmärkning på produkter
gjorda av svensk skogsråvara

12

129

Dalarna 2

Kraftöverföring bör ske med vatten/
markförlagda elledningar

213

Kraftöverföring med vatten/
markförlagda ledningar

35

214

Dalarna 3

Drivmedelskostnader inom de gröna
näringarna

179 Drivmedelskostnader

26

185

Dalarna 4

Medlemsavgift

157 Medlemsavgift

20

159

Gotland 1

Konkurrensneutrala fraktförutsättningar
i Sverige

219

37

220

Gotland 2

Konkurrensneutrala bränslepriser

180 Drivmedelskostnader

26

185

Gävleborg 1

Översyn av lagar, förordningar och
riktlinjer som styr rovdjursförvaltningen

Översyn av lagar, förordningar
105 och riktlinjer som styr rovdjursförvaltningen

5

106

Jämtland 1

Översyn av samägandelagstiftningen

235

Översyn av samägandelagstiftningen

42

236

Jönköping 1

Fotosyntesen och klimatberäkningar

191

Fotosyntesen och klimatberäkningar

28

192

Jönköping 2

Skapa möjligheter för fler företag inom
de gröna näringarna

101 Ägarskifte – en ödesfråga

4

103

Jönköping 3

Intrångsersättning i skogsmark

170 Intrångsersättningen i skogsmark

24

171

Jönköping 4

Jordbrukspolitiken är ett konsumentstöd

231

41

232

LRF Ungdomen 1

Skifta och ta över, vad är det vi behöver

102 Ägarskifte – en ödesfråga

4

103

LRF Ungdomen 2

Ersättning för viltskador

124 Ersättning för viltskador

11

125

LRF Ungdomen 3

Öka intresset att återuppta förlorad
odlingsmark

228

40

229

LRF Ungdomen 4

Låt halta djur få smärtlindring snabbt!

Mälardalen 1

LRF Ungdomens rösträtt på LRFs
riksförbundsstämma

Mälardalen 2

Livsmedelsproduktion

Jordbrukspolitiken är ett
konsumentstöd

Öka intresset att återuppta
förlorad odlingsmark

94

Låt halta djur få smärtlindring
snabbt!

2

97

154

LRF Ungdomens rösträtt på
LRFs riksförbundsstämma

19

155

1

90

86

244

Konkurrensneutrala fraktförutsättningar i Sverige

Livsmedelsstrategin och
livsmedelsproduktion

Region

Motion

Sid Yttrande

Nr

Sid

Norrbotten 1

Bakbind inte skogsägarnas kolbindningsmöjligheter!

Bakbind inte skogsägarnas
142
kolbindningsmöjligheter!

16

144

Norrbotten 2

Fiskerätten – en viktig del i äganderätten

160

Fiskerätten – en viktig del i
äganderätten

21

162

Skåne 1

Ekonomibyggnaders användningsområde

221

Ekonomibyggnaders
användningsområde

38

223

Skåne 2

Markägarens rätt till sin matjord vid
exploatering

216 Markägarens rätt till sin matjord

36

217

Skåne 3

Vinstutdelning

164 Vinstutdelning

22

165

Skåne 4

Åtgärder krävs mot växande vargstam
och omtag i vargfrågan

Åtgärder krävs mot växande
111 vargstam och omtag i vargfrågan

7

113

Skåne 5

Låt halta djur få smärtlindring snabbt!

2

97

Skåne 6

Det regnar och det regnar

210 Det regnar och det regnar

34

211

Skåne 7

Sveriges fyra el-områden

173 Elområden

25

176

Skåne 8

Höga dieselkostnader till lantbruk och
skogsbruk – en konkurrensfråga

181 Drivmedelskostnader

26

185

Sydost 1

Elprisområden

174 Elområden

25

176

Sydost 2

Elhandelsområden

175 Elområden

25

176

Sydost 3

Gör naturvården i skogen till en lönsam
produktionsgren

130

13

132

Sydost 4

Höga bränslekostnader och kostnadskris

182 Drivmedelskostnader

26

185

Sydost 5

Livsmedelsstrategi

1

90

Sydost 6

Organisationsutveckling

146 Framtidens folkrörelse

17

149

Sydost 7

Viltskador ur ett hållbarhetsperspektiv

115

8

116

Södermanland 1

Hantering av slaktavfall från vilt

117 Hantering av slaktavfall från vilt

9

118

Södermanland 2

Lokalavdelningars kassahantering

151

Lokalavdelningars ekonomi och
kassahantering

18

153

96

88

245

Låt halta djur få smärtlindring
snabbt!

Gör naturvården i skogen till
en lönsam produktionsgren

Livsmedelsstrategin och
livsmedelsproduktion

Viltskador ur ett hållbarhetsperspektiv

Region

Motion

Sid Yttrande

Nr

Sid

Värmland 1

Kommungrupperna ska med i
folkrörelseutvecklingen

147 Framtidens folkrörelse

17

149

Värmland 2

Livsmedelsstrategisäkrade beslut och
instruktioner

225

Livsmedelsstrategisäkrade
beslut och instruktioner

39

226

Västerbotten 1

Skogens naturvärden saknar värde

134

Skogens naturvärden saknar
värde

14

136

Västernorrland 1

Extraordinära händelser

238 Extraordinära händelser

43

239

Västra Götaland 1

Omforma strandskyddet till ursprungsbehovet och ta bort länsstyrelserna i
prövningen av strandskyddsärenden

201

Omforma strandskyddet till
ursprungsbehovet

31

202

Västra Götaland 2

LRF måste med full kraft verka för att
demokratisera vattenförvaltningen

204 En demokratisk vattenförvaltning

32

205

Västra Götaland 3

Ökad produktion av biodrivmedel

138 Ökad produktion av biodrivmedel

15

140

Västra Götaland 4

LRFs opinionsarbete kring nordiska
näringsrekommendationer under omprövning och nötkreaturs klimatpåverkan

194

29

195

Västra Götaland 5

Stölder på landsbygden

188 Stölder på landsbygden

27

189

Västra Götaland 6

Intrångscertifiering på landsbygd och hos
de gröna näringarna

167

23

168

Västra Götaland 7

Indirekta skador vid sjukdomsutbrott

3

99

Västra Götaland 8

Lantbrukets diesel- och energikostnader

184 Drivmedelskostnader

26

185

Västra Götaland 9

Det behövs ett brett rådslag inom organisationen kring LRFs hållning i vargfrågan

Det behövs ett brett rådslag
107 inom organisationen kring
LRFs hållning i vargfrågan

6

108

Västra Götaland 10

Vattenkraften – en del i den hållbara
omställningen

198

Vattenkraften – en del i den
hållbara omställningen

30

199

Västra Götaland 11

Höj livsmedelsstrategins värde

1

90

Östergötland 1

Vildsvin och vildsvinsprojekt

121 Vildsvin och vildsvinsprojekt

10

122

Östergötland 2

LRFs vindkraftspolicy upplevs som
aktuell och relevant

206 LRFs vindkraftspolicy

33

208

Östergötland 3

Lokalavdelningars ekonomi

152

18

153

Östergötland 4

Framtidens LRF

148 Framtidens folkrörelse

17

149

98

89

246

LRFs opinionsarbete kring
nordiska näringsrekommendationer under omprövning och
nötkreaturs klimatpåverkan

Intrångscertifiering på landsbygd
och hos de gröna näringarna
Indirekta skador vid sjukdomsutbrott

Livsmedelsstrategin och
livsmedelsproduktion

Lokalavdelningars ekonomi och
kassahantering

Anteckna gärna.

247

Anteckna gärna.

248
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