LRFs verksamhetsberättelse
2016 – ett politiskt skördeår för LRF

Stolta tillsammans.
Vi som jobbar i det gröna
näringslivet har mycket
att vara stolta över. För
det är vi bönder, odlare,
skogsägare och andra
landsbygdsföretagare
som får Sverige att växa.
#vifårlandetattväxa

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är
en intresse- och företagarorganisation
för de gröna näringarna
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de
gröna näringarna. LRFs cirka 140 000 medlemmar driver tillsammans 70 000 företag
och det gröna näringslivet står för lite mer än
4 procent av Sveriges BNP. LRF medverkar till
utveckling av företag och företagare med jord,
skog, trädgård och landsbygdens miljö som
bas, så att de kan förverkliga sina ambitioner
om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.
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2016 – ett politiskt
skördeår för LRF
2016 var året då LRFs nya organisation kördes in och började leverera resultat.
Det blev god utdelning i politiken och efterfrågan på svensk mat fortsatte att öka.
Miljömålsberedningen och Landsbygdsutredningen talade om tillväxt och utveckling. Och Sverige fick, några dagar in på 2017, den länge emotsedda nationella livsmedelsstrategin som man arbetat hårt för under 2016.
– Det är nog det största jag varit med om under alla mina år i LRF, säger
Helena Jonsson.
Just det faktum att Sverige, efter många års hårt LRFarbete, äntligen fått en nationell livsmedelsstrategi
dominerar också samtalet när LRFs ordförande Helena
Jonsson tillsammans med LRFs vd Anders Källström
och LRF Ungdomens ordförande Nils Björid försöker
sammanfatta det gångna året.

– När jag fick beskedet på söndagen, dagen innan det
blev officiellt, gick jag direkt och lade en flaska champagne på kylning, säger Helena Jonsson. Sen firade
vi ordentligt på LRF.
– Det här är faktiskt det första strategiska jordbrukspolitiska beslutet sedan 1989. Då handlade det om att
minska produktionen för att få bukt med de svenska
livsmedelsöverskotten. Nu handlar det för första gången på nästan 30 år om att öka tillväxten i lantbruket.
Att samhälle, myndigheter och regelverk nu måste
anpassas till en strategi för en ökad livsmedelsproduktion, det är ett paradigmskifte, säger Anders Källström.
Nils Björid fyller på:
– Jag som är uppväxt med 1989 års politiska beslut har
levt i en nedåtgående trend. Min generation har inte
heller haft någon större tillit till politiken. Nu finns det
äntligen förutsättningar att vända utvecklingen och
det blir det både vårt och politikernas ansvar att leva
upp till det man beslutat.
Att målen för den svenska livsmedelsstrategin presenterades först några dagar in på 2017 spelar mindre roll.
LRFs tunga politiska arbete skedde åren innan och den
verkliga kraftsamlingen måste bokföras på 2016 års
arbetskonto.

Från vänster: Anders Källström – VD och koncernchef, Nils Björid – ordförande
LRF Ungdomen, Helena Jonsson – förbundsordförande.

– Hela organisationen var på fötter och jag och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht hade många och täta
kontakter under året, bekräftar Helena Jonsson.
Konkurrenskraftsutredningen från 2015 banade
vägen och var tydlig med att det svenska jordbrukets
konkurrenskraft måste stärkas. Under 2016 har de
politiska framgångarna följt slag i slag: Miljömålsberedningen talade om vikten av en ökad svensk livsmedelsproduktion, Landsbygdsutredningen presenterade
77 förslag för att stärka landsbygden, vattendirektivet
tog en ny riktning och det nationella skogsprogrammet
innehöll positiva förslag. I samtliga fall har LRF haft ett
finger med i spelet. Till det kommer stora framgångar i
samarbetet med Kemikalieinspektionen och ökad förståelse från andra myndigheter. För en utomstående
förefaller det som rekord för LRFs politiska arbete.
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– Det är många samverkande faktorer som ligger bakom framgångarna. Vi lyckas bäst när alla delar av LRF
arbetar tillsammans, säger Helena Jonsson.
LRFs nya organisation med tydliga branschdelar, som
LRF Kött, LRF Mjölk, LRF Trädgård, LRF Växtodling, LRF
Häst och LRF Skogsägarna, där alla organisationer möts
och kan ta gemensamma beslut har bidragit, liksom det
branschgemensamma arbetet med att ta fram handlingsplaner för tunga näringsgrenar som mjölk och kött.
– Flera stora och allvarliga omvärldshändelser som
klimathotet, det skärpta säkerhetsläget, stad-motland-trenden, Brexit och framväxten av nationalistiska
partier i många europeiska länder har också skapat nya
insikter hos våra beslutsfattare, säger Helena Jonsson.
– Många har förstått vikten av att styra om mot en mer
biobaserad samhällsekonomi och att matförsörjningen
också är en säkerhetsfråga.
– Jag tror inte heller att man ska underskatta betydelsen av att vi i LRF har arbetat konsekvent med livsmedelsstrategin och tillväxtmålen, på alla nivåer i organisationen, under närmare åtta års tid, säger Anders
Källström. Istället för att ställa någon till svars så står
vi för ett svar. Vi har med vår strategi visat på en möjlighet för det gröna näringslivet och för landet Sverige.

LRF möter ett ökat intresse för svensk mat och ser en
ökad förståelse för stad och land-perspektivet och en
biobaserad samhällsekonomi. Men när det gäller äganderätten har läget försämrats, menar Helena Jonsson.
Och det gäller särskilt skogen.
– Folk tycker att den skog där de rastat hunden i tre år,
det är deras skog. Men det är det ju inte. Det är någon
annans skog. En markägare som har skött sin skog så
att rara arter trivs, hon eller han borde få medalj. Istället får man inte bruka delar av sin skog längre. Det är
totalt fel signalpolitik . Men tack vare domen i det så
kallade bombmurklemålet vet vi nu att myndigheterna
inte hur som helst kan förbjuda skogsbruk utan att
ersätta markägaren, säger Helena Jonsson.
Droppen var när regeringens skogsutredare Charlotte
Riberdahl i Almedalen funderade högt om huruvida
skogen, som har ett så stort allmänintresse, borde kunna ägas av privatpersoner.
– Det var ett så tydligt övertramp som gjorde både mig
och många andra arga, säger Helena Jonsson och fortsätter:
– Den privata äganderätten är ju i själva verket en garant för att förvalta naturresurserna på ett långsiktigt
hållbart sätt.

L R Fs V E R KSA M H E T SBE R ÄT T E L SE 2016

5

FÖROR D

Just därför har LRF gjort en storsatsning under rubriken ”Det goda ägandet” och bland annat anställt fem
personer med specialkunskaper om äganderätt.
– Vi har gjort det för att vi ser ett växande behov och
för att vi måste ta position på ett område som utmanas.
LRFs medlemmar ska verkligen känna att LRF är en
organisation att hålla i hand i de här sammanhangen,
säger Anders Källström.
På marknaden har det mesta gått LRFs och de svenska
böndernas väg. Efterfrågan på svenska livsmedel är
större än på mycket länge och priserna för nötkött och
griskött ligger väsentligt högre än i övriga EU. Men
trots högre priser säljer handeln betydligt mer svensk
mat än tidigare.
– Under det sista kvartalet 2016 har vi haft en positiv
trend inom nästan alla köttslag utom lamm. Det är
unikt, säger Anders Källström.
Den starka efterfrågan har också bidragit till att antalet förprövningar av stallbyggen ökat.
– Det behövs, för vi är kraftigt underinvesterade,
säger han.
Det goda marknadsläget på hemmaplan hindrar inte
LRFs ledning från att parallellt arbeta för en ökad export. Anders Källström var också med på exportresan
till Kina i december – ett direkt resultat av branschens
samarbete med en handlingsplan för gris.
– Intresset för oss var enormt, säger han. Sverige står
för kvalitet i Kina och potentialen är jättestor om vi
kommer in på den kinesiska marknaden.
Ett av LRFs mål är att bli en tydligare organisation för
det gröna företagandet i Sverige. Och under 2016
ökade antalet företagarmedlemmar med 450 personer
netto.
– Vi är på rätt väg, säger Helena Jonsson. Men det är
också mycket en fråga om hur vi kommunicerar och
talar oss emellan.

Under senhösten lanserades ”Jobba Grönt”, en storsatsning tillsammans med Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, SLA, som riktas mot nästa generation gröna
företagare. Satsningen ska pågå i tre år och kostar totalt 20 miljoner kronor.
– Naturbruksgymnasierna jublar, säger Anders Källström och Nils Björid fyller på:
– Målet är att rekrytera fler till det gröna näringslivet.
Man jobbar målgruppsanpassat med Youtube och andra spridningsvägar. Det är en stor förändring mot
tidigare, säger han.
Ekonomiskt har LRF gått bra under 2016, även om
inte alla dotterbolag redovisade de svarta siffror som
Anders Källström förutspådde vid samma tid för ett
år sedan.
– Vi har faktiskt haft det bästa resultatet sedan 2010.
Dotterbolagen visar plus utom By-gruppen och Macklean och där har vi nu satt in åtgärder. Den största
förändringen har skett på LRF Media som fokuserat
helt på Land, Land Lantbruk, Land Skogsbruk, ATL
och Lantmannen.
Med en stark ekonomi, en marknad som går som tåget
och politisk medvind, vad blir fokus under 2017?
– Det är nu vi måste ta livsmedelsstrategin vidare till
konkreta resultat, säger Helena Jonsson. Och vi måste
flytta fram positionerna för att bygga den biobaserade
ekonomin.
– Jag vill jobba för att skapa nya förutsättningar för
svensk landsbygd. Jag tror 2017 blir året då det vänder, säger Nils Björid.
– Vi ska stärka LRF som företagarorganisation för det
gröna näringslivet, kroka arm med skogsägarföreningarna och bli fler medlemmar som äger och brukar jord
och skog. Målet är 150 000 företagarmedlemmar år
2030, säger Anders Källström.

Fotnot: Helena Jonsson, som valdes till förbundsordförande 2011,
tillkännagav i början på året att hon inte står till förfogande för omval
vid 2017 års stämma i maj. Även LRF Ungdomens ordförande Nils
Björid har avböjt omval.
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MEDLEMSORGANISATIONEN

Du behövs och
LRF finns där för dig

LRF är en demokratisk organisation där förtroendevalda
väljs för att företräda LRFs medlemmar gentemot företag,
andra organisationer, kommuner och myndigheter.

FÖROR
M
E DL ED
M S ORG A N I S AT ION E N

2016 års lokalavdelning
jobbar för konkurrenskraften

skapat ett utbildningsprogram för
att få till en bättre odling och djurhållning. Man har även arbetat för
att öka spannmålsodlingen genom
att ordna fältvandringar. Men en av
de allra viktigaste uppgifterna för
Söderhamns LRF-avdelning är kontakten med medlemmarna.
Juryns motivering löd:

Söderhamns lokalavdelning i

Gävleborg blev Årets lokalavdelning 2016. LRF valde att lyfta fram
en avdelning som på olika sätt arbetat för att stärka medlemmarnas

konkurrenskraft och därmed förbättrat förutsättningarna för ett
framgångsrikt landsbygdsföretagande i bygden.
LRF Söderhamn har bland annat

Söderhamns lokalavdelning har
aktivt jobbat med att stärka medlemmarnas konkurrenskraft genom
kunskapsuppbyggnad, arbete med
offentlig upphandling, integrationsprojekt och Mjölkkronan. Avdelningens styrelse är aktiv och har
kontinuerlig kontakt med kommunpolitiker, tjänstemän, näringsliv och
media, för att på olika sätt arbeta
med förutsättningar som möjliggör
landsbygdsföretagande i bygden.
Priset på 25 000 kronor överlämnades på LRFs riksförbundsstämma i maj.

Webbinarier ett nytt
sätt att gå på möte
LRF ordnade under året sitt första webbi-

narium, ett webbsänt seminarium exklusivt
för LRFs medlemmar om aktuella och viktiga framtidsfrågor för LRF. Med hjälp av
ny webbteknik kan man både se och höra
föreläsarna och även ställa frågor och vara
med i diskussioner. Tekniken är enkel, man
laddar ner ett program i datorn och går
sedan in via en länk.
Detta ger medlemmarna möjlighet att
påverka LRFs arbete för landsbygdsföretagandets framtid. Årets alla webbinarier
hittar du på lrf.se/webbinarier. Där finns
också möjlighet att se genomförda webbinarier i efterhand.
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Mjölkjouren
Den 1 mars 2016 startade LRF en mjölkjour för att stötta medlemmar som

behövde hjälp med lösningar på både personliga och/eller företagsmässiga
problem. Mjölkjouren lanserades eftersom många mjölkbönder har haft
det mycket tufft ekonomiskt.
Via telefon och mail kunde medlemmar få kontakt med psykolog, omsorgsgrupper, branschexperter och företagsrådgivare och på så sätt få hjälp med
att hitta lösningar på olika problem. LRF samordnade insatsen med LRF
Konsult, Växa Sverige, Skånesemin, Rådgivarna i Sjuhärad och Brolin Westrell. Mjölkjouren bestod av sju regionala medarbetare inom LRF som besvarade telefon och mail och sedan slussade vidare mjölkföretagare till rätt
hjälp. Totalt togs 336 ärenden emot i jouren varav majoriteten inkom via
telefon. Ungefär hälften av ärendena slussades vidare till någon form av
produktionsrådgivning och hälften till ekonomisk rådgivning. Drygt 20
ärenden slussades vidare till samtalsstöd hos Brolin Westrell och/eller till
regional omsorgsgrupp. Några ärenden slussades vidare till en regional
företagsutvecklare. Den 16 december stängdes Mjölkjouren.

Antalet företagarmedlemmar ökade
LRFs medlemsantal minskade 2016 och visade samtidigt en uppåtgående

kurva. Den 31 december hade LRF 141 257 medlemmar. På helåret är det
är en minskning med 7 323 medlemmar eller 5 procent jämfört mot förra
året. Men årets avslutning visar att trenden vänt, det sista halvåret ökade
medlemstalet med 150. Antalet företagarmedlemmar ökade med 450
under samma period och uppgick vid årsskiftet till 118 638.
Under 2015 genomförde LRF för första gången sedan 1971 en förändring
i avgiftsmodellen för att säkra en stabil ekonomi för LRF även i framtiden.
Trots en minskning av antalet medlemmar i samband med detta så stärktes
det ekonomiska resultatet och medlemsavgiften tog en större del av finansieringen av LRFs verksamhet. Nu har också medlemskurvorna vänt och
medlemsantalet ökar igen.
LRF kunde hälsa 5 972 nya medlemmar välkomna. Det är 2 146 fler än
förra året. Som Sveriges största småföretagarorganisation och som den
nya miljörörelsen har LRF nått nya medlemskategorier.

En vän i nöden
Under sommarens utbrott av

mjältbrand i Östergötland
visade LRF hur bra organisationen arbetar tillsammans,
ända från riksnivå ner till lokalavdelningsnivå.
Mjältbrand väcker ofta starka
känslor och det är därför viktigt att all hantering sker
snabbt och professionellt för
att förebygga ryktesspridning
och ytterligare negativa konsekvenser för den som drabbats.
LRFs centralt placerade personal hade tidig kontakt med
ansvariga myndigheter och
hjälpte till att få med personal
och förtroendevalda från regionen i de samverkansmöten
som genomfördes. Myndigheten fick då kort kontaktväg och
LRF hjälpte till att snabbt bjuda
in till informationsmöten där
berörda personer kunde få
svar från flera olika myndigheter. Möten som organiserades
snabbt och enkelt tack vare att
LRF fanns med.

Förstärkt medlemsrekrytering
och tipsartelefon
I september anlitades på försök nio personer med lantbruksbakgrund som

så kallade internsäljare för att stärka upp arbetet med medlemsrekryteringen i regionerna. Det fungerade bra och kommer att utökas under 2017
med fler säljare. Mest framgångsrik är den rekrytering där man i regionen
lämnar tips om personer som kan bli LRF-medlemmar.
LRF lanserade också ett tipsarnummer för alla som vill lämna tips om
presumtiva medlemmar. Det är enkelt: SMS:a namn och nummer till personen i fråga till 0730-12 14 09, så ringer LRF henne eller honom.
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LRFs Styrelse:

Därför behövs LRF
nu och i framtiden
Helena Jonsson

Tillsammans vecka 39
Under 2016 startade LRF ett arbete för att över hela landet, vid samma tid-

punkt, (vecka 39, i slutet av oktober) uppmuntra kommungrupperna att genomföra olika aktiviteter riktade till politiker och tjänstemän. Under veckan
genomfördes omkring 150 möten med sammanlagt cirka 850 politiker och
andra nyckelpersoner. Det går alltså att konstatera, att när hela LRF jobbar
mot samma mål så finns en väldig kraft med sin botten i både folkrörelse
tradition och intresseorganisation.
För att stötta kommungrupperna i detta genomförde LRF-regionerna
under året olika planeringsdagar dit kommungrupperna bjöds in för att få
faktakunskap och möjlighet att tillsammans, och med stöd av personal och
styrelse, göra en grundläggande planering av sin aktivitet. Arbetet med att
få kommungrupperna ännu mer aktiva kommer att fortsätta med liknande
stöttning och aktiviteter under 2017 och fram till valet 2018.

Nöjd Medlem
visar framgångsfaktorerna
Andelen nöjda medlemmar sjönk i 2016 års mätning från 59 till 54 procent.

Det handlade till största delen om en förskjutning från nöjda mot delvis
nöjda medlemmar, medan andelen missnöjda ligger på samma nivå som året
dessförinnan. Orsakerna kan vara effekter av medlemsavgiftshöjningen,
synpunkter på huruvida LRF är tydligt i sina ställningstaganden, och det
faktum att LRF de senaste åren har haft mindre resurser till medlemsnära
projekt då finansieringen från Landsbygdsprogrammet förändrats.
Undersökningen visade på att förbättringar inom ett antal områden
skulle skapa nöjdare medlemmar. Bland framgångsfaktorer utkristalliserades två områden som berör hur LRF ska arbeta, Möjlighet att påverka och
Bemötande och tillgänglighet. Och tre områden som berör vad LRF ska
arbeta med, Politik och samhälle, Opinionsbildning och Stöd och råd.
Ett antal insatsområden identifierades, bland andra:
• Fördjupa och utveckla det gemensamma arbetet
med fokus på valet 2018.
• Fortsätta utveckla erbjudandet till skogsägare.
• Stärka, inspirera och bygga stolthet bland de förtroendevalda
på alla nivåer.
• Fler personliga kontakter.
• Utveckla LRF som företagarorganisation

Det finns en stark trend
i urbaniseringen. Allt
färre har en tydlig
koppling till landsbygden. Då behövs
någon som LRF för
att sprida kunskap,
öka förståelsen och
försöka påverka värderingar. Vi har ett otroligt viktigt folkbildningsuppdrag och en roll i att bredda
debatten så att inte miljöpopulismen tar
överhanden. Nu känns det som om vi står
på en gungbräda. Snart tippar den över
mot ett mer biobaserat samhälle. Då blir
vi i det gröna näringslivet nyckelpersoner. Det innebär stora möjligheter och
samtidigt utmaningar. För som råvaruproducent riskerar man alltid att komma
lite sämre ut än resten av kedjan.

Åsa Odell
Vi har länge haft en utförslöpa för svenskt lantbruk som inleddes
när man liberaliserade på marknadssidan, men inte på
regelsidan. Och det
har ju delvis hållit i sig.
Nu börjar politikerna
vakna, men orkar inte riktigt. Jag tror vi
går mot bättre tider men det är inget
självspelande piano. Så vi har oerhört
mycket kvar att göra.

Sven Erik Hammar
Det är i skogen som
hoten mot ägandeoch förfoganderätten är som störst i
dag. Skogen ska
brukas. Därför behövs LRF mer än någonsin för att arbeta för
en helhetssyn där skogen är en resurs i
samhällsutvecklingen. Miljömålen måste
balanseras mot andra samhällsmål, exempelvis att minska klimatförändringarna och åstadkomma mer sysselsättning
och regional utveckling. Vi behöver då
använda skogen mer, inte mindre.
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Opinionsbildning

Välj svenskt!

LRF ska driva opinion för det gröna näringslivets
och LRFs medlemmars frågor och deras produkter och
tjänster, bland politiker och beslutsfattare, konsumenter
och allmänhet och bland barn och ungdomar.
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LRFs Styrelse:

Därför behövs LRF
nu och i framtiden
Lotta Folkesson
Jag ser hur mycket som behöver göras för att våra
barn och barnbarn
ska känna sig trygga
i att våga satsa på
landsbygdsföretagandet. När jag möter politiker och folk
från andra branscher uttrycker de sin genuina uppskattning för
det vi har att erbjuda, även om de inte
alltid vet hur de ska underlätta för oss.
Jag brukar säga att jag har kunnat förändra mer i LRF än vad jag kunde göra i
politiken. Förr var bonde ett skällsord, nu
är det ett statusord.

Sara Helgstrand
Jag vill skapa bättre förutsättningar för det gröna näringslivet. Och
är hellre med och
jobbar än sitter
hemma och tycker
att saker är dåliga.
Min drivkraft är att jag
är landsbygdsföretagare
och vill fortsätta att vara det. Då ska jag
också vara med och forma framtiden för
det gröna näringslivet. Det är en viktig
fråga för oss yngre.

Marcus Söderlind

Maten ska kännas bra i magen
LRF har länge pratat om skogens betydelse för klimatet. Fler behöver veta
att även Sveriges jordbruk och matproduktion är hållbar. LRF lanserade
därför hösten 2016 ett nytt sätt att kommunicera kring mat och klimat.
På ett lättsamt och enkelt sätt ska konsumenterna få veta att svensk mat
är klimatsmart. Temat är Maten ska kännas bra i magen.

Undersökningar som LRF gjort visar att konsumenternas förtroende för
bonden som matproducent är högt och för att Sveriges bönder producerar
mat på ett bra och säkert sätt. LRF vill gärna att fler konsumenter ska sluta
upp för att vi för klimatets skull både måste bruka jorden och i större utsträckning välja svensk mat när vi handlar i butiken och äter på restaurang.
Satsningen syns framförallt som filmer och budskap i sociala medier.
Maten ska kännas bra i magen finns på Facebook: matenskakannasbraimagen

Allt färre beslutsfattare
och myndighetsutövare har kunskap och
förståelse för hur
det är att driva företag på landsbygden
och i den gröna näringen. Samtidigt som
allt fler intressen, krav
och målkonflikter ska hanteras. När det
gäller näringspolitiken och företagarvillkoren på landsbygden är det bara LRF
som driver de frågorna, ingen annan gör
det jobbet. Tillsammans står tjänstemän
och medlemmar för stor kompetens och
kan möta argument med trovärdighet.
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Många debatter om köttet
LRF har under året i många sammanhang fått han-

tera det ständiga skuldbeläggandet av kött och
mjölk som miljöbovar. LRFs strategi har varit att
föra en konstruktiv dialog om kött och klimat.
Utgångspunkten är också alltid att var och en
själv väljer vad man vill äta, men när man äter kött
– välj svenskt.

Hjärta mjölk
Hjärta mjölk startade under 2016.

Bakom satsningen står de svenska
mjölkbönderna och mejeriföretagen via LRF och LRF Mjölk. Hjärta
mjölk berättar om den svenska
mjölkens positiva hälsoeffekter och
betydelse för miljön, så att fler förstår att mjölk och mjölkprodukter
är viktiga delar i en balanserad och
miljösmart kost.
Man vänder sig framförallt till yrkesgrupper som arbetar med mat
och barn, till exempel personal på
förskola och skola och kostchefer.
Och till opinionsbildare inom mat,
hälsa och miljö. Kommunikation
sker huvudsakligen i sociala medier.
Men yrkesmålgrupperna nås även
via nyhetsbrev, medverkan på
branschträffar och via digitalt pedagogiskt material som finns att ladda
ner från hjärtamjölk.se.

I alla sammanhang har LRF lyft att svensk köttproduktion står sig väl ur
flera hållbarhetsaspekter och att Sverige ur klimatsynpunkt kan och behöver producera mer kött. Det har varit i egna debattartiklar om den svenska
produktionens mervärden, eller som repliker i andras debatter.
LRFs hållning är också att köttet är inte bara en köttfråga. Det handlar om
konkurrenskraft där kött och mjölk blir en plogbill som banar väg för andra
områden.

Fler unga till det gröna näringslivet
Under hösten lanserades Jobba Grönt, LRFs och Skogs- och Lantarbets

givareförbundets gemensamma storsatsning för att locka framtidens
arbetskraft till det gröna näringslivet.
En undersökning som LRF och SLA har gjort visar att unga har en väldigt
vag uppfattning om det gröna näringslivet. De tror det är tungt, smutsigt,
olönsamt och ensamt. Därför vill man visa upp näringen som en spännande
och livsnödvändig framtidsbransch för ungdomar och karriärbytare.
En ny webb, ett mässkoncept med VR-glasögon och en unik satsning med
kända youtubers är några av ingredienserna i satsningen. Detta varvas
med fysiska möten, där unga som redan valt det gröna näringslivet berättar om sitt val och sin bransch på skolor och mässor.
Läs mer på jobbagront.se.

Rekordår för Bonden i Skolan
Under 2016 slog LRFs satsning bondeniskolan.se besöksrekord

med drygt 41 000 unika besök, jämfört med 29 534 under 2015.
Framför allt var det under höstterminen som pedagogerna sökte i
materialet, det lockade hela 24 000 unika besökare och betyder
att man varje skoldag hade runt 200 besök.
Det digitala läromedlet Bonden i Skolan är nu inne på sitt tredje år.
I dagsläget erbjuder LRF här teman och lektioner för alla årskullar
från förskola till årskurs 6, och ett mindre tema för högstadiet och
gymnasiet. Dessutom har det under även kompletterats med
teman anpassade för fritidsverksamheten.
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Osten fick en
krönika
LRF har tagit fram en ny rapport

om läget inom offentlig upphandling och hur det ser ut med inköpen
av svenskt i kommuner och landsting. Kyckling och mejeri ökar, köttet står stilla och för svensk ost ser
det dystert ut.

Jämställdhetsakademin förnyades
LRF driver sedan år 2009 Jämställdhetsakademin, en tankesmedja med

syfte att verka för att kvinnor och män ska ha likvärdiga förutsättningar
att starta och driva företag inom det gröna näringslivet. Jämställdhetsakademin tog 2016 in flera nya ledamöter från de kooperativa företagen inom
det gröna näringslivet.

Axel Hansson som arbetat länge
med upphandlingsfrågor på LRF
har också varit återkommande krönikör i Magasin Måltid, branschtidningen för kockar och kostchefer i
offentliga kök.
En av krönikorna ägnade han åt
den svenska ostens kräftgång i
offentliga sammanhang. Hårdost är
en paradgren i svensk matkultur
men som går nästan helt förlorad i
upphandlingen. Han pekade på att
importerad ost ofta har högre salthalt än svensk för att man ska kunna ha mer vatten i den, på så sätt
blir den billigare att producera.

Ny ordförande för Jämställdhetsakademin blev Sven Erik Hammar, vice
ordförande i LRF, som tar över uppdraget från Helena Jonsson. Akademin
fick också elva stycken helt nya ledamöter, som kommer från LRFs organisationsmedlemmar.
Under 2016 nominerade Jämställdhetsakademin bland annat en deltagare från Sverige till Copas innovationspris för kvinnor, som kom på toppfem bland alla de europeiska länderna.

Samarbetet med ICA ökade andelen
svenskt i butiken
ICA och LRF förlängde sitt samarbete till 2018. Inom ramen för samarbetet
riktas uppmärksamheten mot frukt och grönt, samtidigt som satsningarna
inom kött och mejeri fortsätter. Genom samarbetet har både andelen
svenska varor i butiken och efterfrågan på dem ökat.

LRF och ICA ville gemensamt bredda utbudet av svenska varor i butik,
öka försäljningen av svensk mat och
bidra till den svenska landsbygdens
utveckling och tillväxt. Sedan 2014
har man bland annat nått följande
resultat:

• Närmare 90 procent av det färska kött ICA säljer under egna
varumärken och 80 procent av
ICAs charkprodukter har nu
svenskt köttinnehåll. En ökning
från knappt 80 respektive 30
procent jämfört med när sam
arbetet inleddes.

• Cirka 12 000 ton importerad
köttråvara har ersatts med
svenskt kött, vilket har bidragit
till bättre pris till svenska bönder.
• Mjölkkronan samlade under
2015-2016 in 113 miljoner
kronor.
• Ett pågående arbete att sprida
kunskap om mervärden med
svenskproducerade varor i ICAbutikerna och i ICAs marknads
föring. Andelen konsumenter som
medvetet väljer svenska livsmedel har öka till 75 procent. En
ökning med 10 procentenheter
från 2014.
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Svensk ost
lyftes på festival
För tredje gången var LRF med och arrangerade

Ostfestivalen. 2016 års festival ägde rum
på Nordiska Museet den 19-21 februari och har
blivit en mötesplats för producenter och konsumenter med inriktning på kvalitet och råvara.
Att vara medarrangör av Ostfestivalen är ett av LRFs bidrag till att lyfta den
svenska osten på hemmaplan. Det går åt tio liter mjölk för att producera ett
kilo ost och därför är det en bra produkt att lyfta fram för att både öka efterfrågan och visa på mervärden. Festivalformatet är ett tacksamt sätt att
exponera osten på och öka konsumenternas känsla och kunskap.

Fler samarbeten som lyfter bonden
Årets Kock – LRF fortsatte sitt engagemang även 2016 i samarbete med

LRF Trädgård och var först ut med att lyfta frukt och grönt i detta sammanhang. Deltävling i Skåne och final i Stockholm.
ICA – Upplägget Lokala affärer i mässform är ett samarbete med ICAhandlare i syfte att öka andelen lokala produkter i butiken.
Exceptionell råvara – Utveckling av svenska kvalitetsråvaror till restaurangbranschen i nära dialog mellan kockar och livsmedelsproducenter.

Medieintensiv organisation
LRF arbetar för en förflyttning från traditionella till digitala och sociala

medier. Därför behöver närvaron i till exempel tryckt dagspress numera ses i ett sammanhang där även närvaron på till exempel Facebook och Twitter beaktas.
LRFs närvaro i traditionella medier uppgick till 11 446 inslag. Siffran
gäller för hela LRF och handlar om tryckt media, webb, radio och TV.
Det var en minskning med ungefär 2 000 inslag från föregående år.
Siffran var då ovanligt hög, bland annat med anledning av mjölkmanifestationen i september 2015. LRF brukar ligga på mellan 700-1 300
klipp varje månad vilket är högt. Enligt Retriever, LRFs mediebevakare
som har många stora kunder, är LRF en av deras absolut mest medieintensiva organisationer. Annonsvärdet för 2016 motsvarade 240,7
miljoner kronor. Annonsvärdet anger hur mycket det skulle ha kostat
att annonsera på samma utrymme som det redaktionella materialet.
LRF har ambitionen att öka den digitala kommunikationen aktiviteten i sociala medier.
Vid årets slut hade LRFs Facebook-sida närmare 11 700 gillare,
LRFs Twitter 6 570 följare, LRFs Instagram 750 följare och den LRFägda Facebooksidan för Bonden i skolan hade 2 059 gillare. Under
hösten startade LRF en Facebooksida för Maten ska kännas bra i
magen och den hade vid årets slut 1 650 gillare.
I januari startade den slutna Facebookgruppen Vi är LRF, enbart
för LRF-medlemmar, och den hade i slutet av 2016 1 200 följare.

LRFs Styrelse:

Därför behövs LRF
nu och i framtiden
Palle Borgström
Vi lever i en tid med stora
utmaningar för livsmedels- och klimatfrågorna. Men det
finns också ett
ökande
intresse
från politiker, myndigheter och konsumenter för dessa frågor.
Det handlar bland annat om kvalitet och
säkerhet för livsmedel samt hållbarhet
och klimatpåverkan för vår energiförsörjning. Vi inom de gröna näringarna kan leverera lösningar på många av samhällets
utmaningar och därför är möjligheterna
för de gröna näringarna större än på
många år. Den nationella livsmedelsstrategin innebär att dörrar öppnas som tidigare varit stängda. Men det krävs ett
starkt LRF för att ta tillvara möjligheterna
för våra medlemmar och som kan visa på
vad vi har att erbjuda. Vi lever också i en
tid när samhällsdebatten präglas av
snabbhet mer än fakta. Då behövs LRF
som utmärker sig en trovärdig och ansvarsfull medlemsorganisation.

Jan Ehrensvärd
LRFs förmåga att mobilisera och anpassa den
kompetens, passion
och vilja som finns i
organisationen till
en föränderlig omvärld är det som
kommer visa på vårt
verkliga värde för de
gröna näringarna. Våra frågor står högt
på agendan och vi har alla förutsättningar
att ta plats i debatten och vara med och
påverka. Tydligast blir vi när vi kan fokusera våra resurser på ett antal prioriterade frågor. Jag tror att här blir vårt arbete
med livsmedelsstrategin och dess handlingsplaner, det nationella skogsprogrammet och äganderätten särskilt viktiga. Inriktningen på företagandet kommer också hjälpa oss att skapa ännu mer
medlemsnytta så att det blir en märkbar
skillnad på att vara medlem i LRF och inte.
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Det gröna näringslivet
har ett erbjudande till samhället.

LRF arbetar på alla nivåer för att förbättra förutsättningarna och villkoren för de gröna näringarna. En viktig del
i detta är en dialog med politiker och beslutsfattare.

NÄ
FÖROR
DR I N G S P OL I T I K

Artskydd och
nyckelbiotoper i hetluften

Ljuspunkter i
växtskyddsfrågan

Myndigheternas förändrade tillämpning av artskyddsförordningen innebär

LRF fortsatte under året sitt envisa

att enskilda drabbas av inskränkningar i sitt ägande och brukande utan
ersättning. LRF har tillsammans med skogsägarföreningarna uppvaktat
regeringen och myndigheter om att en förändring krävs av förordningen.
Skogsstyrelsen har därefter tillsammans med Naturvårdsverket skrivit till
regeringen att en översyn av förordningen behövs. Regeringen har ännu
inte gett besked. LRF stöder också markägare i principmål för att få förtydligande och förändring av tillämpningen.

arbete för ett fungerande växtskydd för Sveriges odlare. Efter
LRFs tidigare kritik har handläggningen på KemI blivit effektivare
och dialogen kring ansökningar om
dispenser och utvidgade produktgodkännanden fungerar bra.

Nyckelbiotopsinventeringen har över tid förändrats och kan för den enskilde innebära stora inskränkningar i brukandet av sin skog. LRF har tillsammans med skogsägarföreningarna aktivt drivit att en förändring krävs
vilket lett fram till att skogsstyrelsen inlett en översyn av inventeringar
och tillämpning där LRF delar i arbetet.

LRF tog också initiativ till ett riksdagsseminarium där två odlare
medverkade och berättade hur
deras företag påverkas när det inte
finns effektiva växtskyddsmedel.
Det slopade kravet på permanent bevuxna skyddszoner som ett
villkor för att få använda vissa växtskyddsmedel välkomnades av LRF
och är ett exempel på flera bra saker som LRF tycker att KemI har
levererat.
Under lång tid har LRF efterlyst
ett bredare perspektiv och ett politiskt ansvarstagande för konsekvenser och konkurrens i växtskyddsfrågan. Man har till exempel
velat se ett tätare samarbete mellan
KemI och Jordbruksverket. Under
2016 träffades de båda myndigheterna två gånger, tillsammans med
LRF och Svenskt Växtskydd, efter
inbjudan från LRF. KemI har nu
startat en grupp som ska diskutera
användningsvillkoren där LRF ingår
och kan framföra odlarnas synpunkter.

Det Goda Ägandet
Äganderätten är grunden för all näringsverksamhet på landsbygden, och
även ett viktigt samhällsintresse. Därför lanserade LRF under 2016 ett
omfattande och långsiktigt arbete för att öka kunskapen och förändra
attityderna kring äganderätten inom det gröna näringslivet. Satsningen
har fått namnet Det goda ägandet och lyfter fram det privata ägandet
av jord och skog och de samhällsnyttor det leder till.

Huvudpunkterna är att:
• Det goda ägandet är ett samhällsintresse
som skapar betydande värde för alla.
• Det goda ägandet präglas av långsiktighet och hållbarhet.
•D
 et goda ägandet är basen för det
gröna näringslivet.
•N
 är ägandet hotas skapar det gröna
näringslivet mindre samhällsnytta.

Miljömålsberedningen trodde
på jord- och skogsbruket
När Miljömålsberedningen presenterade sin blocköverskridande överens-

kommelse om klimatmål och en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige
hade man tagit intryck av bland andra LRFs synpunkter och konstaterade
att produktionen från jord och skog behöver öka för att klara klimatmålen.
Ett tydligt erkännande av det gröna näringslivets betydelse för en hållbar
samhällsutveckling.
Målet är att klimatutsläppen ska ha minskat med minst 85 procent till
2045 och att transportsektorn ska minska utsläppen med 70 procent till
2030 jämfört med 1990. Jord - och skogsbruket har en särställning när
det gäller att binda koldioxid och blir därför ett viktigt verktyg för att nå
klimatmålen. Detsamma gäller för en övergång till en mer biobaserad samhällsekonomi, vilket enligt Miljömålsberedningen är en nödvändig strategi
att arbeta med inom alla sektorer för att nå klimatmålen.
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Exportprotokoll
till Kina ger
affärsmöjligheter
LRF tog emot en delegation från

Kinas jordbruksministerium som
var här för att få inblick i svensk
kooperation och familjejordbruk.
Ytterligare en bra kontaktyta för
LRF i arbetet med att få till landsgodkännande och ett och handelsavtal när det gäller svenskt
griskött.
Den kinesiska matimporten ökar
eftersom befolkningen växer
snabbt och en växande medelklass har möjlighet att köpa mat av
bra kvalitet. Störst efterfrågan är
det på gris och kyckling.
LRF arbetar tillsammans med
Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Utrikesdepartementet och
Business Sweden för att få till ett
landsgodkännande som skulle
innebära mycket för Sveriges grisbönder och slakterierna. LRF har
under året tillsammans med branschen besökt stora grisföretag
och på sätt skapat kontakterför
framtida handel.

Stort steg
i vattendialogen
Regeringen beslutade den 6 okto-

ber om den länge emotsedda överprövningen av vattendirektivets
åtgärdsprogram. Regeringen satte
ner foten i flera av de frågor som är
viktiga för LRF. Bland annat ställdes
högre krav på att belysa konsekvenserna för företag av åtgärderna.
LRF har länge hävdat att miljö
politiken måste gå hand i hand med
livsmedelsproduktionen och det är
ett erkännande till Sveriges bönder

LRF drev strandskydd som principmål
Strandskyddsbestämmelserna slår hårt mot hästföretagare. Vad som är
tillåtet för får- och nötföretagare är förbjudet för hästföretagare. LRF beslutade därför att juridiskt stödja en travtränare i ett viktigt principmål.
Travtränaren får inte använda marken som bete till hästarna på sin anläggning i Marks kommun i Västra Götaland. Hanteringen av strandskyddsreglerna har tvärtemot lagstiftarens intentioner visat sig utgöra ett direkt hinder,
ibland nästan omöjliggjort för företagare att driva verksamhet i glesbygd.
LRF anser att ärendet är principiellt viktigt eftersom många hästföretagare har samma bekymmer. Därför stödjer LRF processen genom att gå in
med principmålspengar. Det är viktigt att hitta lösningar så att mark kan
brukas och företagare kan driva sin verksamhet på gården.

Fakta principmål

LRF hjälper medlemmarna genom att varje år ekonomiskt stödja ett antal
juridiska processer. Detta görs för att klarlägga bilden av läget på olika
rättsområden eller i frågor som berör många medlemmar.

att regeringen tydliggjorde detta.
Sveriges bönder fick nu förtroendet att via rådgivning och kunskapsutveckling genomföra åtgärder och fortsätta arbeta för en
minskad påverkan på miljön. De
åtgärder som behöver göras ska
ske främst genom att söka de befintliga miljöersättningarna i Landsbygdsprogrammet och via rådgivning i Greppa Näringen. Bra var
också att regeringen betonade
vikten av ökad delaktighet jämfört
med hur det varit hittills.
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Inspel till ett
nationellt skogsprogram
LRF lämnade synpunkter på underlaget till ett kommande nationellt

skogsprogram. LRF var generellt positivt men anser att underlaget
inte är tillräckligt för att bygga ett nationellt skogsprogram på. Det
behövs större tydlighet när det gäller att det är brukandet av skogen
som ger största nyttan.
LRF anser att det behövs ett nationellt skogsprogram som tar ett
helhetsgrepp kring skogen och som bidrar till övergången till en bioekonomi där ett konkurrenskraftigt och lönsamt. Ett skogsprogramskogsbruk är basen som bidrar till exportintäkter, fler arbetstillfällen
för Sverige och minskad klimatpåverkan samtidigt som det stärker
den regionala utvecklingen i landet.

Hyfsat gehör för LRFs synpunkter
om vattenskyddsområden
2016 presenterade Dricksvattenutredningen sitt förslag. Den har haft i
uppdrag att identifiera utmaningarna för en säker dricksvattenförsörjning
i landet.

LRF har suttit med i expertgruppen och kunnat påverka utredningen
som har bestått av många olika delar. Framförallt är det frågan om vattenskyddsområden som har berört LRF. Enligt förslaget ska kommunerna
vara skyldiga att inrätta vattenskyddsområden och att uppdatera dem
som redan finns men som är otidsenliga. LRF är missnöjt med att ersättningsfrågan inte har hanterats av utredningen och om förslaget går igenom kommer det att innebära ekonomiska problem för många.
Positivt är att utredningen föreslår en konsekvensanalys och krav på
samråd. Det är nytt i sammanhanget och viktigt för LRF. Utredningen har
däremot inte föreslagit någon ändring när det gäller överklagande, något
som LRF ogillar och har yttrat sig särskilt om.

Bioekonomins betydelse bekräftades

LRFs Styrelse:

Därför behövs LRF
nu och i framtiden
Mikael Bäckström
Jag brukar ibland tänka på
hur det skulle vara om
vi inte hade något
LRF, hur skulle det
se ut då? En politiker skulle kanske
lyssna på mig och
säga ”Jag hör vad du
säger” men det skulle ju
inte finnas någon tyngd bakom mina synpunkter. Det behövs en motpart som gör
det värt att lyssna och LRF är den motparten.

Sven Norup
LRF har ett enormt
starkt ”varumärke”
externt. Internt kan
vi bli mycket bättre
på att lyssna, ha
bättre transparens i
det vi gör och det går
självklart att förbättra
förankringsprocessen i organisationen.
Vi är många, det finns ett enormt engagemang och en stor kunskap som kan göra
LRF ännu starkare. Det politiska läget förändras snabbt i vår omvärld och inte
minst i vårt närområde. Frågor som diskuteras runt om oss är till exempel: krisberedskap hos myndigheter och hos allmänheten, självförsörjningsfrågor, möjligheter med bioenergi med mera. LRF och
framför allt våra medlemmar, kommer få
en viktig roll i dessa frågor.

I ett pressmeddelande konstaterade regeringen att bioekonomin står för

Lennart Nilsson

11 procent av landets BNP. Detta efter att ha gett Tillväxtanalys och
Statistiska Centralbyrån (SCB) uppdraget att undersöka hur stor del av
de olika sektorerna inom svensk ekonomi som är biobaserade. Siffran var
ingen överraskning för LRF, som drivit på för att analysen skulle göras och
som välkomnade bekräftelsen av det gröna näringslivets betydelse för
jobb och ett hållbart samhälle.

Det är ju i princip samma frågor vi arbetar
med nu som tidigare, även om det
sker förskjutningar
i omvärlden och detaljfrågorna varierar.
Det är tuffare idag och
trycket på lantbruket ökar. Så egentligen
är LRF viktigare nu än förr. Vi har diskussionerna om köttet och miljöfrågorna,
och vi ifrågasätts mer än någonsin. Samtidigt har vi sett en ökad förståelse för våra
frågor hos politikerna på senare tid.

I och med att bioekonomins betydelse bekräftades i faktiska siffror blir det
lättare att lägga upp en strategi för hur man ska sätta upp realistiska mål
för tillväxt. Arbetet med detta går nu vidare i det samverkansprogram för
biobaserad och cirkulär ekonomi där LRFs förbundsordförande Helena
Jonsson ingår och som leds av närings- och innovationsminister Mikael
Damberg.
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LRF och Jordbruksverket inledde samarbete om
vattenrådgivning
Jordbruksverket handlade upp en

specialisttjänst inom vattenhushållning. LRF vann upphandlingen, ett
tecken på att Jordbruksverket uppskattar och tillvaratar LRFs kompetens inom vattenområdet.
Uppdraget handlar om att öka kunskapen hos rådgivare och entreprenörer inom markavvattningsfrågor,
bland annat genom att ordna kurser
och ta fram informationsmaterial.
Tjänsten ligger också i linje med
LRFs arbete för att stärka produktionslantbruket.

Förslag till ny
terrängkörningslag
med hjälp av LRF
Under året beslutades att reger-

ingen ska uppdra åt Naturvårdsverket och övriga berörda myndigheter att ta fram ett förslag till
moderniserad terrängkörningslagstiftning som kan minska skador
och störningar i markerna.
Terrängkörning är en fråga som
medlemmarna i framförallt de norra regionerna diskuterat länge. Det
handlar om missbruk av skoter och
fyrhjuling som stör djurliv och friluftsliv och skadar många markägares verksamhet.
Naturvårdsverket bad LRF att ta
fram en samlad bild av hur LRFs
medlemmar upplever att terrängkörningen har förändrats över tiden. Så regionerna från norra Mälardalen och uppåt gjorde en
sammanfattning av utvecklingen
från 1960 fram till idag. Det blev
viktig input från verkligheten och
just den rapporteringen blev kärnan i problematiken.

Framgångar i viltfrågorna
Regeringen har genom ändringar i jaktförordningen och jaktlagen beslutat

att ärenden om jakt på stora rovdjur ska hanteras skyndsamt hos myndigheterna och att mål om jakt på stora rovdjur ska hanteras skyndsamt i
domstolarna. Detta är en framgång för LRF. Delar av kraven i LRFs rovdjurspolicy är därmed uppfyllda, möjligheterna till snabba beslut och genomförande av skyddsjakt har ökat markant. De nya skyndsamhetskraven
bidrog även till att licensjakt på varg kunde genomföras 2017. Trots att
besluten om licensjakt överklagades i tre instanser. Ett av LRFs krav är att
vargen ska regleras med jakt.
Regeringen föreslog också i en proposition att utfodring av vilt ska kunna
förbjudas och regleras även på andra sätt. Propositionen var en framgång
för LRF som sedan länge har ett stämmobeslut om att arbeta för regler
kring detta. Propositionen återvisades av riksdagen till regeringen, förslagen ansågs för radikala. Som en del av arbetet för att minska viltskadorna
har regeringen nu gett Svenska Jägareförbundet i uppdrag att arbeta för
att minska vildsvinens spridning och antal och att verka för rimlig utfodring
utan användning av rotfrukter. En framgång för LRF i avvaktan på ny proposition om viltutfodring.

Enklare och mer flexibla betesregler
LRF har arbetat intensivt för bättre regler gällande bete och utevis-

telse för nötkreatur inom mjölk- och köttproduktionen. Inför betessäsongen 2016 trädde också nya föreskrifter i kraft som minskar mjölkoch köttföretagens administration och gör det enklare att anpassa
betet och utevistelsen efter gårdens och djurens förutsättningar. Det
tidigare kravet på sammanhängande bete har tagits bort och det är nu
upp till djurhållarna att bedöma när det är lämpligt att ta in djuren då
till exempel vädret är dåligt.
De nya reglerna underlättar också för köttproducenterna att möta
marknadens efterfrågan på svenskt kött året om. LRF fortsätter nu
att arbeta för ytterligare förenklingar och förbättringar av reglerna.
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Internationell vattenspaning
gör det svårare att miss
gynna Sverige
En vanlig fråga bland LRFs medlemmarna är hur

vattenåtgärderna ser ut i andra länder. Man vill veta
om Sverige avviker och det bottnar i nyfikenhet men
också i att man inte vill känna sig orättvist behandlad.
I oktober ordnade LRF sitt andra internationella seminarium om EU:s vattendirektiv. Fem länder, Norge,
Polen, Lettland, Frankrike och Holland, berättade om
hur de arbetar med vattenåtgärder i lantbruket i EU:s
vattendirektiv.
LRF hade också bjudit in representanter från Närings- och Miljödepartementen, Havs- och Vattenmyndigheten, Jordbruksverket och de fem regionala vattenmyndigheterna. Det var en signal till dem att LRF
följer åtgärder och kostnader i andra länder så att
Sverige inte ska få högre kostnader.

Utredaren av
skogsvårdslagen byttes ut
Den statliga utredaren av skogsvårdslagen Charlotta

Riberdahl chockade skogs-Sverige när hon i Almedalen
ifrågasatte privat ägande av skogsmark. Uttalandet fick
många att reagera, inte minst LRFs medlemmar protesterade kraftfullt.
Det är ett problem idag att myndigheters syn på
äganderätten blir allt mer godtycklig. Men även landsbygdsministern tog avstånd från Charlotta Riberdahls
uttalande och regeringen utsåg den tidigare lagmannen
Fredrik von Arnold till ny utredare. Utredningen har
fått direktiv att bland annat utreda utökad talerätt för
miljöorganisationer. LRF är representerat i utredningen.

Det finns hopp för den
småskaliga vattenkraften
Att LRF engagerade sig i den småskaliga vattenkraften

berodde inledningsvis på att man var rädd för att regler
och pålagor skulle smitta av sig på markavvattningsfrågorna som berör väldigt många medlemmar. Det visade
sig sedan att fler har småskaliga vattenkraftverk på sin
mark än man tidigare visste, allra flest i västra Sverige.
LRF har jobbat mycket med frågan under en längre tid.
Bland annat genom flera debattartiklar. Och i regionerna, framförallt Västra Götaland, har man bedrivit
praktiskt påverkansarbete genom att bjuda ut sina
riksdagsledamöter i verkligheten. Många har tackat ja,
sett med egna ögon och förstått problematiken.
Resultatet kan sammanfattas i elva riksdagsmotioner.
Dessutom i ett betänkande från Civilutskottet med
förslag om ett tillkännagivande till regeringen med anledning av ett motionsförslag om tillståndsprövningen
för vattenverksamheter. Enligt utskottet bör regeringen
återkomma till riksdagen med förslag på ett regelverk
om tillståndsprocesser för vattenverksamheter som är
flexibelt och anpassat till småskaliga verksamheter.

LRF med i arbetet om ny djurskyddslag
LRF driver aktivt frågan om en översyn av djurskyddslagstiftningen i syfte att bättre

än idag kombinera Sveriges bönders ambition om god djuromsorg med hög konkurrenskraft för svensk livsmedelsproduktion.
Regeringen har också aviserat att man ska lägga en proposition till riksdagen om en ny
djurskyddslag. Grunden är förslagen från den statliga Djurskyddsutredningen där LRF deltog i utredarens expertgrupp och lämnade remissyttrande över betänkandet. Det är viktigt att
den nya djurskyddslagen är i linje med regeringens livsmedelsstrategi och att lagen också tar sin utgångspunkt i Konkurrenskraftsutredningens förslag.
LRFs syn är att basen för både god djuromsorg och utveckling av företagandet är en lagstiftning som
bygger på tillit och förtroende för företagarnas ambitioner och kompetens, något som behöver omsättas
i både den nya lagen och i tillämpningen och kontrollen.
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Djurskydds
kontrollen på
slakteri blev
mer rättssäker
LRF har de senaste två åren hög-

prioriterat arbetet med att förbättra rutinerna för när och hur veterinärer på slakterierna ska informera
länsstyrelserna och djurägarna om
befarade brister i djurskyddet. En
ny vägledning som innehåller många
förbättringar kom under 2016. LRF
var med i den grupp som tog fram
den nya vägledningen. Nu fortsätter
arbetet med att implementera den,
det vill säga att få den att fungera som
den är tänkt i praktiken, och att informera berörda om det som är nytt.
Det är framförallt hanteringen av
slakteriveterinärernas information
till länsstyrelserna som har skapat
omfattande problem för djurägarna, bland annat med oacceptabla
brister i rättssäkerheten och negativa ekonomiska konsekvenser.
Den nya vägledningen innehåller
många förbättringar. Till exempel
ska djurägarna nu i normalfallet
alltid informeras när slakteriveterinärerna skickar information till länsstyrelsen om en befarad djurskyddsbrist, och ribban höjs till en
mer rimlig nivå för när länsstyrelsen
ska informeras.
LRF anser att djurägare måste
kunna känna sig trygga med en
likvärdig bedömning av djurskyddet
och att det här en seger för rättssäkerheten. Att LRF och andra organisationer i näringen har samarbetat i den här frågan har varit en
framgångsfaktor.

LO-basen fick uppleva
grön entreprenörsanda
Den bästa studieresa LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson har varit
på. Så kommenterade han själv besöket i Östergötland som LRF hade bjudit in till i slutet av april.

LRF och LO har samarbetat de senaste åren kring en samhällsutveckling
mot en biobaserad ekonomi som kan skapa ett klimatsmart samhälle och
fler jobb. Samarbete har även skett i Miljömålsberedningen. På senare tid
har också Svenskt Näringsliv kommit till i det gemensamma påverkansarbetet.
Karl-Petter Thorwaldsson och LOs näringspolitiske expert bjöds in av
Helena Jonsson och LRF Östergötland till ett besök i regionen för att se
hur man där arbetar för att på olika sätt göra sig oberoende av fossila
bränslen och skapa ett mer kretsloppsanpassat och biobaserat samhälle.
LO är en stark samarbetspartner i detta sammanhang, med nära kopplingar till nuvarande regering och samma intresse som LRF för att skapa en
fossilfri framtid och fler gröna jobb över hela landet.

Stöd för att kunna välja
svenskt även på krogen
Med den nya ursprungsmärkningarna Kött från Sverige och Från Sverige

är det lättare för konsumenterna att göra medvetna val i butiken. LRF vill
att det ska vara lika lätt på restaurang och fick stöd från två ministrar. Även
restaurangernas branschorganisation Visita var positiv.
Konsumentminister Per Bolund och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
konstaterade i en debattartikel i Expressen att det är dags att märka upp
framförallt kött på restauranger så att man som konsument ska ha samma
valmöjlighet vare sig man är restauranggäst eller butikskund.
Branschorganisationen Visita svarade att de gärna vill påverka sina
medlemmar bland hotell och restauranger att ursprungsmärka genom att
ta med ursprungsmärkning i sina branschriktlinjer. En välkommen uppslutning inom ett område som LRF har jobbat med under lång tid, bland annat
tillsammans med organisationen Svenskt kött.
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Litet grisland
som blev förebild

Sverige och LRF mot
antibiotika till friska djur

Flera gångar under året tog grisnäringen emot utländ-

Sverige satte under året ner foten i arbetet med den
nya EU-lagstiftningen för veterinärmedicin och driver
frågan om ett förbud mot gruppbehandlingar med
antibiotika till friska djur i förebyggande syfte. LRF har
drivit frågan aktivt både nationellt och internationellt.

ska studiebesök som ville inspireras och lära av svensk
grisproduktion. Besöken har arrangerats av bland andra LRF som har medverkat tillsammans med grisproducenter, Jordbruksverket och representanter från
slakteribranschen.
Flera andra EU-länder känner av konsumenternas ökade
tryck på djuromsorg och krav på begränsning av antibiotikaanvändningen och vill gärna höra hur man gjort i
Sverige. Den svenska modellen har blivit en förebild för
hur man föder upp grisar med svans. Knorren förknippas med ett sunt förhållande till antibiotikan, något som
förhindrar resistensen och gagnar humanhälsan.
Under 2016 utmärkte sig Sverige genom en merbetalning på mellan 25 och 30 procent över snittet i övriga
EU. Efter en riktig ekonomisk kris för grisnäringen har
hela kedjan från jord till bord samlats till en gemensam
handlingsplan för att hitta lösningar för att skapa förutsättningar för en långsiktig och lönsam grisnäring.
Mycket tack vare LRFs marknadssamarbeten vet en
handlare idag mer om grisnäringen och har en större
insikt om svenska mervärden, som djurhälsa och låg
antibiotikaanvändning.

Tillsammans med sina systerorganisationer i de nordiska länderna skrev man ett gemensamt brev till sina
folkhälso- och landsbygdsministrar för att de skulle ta
upp frågan på bred internationell front. Ett gemensamt
påverkansarbete där LRF har varit initiativtagaren.
Under 2016 var Sveriges djurproducenter som vanligt bäst inom EU på att använda minst mängd antibiotika. LRF och svenska djurproducenter tog också steget till en aktiv roll med att sprida kunskap
internationellt om hur man kan bedriva djuruppfödning
med ingen eller ytterst lite antibiotika.
Till exempel bad Fredrik Federley, Centerpartiets
EU-parlamentariker, LRF att komma ner till Bryssel
och prata om Sveriges bönders förhållande till antibiotikaanvändning. Mötet var ett förmöte med övriga
parlamentariker inför ett kommande högnivåmöte och
ämnet var hur medlemsländerna kan samarbeta för att
minska överanvändningen av antibiotika.

Rapport om det gröna näringslivets
betydelse för samhället

DET GRÖNA
NÄRINGSLIVET
OCH DESS BETYDELSE FÖR SAMHÄLLET
EN RAPPORT OM HELA SVERIGE

Det är det gröna näringslivet som förvaltar det svenska naturkapitalet. Ett kapital

som till skillnad från många andra, rätt förvaltat, kan användas om och om igen
utan att förbrukas.
I rapporten Det gröna näringslivet och dess betydelse för samhället visade LRF i ett
större perspektiv de möjligheter som det gröna näringslivet bär på, de resurser som
finns på svenska gårdar och de utmaningar vi alla står inför, i Sverige och globalt.
Rapporten presenterade nya fakta om vad de gröna näringarna erbjuder i form av
sysselsättning och tillväxt, hållbar utveckling och en levande landsbygd.
Rapporten lanserades i Almedalen och många kommungrupper använde den som underlag i dialogen
med politikerna under den stora opinionssatsning hela LRF genomförde i vecka 39 under samlingsnamnet
Tillsammans får vi landet att växa, #vifårlandetattväxa.

LRF 2016
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Förhållandet till
Näringsdepartementet är gott
LRFs politiska kontakter sker på alla nivåer. LRFs förbundsord
förande Helena Jonsson och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
har schemalagda avstämningsmöten. Helena Jonsson beskriver
dem som trevliga men seriösa. De öppnar också för mer skarpa
samtal, när sådana behövs.
De inplanerade mötena mellan LRF och
Näringsdepartementet är väl förberedda
med tre till fyra punkter, som är vad som
hinns med om man ska hinna samtala
meningsfullt om var och en.
– Vi vill ju inte bara pratas vid när vi
är oense och träffas därför på det här
sättet, fyra till sex gånger om året. Det
sker i god anda och är ett sätt att skapa
förtroende från båda håll, säger Helena
Jonsson.
Helhetsgrepp om
landsbygden saknas
Generellt tycker hon att LRF och Näringsdepartementet har en god relation.
Kontakterna med Miljödepartementet
är mer komplicerade.
– Men att landsbygdsfrågorna ligger
under Näringsdepartementet är samtidigt en utmaning. Vi tycker ju att de hör
hemma där. Samtidigt hanterar inte
landsbygdsministern alla landsbygdsfrågor. Den viktiga infrastrukturen till exempel, med bredbandsfrågan som ligger
inom landsbygdsprogrammet, har SvenErik Bucht inte ansvar för.
Evig koppling till miljö
Ett annat tänkvärt fenomen är att LRFs
frågor alltid kopplas ihop med miljö. Det
är Miljö- och jordbruksutskottet, inte
Miljö- och industriutskottet. Och man
är dålig på att se sambandet mellan de

gröna näringarna och social och ekonomisk hållbarhet.
– När det gäller FNs generationsmål
om att inte exportera miljöpåverkan är
det ju det vi har gjort under en längre
tid. Lökodlingen är ett aktuellt exempel,
där vi nu i större utsträckning blir hänvisade till import av lök som är odlad under sämre förhållanden än de vi erbjuder i Sverige.
Läpparnas bekännelse
En undersökning som LRF tagit fram
om politikers och beslutsfattares syn
på LRF visar att 78 procent av de till
frågade anser att de gröna näringarna
i Sverige ska ha konkurrensvillkor jämförbara med dem som gäller inom EU.
Så varför händer så lite rent praktiskt
på den fronten?
– Som politiker är det lätt att säga
saker. Ännu lättare om man är i opposition, och det är ju faktiskt majoriteten
just nu. Många är dessutom övertygade
om att vår särlagstiftning är en konkurrensfördel. Men man ska också vara
medveten om att det för politiker kan
vara svårt att känna igen sina beslut när
de realiseras efter att ha malts genom
tillämpande myndigheters kvarnar.
Högt betyg för expertisen
Helena Jonsson tycker ändå att arbetet
med livsmedelsstrategin har skapat

intresse och lyft LRFs frågor på dagordningen. Många har fått insikt om att
svenskt jordbruk ligger långt framme i
jämförelse med många andra länders
och att det erbjuder möjligheter som
bättre kan tas tillvara.
LRFs arbete måste ständigt anpassas
efter det politiska landskapet. En svag
regering innebär att riksdag och utskott
får större inflytande. Det betyder i sin
tur fler kontaktytor att hålla koll på och
föra dialog med. Myndigheterna utövar
som sagt också stort inflytande över
LRF-medlemmarnas vardag.
Då är det viktigt att LRF har skickliga
experter som kan matcha det. I undersökningen bland politiker och beslutsfattare fick LRF också höga betyg för sin
näringspolitiska expertis och det bidrar
starkt till vårt goda anseende bland de
tillfrågade.
Tidigt ute är bra
Två andra faktorer som Helena Jonsson
menar är viktiga för framgång i det politiska arbetet är att prioritera de frågor
där LRF kan nå största möjliga förändring. Och att vara närvarande från början i en central fråga.
– Att finnas med på ett hörn tidigt i en
process är bättre än att komma in med
dunder och brak i allra sista stund. Just
så har vi arbetat med livsmedelsstrategin där vi hade en egen strategi som vi
spelade in på ett tidigt stadium, och som
nog var en bidragande orsak till att regeringen kunde börja jobba med sin.
Hårt jobb gav en
livsmedelsstrategi
I början av 2017 kom beskedet om att
det blir en nationell livsmedelsstrategi.
En stor seger för LRF men framförallt
för svensk livsmedelsproduktion och
landsbygden. Helena Jonsson säger att
strategin är det största hon har upplevt
under alla sina år i branschen.
– Den här överenskommelsen över
block- och partigränser, med långsiktiga
mål som kommer att gälla över mandatperioderna är oerhört stor för lantbrukssverige. Alla politiska förslag och
beslut som påverkar lantbruket måste
nu förhålla sig till den nya politiken.
Men hon påpekar att strategin för att
nå de uppsatta målen säkert kommer att
variera efter vilken regering Sverige har.
Och att det alltid kommer att behövas
ett aktivt arbete från LRFs sida för att
försvara konkurrenskraften.
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Tillsammans
får vi landet och företagen
att växa.

LRF är Sveriges största småföretagarorganisation.
Hela koncernen har en viktig uppgift i att stötta
företagare i det gröna näringslivet i deras utveckling av livskraftiga företag. Företagsutveckling
är därför ett prioriterat område för LRF.
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Fler ska se
företagare
som hjältar

Det vände uppåt
för svensk köttproduktion

LRF arbetar tillsammans med

Efterfrågan på svenskt kött är rekordstor

Svenskt Näringsliv och Företagarna för att lyfta företagsamma
människor och visa hur deras förutsättningar kan förbättras. Det
gemensamma projektet Gilla #
Företagsamhet lanserades våren
2016 men kommer att fortsätta
med nya aktiviteter 2017.

och investeringsintresset för gris, nöt och
lamm ökade. Något som visar på ökad framtidstro hos
köttproducenterna som nu har fått bättre betalt för sina produkter.

Syftet är att sätta fokus på företagsamma människor och deras
förmåga att skapa jobb. Kampanjens målgrupper är kommun- och
riksdagspolitiker, allmänhet och
opinionsbildare. Man ska nå och
engagera dem genom samtal och
möten med lokala företagare,
rundabordssamtal, företagsbesök
och workshops.
Det viktiga är att politiker får
prata med företagare och ta del
av hur deras vardag ser ut. Under
2016 års kampanj förde fler än
850 företagare
samtal med minst
550 politiker.

LRF motsatte sig
amorteringskrav
för lantbruks
fastigheter
I ett yttrande över Finansinspek-

tionens förslag om krav på amortering av nya bolån var LRF starkt
kritiskt till att Finansinspektionen,
trots tidigare remissvar från LRF,
fortfarande inte såg de stora problem amorteringskravet leder till
för lantbruksfastigheter. LRF fick
även stöd i sin kritik från Svenska
Bankföreningen som också har
yttrat sig över förslaget. Efter
LRFs yttrande är jord- och skogsbruksfastigheter nu undantagna
från amorteringskrav på nya lån.

När det gäller både gris och nöt har svenska bönder har haft ett högre pris
än övriga i EU, trots en lågkonjunktur inom EU:s grisproduktion. Bland
annat genom att hela näringen, från jord till bord, på initiativ av bland andra LRF, tog ett gemensamt grepp för att möta framtiden – Handlingsplan
Gris, Nöt och Lamm.

LRF och polisen
samarbetade för att
förebygga brott
Tre av tio lantbrukare har drabbats av brott. I första hand är det bedrägerier med bluffakturor som är vanliga. Stölder av maskiner, verktyg, bränsle
och drivmedel ökar också. Samtidigt som polisens närvaro på landsbygden
blir allt sparsammare.

Men LRF känner att man har en god samverkan med polisen centralt,
bland annat genom nära samarbete med två av deras särskilda grupper, en
för bedrägeribrott och en för stölder av maskin och drivmedel. Polisen var
under året med på medlemsmöten och tillsammans med lantbrukare ska
man testa en ny dieselmärkning med DNA i fält för att få fram sådana bevis som kan fälla dieseltjuvarna.
LRF Samköp arbetade med att ta fram produkter som skulle kunna förebygga brott. Det handlar om belysning, lås, märkningssystem för maskiner och redskap och övervakningskameror.

LRFs Styrelse:

Därför behövs LRF nu
och i framtiden
Annika Bergman
Jag ser inte ett framtida samhälle där LRF inte skulle
behövas. Opinionsbildningen för landsbygden och det
gröna näringslivet är en av våra viktigaste uppgifter, den
minskar inte i betydelse, tvärtom. Det finns också mycket kvar att göra inom
utvecklingen av småföretagandet på landsbygden. Dessutom kommer hela
tiden nya hot mot ägande- och brukanderätten, LRF behövs mer än någonsin.
I oroliga tider, som det är i världen, behövs stabila demokratiska institutioner.
LRF behövs som motkraft till snäv populism och kortsiktig politik, det gröna
näringslivet är inget särintresse, vi är en bärande del i samhället.
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Energi =
ekonomi för företagarna
För att följa upp LRFs energisatsningar gjordes en kart-

läggning av synen på effektivisering, omställning och
försäljning av energi bland medlemmarna. Undersökningen ligger till grund för LRFs fortsatta arbete inom
energiområdet.
Man tittade på hur medlemmarnas energisatsningar
ser ut och vilka drivkrafter som ligger bakom. Kartläggningen ska utgöra underlag för nya erbjudanden och
för hur LRF kommunicerar dem. Man kommer också
att göra en analys av materialet tillsammans med den
enhet som arbetar med företagsutveckling, för att
koppla energiföretagandet till deras satsning på affärsmannaskap. Svaren i undersökningen ger även argument till LRFs dialog med politikerna.

Resurseffektivisering
för bättre lönsamhet
LRF Företagarakademi tog fram ännu en interaktiv

utbildning, om resurseffektivisering. Den handlar om
att spara på pengar och utsläpp, att arbeta mer effektivt och att hitta nya affärsmöjligheter.
Utbildningen är ett samarbete mellan energi- och företagandeenheterna och LRF Konsult och är exklusiv för
medlemmar i LRF och för LRF Konsults Mitt Kontorkunder, därför ligger den bakom inloggning på lrf.se.
Utbildningen ger en överblick och exempel på vad man
kan spara pengar på. Men förhoppningen är också att
den ska väcka nyfikenhet och inspirera till att boka tid
hos en energirådgivare för att skaffa mer kunskap, till
exempel en energikartläggning. Du hittar utbildningen
under lrf.se/foretagande.

Dieselsnurran gjorde det
enkelt att se energiförbrukningen
På LRFs webbplats finns Dieselsnurran där man enkelt
kan se sin dieselförbrukning och vilka effekter den får,
både för den egna ekonomin och för miljön.

Tanken var framförallt att hitta ett sätt att visa på energibehoven inom växtodlingen. Det är diesel och eldningsolja till torkar som är de stora posterna för direkt
energi och LRFs medlemmar har efterfrågat ett verktyg för åtgärder inom energiområdet.
Genom Dieselsnurran går det bland annat enkelt räkna
ut hur mycket man kan spara genom att minska användningen av diesel. Och hur mycket utsläppen av
växthusgaser då kan minska. Lika lätt är det att räkna
ut energiförbrukning vid spannmålstorkning, hur mycket koldioxidutsläpp den genererar och vad man sparar
genom att byta till bioenergi.
Dieselsnurran hittar du på lrf.se/dieselsnurran.

Modell för branscher och branschsamverkan
LRF har under flera år gjort ett stort arbete med att samla det gröna näringslivets alla
branscher under paraplyet LRF, något som skapat en stark röst i debatten. Idag finns sex
olika branscher, LRF Häst, LRF Kött, LRF Skogsägarna, LRF Växtodling, LRF Trädgård
och LRF Mjölk.

Under 2016 skapade LRF en enhetlig modell för styrning och finansiering av branscherna.
I och med det förenade LRF bredden, de generella företagarfrågorna, med spetsen som är
branscherna och deras operativa och unika kunskap.
Varje branschavdelning leds av en delegation som beslutar om inriktning, omfattning
och prioriteringar inom ramen för tillgänglig finansiering. Delegationerna består av två
personer utsedda av LRFs riksförbundsstyrelse och representanter för de olika branschernas föreningar och organisationer.
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Fri rådgivning i
en av lantbrukets
viktigaste frågor
LRF har ett medlemserbjudande

om kostnadsfri telefonrådgivning
i arbetsmiljöfrågor och säkerhet
genom Föreningen Säker Arbetsmiljö Sverige, en utveckling av projektet Säkert Bondförnuft.

Samarbete McDonald’s – Romeo
Under 2016 startade ett nytt samarbetsprojekt mellan McDonald’s, LRF

och Sveriges Nötköttsproducenter. Samarbetet ska bidra till att få fart på
svensk nötköttsproduktion. De företagare som satsar på fler dikor kommer kunna ansöka om att få en sponsrad tjur till ett värde av 25 000 kronor via detta samarbete.
Under tre år kommer totalt 100 tjurar att delas ut. Kravet är att man som
företagare utökar sin besättning med minst 20 dikor. Då kan man få en
stambokförd tjur sponsrad av McDonald’s.
Upprinnelsen till samarbetet är organisationernas gemensamma mål att
öka svensk nötköttsproduktion. En väg för att nå dit är genom att öka antalet dikor. Under slutet av 2016 beviljades de 14 första Romeo-tjurarna.

Arbetsmiljöfrågorna är särskilt
viktiga i lantbruket. Brister leder
till ökad skaderisk i en redan olycksdrabbad bransch och kan ge sanktionsavgifter vid eventuell tillsyn
från Arbetsmiljöverket. Rådgivningen kan ge stöd och vara ett bollplank för att lösa de brister som
tillsynen uppmärksammat och ge
råd kring vilken dokumentation
myndigheten kräver.
Rådgivarna i Säker Arbetsmiljö
Sverige har också bistått i rehabiliteringsfall genom att ta fram faktaunderlag, beskriva lantbrukets speciella förutsättningar och vara en
samtalspartner i kontakterna med
Försäkringskassan.
Rådgivningen är öppen alla var
dagar mellan 08.00-10.00 och
nås på 0709-85 60 00.

Statistikplattform ökade
kunskapen om köttmarknaden
Som ett led i de nationella handlingsplanerna för gris, nöt och lamm
lanserades en statistikplattform med statistik över gris-, nöt- och
lammproduktion som uppdateras varje vecka och finns tillgänglig på
LRFs webbplats. Den togs fram av LRF Kött, Svenska Köttföretagen
och Jordbruksverket.

Plattformen ska öka kunskapen om hur marknaden fungerar och ge
bättre grund för åtgärder hos både kommersiella och offentliga aktörer. Med den nya samlade statistikdatabasen kan man vara säker på
att de siffror man får är aktuella, plus att det sparar en massa tid för
dem som behöver statistiken eftersom de bara behöver leta på ett
ställe, inte som tidigare då man fick plocka lite här och där.
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Konsumentköplagen måste
bli enklare för häst
LRF har fortsatt arbetet med att

tillsammans med bland andra Hästnäringens Nationella Stiftelse för att
åstadkomma en förenkling och skapa en rimlig situation för svenska
hästuppfödare när det gäller Konsumentköplagen.
Främsta marknaden för svenska
hästuppfödare finns bland privatpersoner, samtidigt som majoriteten av
uppfödarna bedriver näringsverksamhet. Vid försäljning av en häst
mellan en näringsidkare och en privatperson är det idag Konsumentköplagen som styr köpet och en
eventuell reklamation. Den är utformad för skydda privatpersoner, men
kan innebära oproportionerliga konsekvenser för näringsidkare vid handel med levande djur.

Bättre skattevillkor
för hästföretagare
LRF arbetar tillsammans med LRF Konsult för att fler hästföretagare ska

uppfylla kraven för att få sin verksamhet bedömd som näringsverksamhet
i stället för hobby. Och för att Skatteverket ska bedöma hästföretagare
utifrån samma utgångspunkter oavsett var i landet man bor.
LRF och LRF Konsults experter finns med i Skatteverkets referensgrupp
för hästbeskattning. En löpande dialog förs med Skatteverket för att informera om hästföretagarnas förutsättningar, med målet att skapa en ökad
förståelse för denna del av landsbygdsföretagandet.

Riskanalys och omvärldsbevakning
LRF Företagarakademi har kompletterats med ytterligare en digital utbildning,

Projektet
Lean Lantbruk
förlängdes
Lean Lantbruk är ett nationellt projekt och vänder sig till jordbruksoch trädgårdsföretag i hela Sverige
med ett erbjudande om utbildning
inom Lean. Projektet har rullat åren
2012 - 2015 och då ny finansiering
beviljats, fick projektet en förlängning på upp till ytterligare fem år.
Första utbildningen hölls under
hösten 2016.

Den stora nyheten för 2016 kring
Lean Lantbruk var att även mindre
företag, inklusive enmansföretag,
erbjöds möjlighet att delta genom
en utbildning anpassad för just dem.
Totalt 18 företag började därför
utbildningen under oktober månad:
Lean Lantbruk mindre företag för
företag med upp till tre sysselsatta
och Lean Lantbruk större företag
med fyra sysselsatta eller fler.

om omvärldsbevakning och riskanalys. Sedan tidigare finns utbildningarna
Affärsmannaskapets grunder, Ekonomistyrning, Resurseffektivisering, Försäljning och tre ljudböcker: Förhandlingsteknik, Ägarskifte och Samarbete.
I den nya utbildningen, som är ett samarbete med LRF Konsult, får man
som företagare lära sig mer om hur man kan planera för det oväntade genom
att göra en riskanalys och hålla koll på sin omvärld. Man får reda på vad man
behöver bevaka och vilka åtgärder man kan vidta för att göra sitt företag mer
motståndskraftigt mot händelser man själv inte styr över. Med mer kunskap
kan förändringar i omvärlden bli till möjligheter istället för problem.
Utbildningarna hittar du på lrf.se/foretagande.

Frivilliga åtgärder ger miljöresultat
LRF fortsatte att engagera sig i rådgivningskampanjen Greppa Näringen

tillsammans med Jordbruksverket, länsstyrelserna och rådgivningsföretagen. Under året låg särskilt fokus på att genomföra åtgärder för att minska
fosforförluster till sjöar och vattendrag. LRF har också arbetat extra med
att etablera Greppa Näringen i de norra länen, med klimatåtgärder och
resurshushållning. Åtgärderna ger resultat och Greppa Näringens framgångar kan också ses i ljuset av att regeringen i sitt beslut om åtgärdsprogram för vattendirektivet betonar vikten av rådgivning och frivillighet.
Greppa Näringen är också en av aktörerna bakom verktyget CropSAT,
som är ett komplement till tidigare metoder för att bättre
anpassa kvävegödslingen. Från satellitbilder på Greppa
Näringens webbplats kan lantbrukare ta fram kartor som
visar hur grödans tillväxt varierar på de egna fälten.
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Dotterbolagen

Medlemsnyttan främst
i den affärsdrivande
verksamheten

LRFs sju dotterbolag arbetar för nytta i medlemmarnas
vardag, goda affärer på gården och tillväxt på lands
bygden. Dotterbolagen drivs affärsmässigt som aktiebolag, med lönsamhetsmål, och med avkastningskrav.
Här berättar de om sina viktigaste bidrag under 2016.
Mer information finns på varje bolags webbplats.
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LRF Media – Landsbygdens röst
LRF Media

används flitigt av samhällets olika
delar. Under 2016 har steg tagits i
utvecklingen av ett digitalt komplement till de tre tryckta produkterna, något många medlemmar
efterfrågat.

LRF Media gick in i 2016 med en
ny ägarvilja om att vara landsbygdens och det gröna näringslivets
mediehus för att genom det skapa
bästa förutsättningar för medlemsnytta och lönsamhet.

Citeras ofta

Störst i lantbruksnischen

ATL citeras ofta i andra riks-, regionala och lokala medier. På så sätt
lyfts frågor som är viktiga för det
gröna näringslivet till fler och nya
grupper i samhället. Ett viktigt steg
under året var relanseringen av
nyhetssajten ATL.nu. Ny form och
nya tekniska lösningar ökade nyttan för läsare och användare.

I linje med ägarviljan riktar sig nu
LRF Medias produkter och tjänster helt mot det gröna näringslivet
och dem som verkar och lever på
landsbygden. Konsumentmagasinen såldes och nu utgör varumärkena Land, Land Lantbruk med
Skogsland, nu Land Skogsbruk,
Lantmannen och ATL mediehusets
ryggrad. LRF Media blev därmed
det största mediehuset i sin nisch.
I samband med detta gjordes en
omorganisation för att skapa tydlig
struktur med korta och effektiva
beslutsvägar.

Bildande resor

Lantmannen arrangerade tillsammans med en extern partner odlingstävlingen Rapsmästaren. Och
gav med sina resor till Nya Zeeland
och Australien lantbrukare möjlighet att uppleva utländskt spetsjordbruk på nära håll under trevliga former.

Uppskattad medlemsförmån

Fortfarande är Landpaketet –
Land, Land Lantbruk och Land
Skogsbruk – en av de mest uppskattade medlemsförmånerna.
Med sin stora upplaga och räckvidd skapar Landpaketet också
goda förutsättningar för LRFs
opinionsbildning och debattsidorna
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Under året lanserades en helt ny
produkt, Marknadsrapporten, som
ger sina prenumeranter initierade
analyser av den internationella
råvarumarknaden. LRF Media har
under året också erbjudit kommunikationstjänster via dotterbolaget
Brid, stöttat landsbygdsutveckling
via Landlotten, erbjudit Landresor
och producerat mässtidningen för
Borgeby Fältdagar.
LRF Media har vänt tidigare
negativt resultat till svarta siffror
och kan med en sund affär i botten
nu utveckla produkter och tjänster
för att få landet att växa.
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LRF Konsult får landets
småföretagare att växa
LRF Konsult

Småföretagare är stommen i Sveriges ekonomi och sysselsättning. Det
har startats betydligt fler nya företag under de senaste fem åren, cirka
70 000 per år, jämfört med i början
av 2000-talet. Företag som behöver
goda förutsättningar för att utvecklas och nå sina mål. LRF Konsult
erbjuder branschspecifika tjänster
inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling
som ger affärsnytta för dig som
småföretagare. Genom kundportalen MittKontor möter man sina kunder över hela landet och kan erbjuda
digitala leveranser av alla viktiga
dokument samt digitala tjänster.
Nya tjänster för ett
smartare företagande

Under året lanserades det nya digitala tjänstepaketet Digital Företagare som passar företagare i alla
branscher som vill slippa pärmar
och kunna följa sitt ekonomiska
utfall i realtid i mobilen. Möjligheten
att effektivisera sin tidsredovisning,
frigöra tid och få kontroll på företagets ekonomi i realtid i kombination
med kvalificerad rådgivning gör LRF
Konsults erbjudande unikt på mark-

naden. Under de första två månaderna anslöt sig närmare 300 nya
kunder.
Betydande fastighetsförmedlare

LRF Konsult är Sveriges största
förmedlare av skogs- och lantbruksfastigheter. Varje år säljer vi runt
tusen skogs- och lantbruksfastigheter över hela Sverige. Våra fastighetsmäklare har erfarenhet och
utbildning inom jord och skog, såsom agronomer, skogsmästare,
skogsvetare och jägmästare.
Ägarfrågor idag och i framtiden

LRF Konsults jurister har åtagit sig
många uppdrag som avser markägares äganderätt och när enskilda
individer och företagare drabbas av
myndighetsbeslut. Under året har
flera mål uppmärksammats i press
och skapat viktiga prejudikat i äganderättsfrågor. På temat framtidens
ägande och generationsskifte genomfördes även träffarna ”Gården
byter ägare”, som samlade 2 584
skogs- och lantbrukare på 64 träffar
över hela landet.
Ett varumärke att vara stolt över

Att finnas till för landets småföre

tagare innebär också att lyfta företagarnas frågor i pressen. Målbilden
är att vara Sveriges främsta talesperson inom våra områden, bland
annat genom LRF Konsults analyser: Lantbrukets Lönsamhet, Skogoch Lantbruksbarometern, Skogsmarkspriserna och Lönsamhetsbarometern. Under 2016 nådde
man ett rekordstarkt genomslag
med cirka 2 000 artiklar och
TV-inslag.
Varumärkeskännedomen har ökat
kraftigt under 2016. I de gröna näringarna har kännedomen om LRF
Konsult ökat från 68 till 85 procent
och utanför de gröna näringarna från
6 procent till 23 procent. Även när de
egna medarbetarna får bestämma
rankas LRF Konsult högt, vilket placerar bolaget på topp 10 bland Sveriges
bästa arbetsgivare 2016 i Universums årliga mätning. Det är ett bevis
på medarbetare som är stolta över
sitt varumärke och det arbete LRF
Konsult gör för Sveriges småföretagare. Läs mer på: lrfkonsult.se
Nyckeltal 2016:
Omsättning, Mkr
Resultat, Mkr

1 058
63

LRF Konsult har funnits i 98 år och
startade under namnet Driftsbyrån.
Syftet var redan då att stödja jordbruksföretagen med löpande bokföring och att göra det enskilda
jordbruksföretaget lönsamt. LRF
Konsult har genom decennier varit
mycket framgångsrikt med att ta
tillvara teknikutvecklingen. Resan
mot framtidens kontor med ökad
digitalisering är nu i full gång och
som Sveriges bästa rådgivare hjälper LRF Konsult 75 000 småföretagare i alla branscher att växa.
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Rabatter som ger
pengar över till annat
LRF Samköp

Genom LRF Samköps avtal fick
Sveriges gröna näringsliv totalt
över en halv miljard kronor i rabatt
under 2016. En halv miljard som
istället kan användas för att utveckla och stärka medlemmarnas
företag. Hela LRF Samköps verksamhet och alla rabatter finansieras av bolagets samarbetspartners
och överskottet går tillbaka till
ägaren, LRF. Förra året bidrog LRF
Samköp med drygt åtta miljoner
kronor till LRF.
Välbesökta medlemskvällar

Under 2016 arrangerade LRF
Samköp 100 medlemskvällar runt
om i landet. Tillsammans med leverantörerna och LRFs förtroendevalda fick man träffa och prata
med tusentals medlemmar. Det
ger insikt om hur rabatterna fungerar i praktiken och hur man kan
jobba för att bli ännu bättre.
Leverantörer blir ambassadörer

När LRF Samköp tillsammans med
sina leverantörer och LRFs lokala
organisation bjuder in till med-

lemskvällar serveras svensk mat
från lokala leverantörer. Enligt
beräkningar landade det för 2016
på cirka 4 000 kg svenskt kött.
I varje butik där man ordnar medlemskvällar får personalen lära sig
hur viktigt det är att vi serverar
och främjar svensk mat. Anställda
hos K-rauta, Beijer, Ahlsell, Granngården och Ikea lär sig mycket om
lantbrukets roll och köpkraft genom LRF Samköps medlemskvällar.
Lyssnar på medlemmarna

Genom medlemsundersökningar
och nära samarbeten med LRFs
regionkontor försöker LRF Samköp ha örat mot marken och lyssna
av vilka rabatter som efterfrågas.
Ett avtal som många medlemmar
har önskat sig är Swedol, vilket
också lanserades under 2016. Det
har också visat sig vara det snabbast växande avtalet bland LRFs
medlemmar genom tiderna. På
fem månader har nästan 15 procent av alla företagarmedlemmar
anslutit sig till avtalet med Swedol.

Nyckeltal 2016:
Omsättning, Mkr
Resultat, Mkr

41,4
7,8

Sedan 1948 har LRF Samköp stärkt
köpkraften hos Sveriges gröna näringsliv genom färdigförhandlade
avtal med starka leverantörer. Avtalen är kostnadsfria att använda,
och finansieras av leverantörerna.
Alla företag inom det gröna näringslivet har tillsammans en
enorm köpkraft, och ju fler som använder rabatterna, desto bättre
avtal kan LRF Samköp förhandla!

Läs mer på: lrfsamkop.se
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Strategiutveckling
för det gröna näringslivet
Macklean Strategiutveckling

Ny ledning

Macklean driver konsultverksamhet för att stödja det gröna näringslivet i att utveckla strategi,
affär och styrning. Bolaget har
med framgång genomfört uppdrag
för ett stort antal företag inom
sektorn. På så sätt bidrar Macklean till viktig utveckling som över
tid skapar bättre förutsättningar
för svenska skogs- och lantbrukare.

Peter Normark tillträdde som tillförordnad VD i februari 2017 och
ersatte tidigare VD Mikael Kruhsberg. Peter Normark har en omfattande erfarenhet som konsult
inom strategi och koncernstyrning
med särskilt fokus mot de gröna
näringarna. Eva Eriksson rekryterades i slutet av 2016 som senior
konsult med fokus mot livsmedel,
handel och food service.

Koncentration av verksamheten

Produkter under utveckling

Mackleans omsättning minskade
under andra halvan av 2016, och
bolaget redovisar ett negativt rörelseresultat. LRF lät därför genomföra en ägargenomlysning
som pekade på ett antal åtgärder
för att stärka bolaget. Det handlar
om att koncentrera bolagets verksamhet på fokuserade tjänsteområden, och att bygga ett tätare
samarbete med nyckelkunder
inom de gröna näringarna.

Mackleans fyra tjänsteområden är
omvärld, strategi, affär & styrning
och genomförandestöd. Nya produkter är under utveckling vad
gäller affärsplanering, workshops
och styrelseutvärdering. Viktiga
uppdrag har bland annat varit stöd
rörande LRFs marknadssamarbete
med ICA, strategi- och tillväxtuppdrag för flera av LRFs organisationsmedlemmar, ett antal uppdrag kopplade till proteinskiftet

Insikter #8
PROTEINSKIFTET

5

Insikter #9
Internet of Things

och stöd i omdaningen av flera av
LRFs dotterbolag. Under året kom
också ett uppmärksammat nummer av publikationen Macklean
Insikter om proteinskiftet.
Bolaget kommer under huvuddelen av 2017 att verka utifrån nuvarande team. Lönsamhet kommer
att prioriteras framför tillväxt.
Läs mer på: macklean.se

Nyckeltal 2016:
Omsättning, Mkr

10,4

Resultat, Mkr

– 2,4

Macklean bildades 2011 som en
konsultbyrå med fokus på det gröna näringslivet. Företaget erbjuder
strategisk rådgivning till livsmedelsleverantörer, dagligvaruhandel,
skogsföretag och organisationer
med intressen inom livsmedel, bioenergi samt skogs- och jordbruk.

INGREDIENSER
TILL DITT
FRAMGÅNGSRECEPT

nya
l efterfrågar konsumenter
Av hälso- och hållbarhetsskä
vi proteinskiftet
och djurriket. Det kallar
proteiner, från både växtutmaningarna.
fram möjligheterna och
och i rapporten lyfter vi

Nu formas framtidens lantbruk
Internet of Things skapar helt nya förutsättningar för lantbruket
och livsmedelskedjan. Ta del av vår rapport, framtagen i samarbete
med LRF, som visar hur den svenska livsmedelsproduktionens
konkurrenskraft kan stärkas i takt med utvecklingen.
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Skyltfönster
för Sveriges bönder
Bygruppen och Sånga-Säby
Hotell & Konferens

Bygruppen, som också är moderbolag till Sånga-Säby Hotell & Konferens, har verksamheter inom
restaurang och servicetjänster.
Under 2016 har restaurang Treklövern och servicefunktionen på
LRFs stockholmskontor i Stadshagen utvecklats väl. Likaså har Byfiket i Stadshagen under 2016 blivit
ett populärt kaffe- och lunchställe
för dem som bor och arbetar på
Kungsholmen i Stockholm.
By i Kungens Kurva avvecklas

Byfiket arbetar kontinuerligt med
affärsutveckling för att ta arbetssätt och sortiment vidare. Samtliga
verksamheter har visat vinst under
2016 med undantag för Restaurang By i Kungens Kurva som har
visat stora förluster. Efter analys
av olika handlingsalternativ har
beslut tagits om att avveckla verksamheten under 2017. Bykonceptet är unikt och tas nu vidare ge-

nom en pilot där bland annat
förmånliga inköpsavtal ställs till
ett antal medlemmars förfogande.
Hållbar konferens med
mat från Sverige

Sånga-Säby Hotell och Konferens
är Nordens första Svanenmärkta
hotell med högsta tänkbara miljömål och kan erbjuda en vistelse i
klimatneutral miljö med gott värdskap. Under 2016 har Sånga-Säby
haft fler gäster än på många år.
Framförallt segmentet privatgäster ökar och där görs en särskild
satsning inom hälsa och friskvård
framöver. Det gäller att få samma
lönsamhet för denna kundkategori
som för konferensgästerna, de är
fortsatt den absolut viktigaste
målgruppen för verksamheten.

viktig funktion när det gäller att
positionera det gröna näringslivet
hos konsumenter, allmänhet och
beslutsfattare.
Sånga Säby har under 2016 haft
lönsamhetsproblem och visat förlust och där det tydliga för målet
för 2017 är att visa vinst. Christoffer Rinman tillträde som tillförorndad VD i januari 2017 och ersatte
tidigare VD Per Åhrlin.
Läs mer på: sanga-saby.se
och bygruppen.se
Nyckeltal 2016:
Omsättning, Mkr
Resultat, Mkr

83,3
– 13,9

Kopplingen till ägaren LRF är tydlig
utifrån hållbarhetsperspektivet
och servering av råvaror och produkter från Sveriges bönder. Bygruppen och Sånga-Säby har en

RLF bildas 1929 på Sånga-Säby som
blev platsen för jordbrukets föreningsskola 1944.
När LRF bildades 1971 kom SångaSäby att bli en del av det nya förbundet. Under 1992 blev SångaSäby ett renodlat konferenshotell
och införde året efter miljö som en
del av sin affärsplan. Under 1999
blev Sånga-Säby det första Svanenmärkta hotellet i Norden.

L R Fs V E R KSA M H E T SBE R ÄT T E L SE 2016

35

D O T T E R B OL AG E N

Kvalitetssäkring för producenter,
konsumenter och arbetstagare
Sigill Kvalitetssystem

Effektiv handel förutsätter effektiva kvalitetssäkringssystem och i
takt med att de gröna näringarnas
behov av kvalitetssäkringssystem
ökar ska Sigill Kvalitetssystem AB
i nära samarbete med näringen
erbjuda dem.
Svenskt, spårbart och hållbart

Sigill Kvalitetssystems mest sålda
produkt är IP-standarden som
erbjuder en kvalitetscertifiering
för mat och blommor. Standarden

är kopplad till kontroll- och ursprungsmärkningen Svenskt Sigill
för produkter som är certifierade
på en Sigill-nivå och följer aktuella
märkningsregler. Svenskt Sigillmärket visar att en produkt är
svensk, har spårbarhet från gård
till butik, är producerad med god
djuromsorg och med hänsyn till
miljö och klimat, och att mervärden som efterfrågats av konsumenter adderats till och ökar produktens värde. Idag är märket
Svenskt Sigill den enda svenska
miljömärkningen.
Säkring av goda arbetsvillkor

råvaror att
lita på

När du köper mat märkt med Svenskt Sigill så får du
oberoende certifierad och kvalitetssäkrad råvara.
En råvara fylld med svenska mervärden, djuromsorg
och miljöansvar. Ett tryggt val.

Intresset för kvalitetssäkring i allmänhet ökar och under året lanserades en helt ny produkt som är en
certifiering för schysta arbetsvillkor och trygga arbetsgivare, IP
Arbetsvillkor. Bolaget förväntar sig
att denna modul vid sidan av certifieringen av småskalig livsmedelsförädling, IP Livsmedel, kommer
ge en god marknadstillväxt de
kommande åren. Tilläggsmärk-

ningarna Naturbeteskött och
Klimat-certifierad röner fortsatt
stor uppmärksamhet inte minst
tack vare ett stort samhälleligt
fokus på klimatfrågan.
Läs mer på: sigill.se
Nyckeltal 2016:
Omsättning, Mkr
Resultat, Mkr

12,1
1,3

LRF köpte 2001 Svenskt Sigill från
Lantmännen med målet att bredda
utbudet av livsmedel som produceras på ett säkert och uthålligt sätt
och kan bära märket Svenskt Sigill.
Verksamheten lades i ett nyskapat
dotterbolag med namnet Sigill
Kvalitetssystem AB.

www.svensktsigill.se

Försäkringsverksamheten avvecklas
LRF Försäkring

I december beslutade riks
förbundsstyrelsen att LRF
Försäkring ska inleda en av
veckling av verksamheten.

Även om LRF Försäkring levererat
tydlig medlemsnytta med försäkringarna Salmonellahjälpen och
Juridikhjälpen bedöms möjligheten
till lönsamhet i försäkringsrörelsen
som omöjlig med medlemmar som
enda marknad. Detta beror bland
annat på att hanteringen av enbart

regelverksfrågorna för försäkringsbolag idag är så tunga att det
krävs mycket stora affärsvolymer
för att motivera de fasta kostnader
som förknippas med detta område.
Avvecklingen planeras vara avslutad år 2020.
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Gott resultat
stärker LRFs förmåga

LRF-koncernen redovisar för år 2016 ett resultat före
skatt på 397 mkr (283 mkr). Det stärker LRFs förmåga
och förutsättningar att bidra till lönsamhet, tillväxt
och attraktionskraft i det gröna näringslivet.
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LRFs verksamhet är diversifierad och innefattar ut

över intresse- och företagarorganisationen, som bedrivs både lokalt, regionalt och nationellt, även affärsverksamhet, försäkringsverksamhet och egen
finansförvaltning.
Koncernens resultat efter skatt för 2016 gav ett
överskott på 380 (278) miljoner kronor. Resultatet är
en sammantagen bild av ett kraftigt förbättrat resultat i affärskoncernen, ökade medlemsintäkter och en
god finansutveckling. Rörelseresultatet uppgick till 67
miljoner kronor vilket är betydligt bättre än föregående år (–48) och finansnettot uppgår till 331 (330)
miljoner kronor.
Medlemsintäkterna ökade något och uppgick till
215 mkr (214).

Affärsverksamheten redovisar det bästa resultatet
sedan 2010, och ger ett överskott på 113 mkr (2,4
mkr). En viktig orsak till förbättringen är ett starkt
resultat från LRF Media på 57,4 mkr (–59,1 mkr).
Under året har flera titlar avyttrats vilket också gett
resultat av engångskaraktär på 30 mkr. Mycket positiva resultat redovisas även för LRF Konsult, LRF
Samköp och Sigill Kvalitetssystem. Macklean Strategiutveckling AB och Bygruppen AB har negativa resultat som till del belastas av de omstruktureringar som
inleddes i slutet av 2016.
Affärsverksamheten består även av ett försäkringsbolag vars resultat i huvudsak består av ett finansiellt
resultat och upplösning av en försäkringsreserv (240
mkr). Då den underliggande försäkringsrörelsen varit
begränsad och uppvisat negativt resultat har beslut
fattats om avveckling av bolaget.

Under 2016 har LRFs totala finansiella placeringar
avkastat 7,5 (3,3) procent. Dessa placeringar utgör
en viktig grundplåt och del i LRFs finansiering.

Finansieringsmodell
för LRFs medlemsverksamhet

Medlemstidning
Medlemsavgifter
Affärsverksamhet
Kapitalavkastning

FINANSIERING

Baslivförsäkring
Personal
Förtroendevalda
IT
Inköpta tjänster

KOSTNADER
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FYRA år i sammandrag – koncernen
Belopp i Mkr där annat ej anges

Nettoomsättning

2016

2015

2014

2013

1 800

1 848

2 043

2 078

Rörelsemarginal, %

4%

– 3%

– 4%

– 6%

Balansomslutning

6 087

5 989

6 096

5 894

Avkastning på sysselsatt kapital, %

6%

4%

6%

7%

Avkastning på eget kapital, %

11%

9%

13%

21%

60%

55%

52%

48%

Soliditet, %

Resultaträkning – koncernen
Belopp i Tkr

Nettoomsättning

2016

2015

1 799 922

1 848 427

1 799 922

1 848 427

–19 306

–17 782

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror

–125 362

–163 399

Övriga externa kostnader

–397 314

–437 510

–1 157 089

–1 243 109

–34 257

–34 972

66 594

–48 345

369 822

365 032

5 014

8 787

Räntekostnader och liknande resultatposter

–44 592

–42 507

Resultat efter finansiella poster

396 838

282 967

Resultat före skatt

396 838

282 967

Personalkostnader
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

Skatt på årets resultat

–16 889

–5 330

Årets resultat

379 949

277 637

Hänförligt till Moderföretagets medlemmar

379 949

277 637
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Balansräkning – koncernen
Belopp i Tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Goodwill

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter
Färdiga varor och handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Fordran på beställare
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Redovisningsmedel
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Medlemsinsatser
Reserver
Balanserat resultat inkl årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Övriga avsättningar
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2016

2015

8 773
1 572
10 345

13 947
24 367
38 314

127 329
44 175

133 267
62 576

54
171 558

39
195 882

1 803
4 865 509
1 687
4 868 999
5 050 902

227
4 865 746
6 984
4 872 957
5 107 153

1 152
2 500
3 652

830
4 393
5 223

150 886
26 907
77 696
255 679
72 708
583 876

158 481
28 922
73 548
88 767
77 136
426 854

308 402
140 649
449 051
1 036 579
6 087 481

296 525
152 798
449 323
881 400
5 988 553

2016

2015

468 038
46 993
3 167 222
3 682 253

468 036
25 439
2 808 712
3 302 187

1 128 620
421 847
1 550 467

1 092 618
664 405
1 757 023

106 616
14 832
433 685
299 628
854 761
6 087 481

104 539
61
461 527
363 216
929 343
5 988 553

L R Fs V E R KSA M H E T SBE R ÄT T E L SE 2016

40

2 016 I S I F F ROR

Ställda säkerheter och EVENTUALFÖRPLIKTELSER – koncernen
Belopp i Tkr

2016

2015

Ställda säkerheter

För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar

1 550

1 550

1 081 512

1 027 505

1 083 062

1 029 055

Registerförda tillgångar för vilka försäkringstagare har förmånsrätt

566 960

678 780

Summa ställda säkerheter

566 960

1 707 835

22 514

21 683

Aktier

Övriga ställda panter och säkerheter

Eventualförpliktelser
Garantiåtaganden, PRI
Övriga eventualförpliktelser

101 153

101 128

123 667

107 403

Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal: Rörelseresultat/Nettoomsättning
Balansomslutning: Totala tillgångar
Avkastning på sysselsatt kapital: (Rörelseresultat + Finansiella intäkter)
/ Genomsnittligt sysselsatt kapital
Avkastning på eget kapital: Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare
/ Genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Soliditet: Totalt eget kapital/Totala tillgångar

LRFs organisation

Lantbrukarnas Riksförbund
ideell förening

Lantbrukarnas Riksförbund
förening upa

Lantbrukarnas Ekonomi
LEAB

LRF
Försäkring
under
avveckling

LRF
Konsult

LRF
Media

LRF
Samköp

Sigill
Kvalitetssystem

Macklean
Strategiutveckling

Bygruppen
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Dotterbolagen
by-gruppen

LRF MEDIA
Mkr

2016

2015

Mkr

2016

2015

61,4

54,8

Externa intäkter

325,1

387,1

Externa intäkter

Interna intäkter

88,2

86,5

Interna intäkter

–365,1

–531,0

9,2

–1,7

57,4

–59,1

Kostnader
Finansiellt resultat
Resultat

SIGILL kvalitetssystem

Kostnader
Finansiellt resultat
Resultat

2016

2015

Mkr

Externa intäkter

12,1

11,4

Externa intäkter

0,0

0,2

Interna intäkter

–10,8

–10,7

Interna intäkter

22,6

–96,0

–82,7

–1,2

–1,5

–13,9

–6,8

LRF konsult

Mkr

Kostnader

21,9

Kostnader

2016

2015

1 044,7

1 043,8

13,3

13,5

–989,7

–990,5

Finansiellt resultat

0,0

0,0

Finansiellt resultat

–5,3

–2,6

Resultat

1,3

0,9

Resultat

63,0

64,2

2016

2015

1,9

0,7

Övriga intäkter

1,5

2,4

Försäkringsersättningar

0,5

3,4

LRF SAMKÖP

LRF försäkring

Mkr

2016

2015

Mkr

Externa intäkter

41,4

32,7

Premieintäkt

Interna intäkter
Kostnader

0,0

0,1

–33,7

–29,2

Finansiellt resultat

0,1

0,0

Driftskostnader

–11,6

–11,0

Resultat

7,8

3,6

Återbäring till Ideella

–25,4

–30,1

Upplösning TFA-reserv

240,0

240,5

Tekniskt resultat

206,9

199,1

Realiserat resultat

193,0

208,8

Orealiserat resultat

–62,9

–120,0

Resultat

337,0

287,9

MACKLEAN
Mkr

Finansrörelsen:
2016

2015

Externa intäkter

5,0

6,1

Interna intäkter

5,4

8,1

–12,8

–14,6

0,0

0,0

–2,4

–0,4

Kostnader
Finansiellt resultat
Resultat

Summa dotterbolag,
exklkusive LRF Försäkring
Mkr

Omsättning
Resultat
efter finansiella poster
Vinstmarginal, %
Årsanställda, antal

Producerad av LRF våren 2017
redaktöR: eva åström. www.lrf.se
Grafisk form och layout: Karozz Form AB
Foto: Lrfs bildbank
STYRELSEBILDER: Johanna Norin

2016

2015

1 618,5

1 667,0

113,2

2,4

7,0

0,1

1 409,0

1 718,0

