Sammanställning motioner till regionsstämman och
skrivelser till regionstyrelsen
Motion nr 1. Är det verkligen våra husdjur och den svenska
livsmedelsproduktionen som är vårt största miljöproblem?
OSBY-VISSELTOFTA LOKALAVDELNING:

Stämman besluta
att
från

ge styrelsen i uppdrag att formulera en riksstämmomotion med utgångspunkt
motionen och att-satserna 1–5 skall anses besvarade.

Bilaga 1: Motion till riksförbundsstämman samt riksförbundsstämmans beslut

Motion nr 2. Föreskrifter istället för förordningar för den nationella
jordbrukspolitiken i Sverige
GENARP LOKALAVDELNING:

Stämman beslutade
att
uppdra åt regionstyrelsen att i en skrivelse till riksförbundsstyrelsen framföra
motionärens synpunkter och yrkanden.
Bilaga 2: Skrivelse till riksförbundsstyrelsen

Motion nr 3. Nya djurskyddslagen - Ligghallskravet
HÄLLESTAD-VEBERD LOKALAVDELNING:

Stämman beslutade
att
ge styrelsen i uppdrag att i en skrivelse till LRFs riksförbundsstyrelse begära att
LRF driver mot Jordbruksverket att föreskrifterna anpassas till den nya djurskyddslagen 2018:1192 och att inga krav på ligghall ställs för skydd mot väder
och vind.
Bilaga 3: Skrivelse till riksförbundsstyrelsen

Motion nr 4. Offentlig upphandling
ÖRSJÖ-SOLBERGA LOKALAVDELNING:

Stämman besluta
att

uppdra åt regionstyrelsen att fortsätta arbetet med att öka andelen svenska råvaror
vid offentlig upphandling samt

att

motionen ska skickas vidare till samtliga regionförbund samt till
riksförbundsstyrelsen då vi alla har olika ingångar och kontaktnät som bör
utnyttjas till max.

Bilaga 8 Svar från riksförbundsstyrelsen

Motion nr 5. Gårdsförsäljning av egenproducerade alkoholhaltiga drycker
KYRKHEDDINGE-ESARP-BJÄLLERUPS LOKALAVDELNING:

Stämman beslutade
att
skicka motionen vidare till riksförbundsstyrelsen.
Motionen är skickad

Motion nr 6. Neutral företagsbeskattning och SGI
VELLINGE LOKALAVDELNING:

Stämman beslutade
att

slå ihop motionerna 6 och 7 och att uppdra till regionstyrelsen att sända en
motion till riksförbundsstämman där att-satserna 1–4 ingår.

Bilaga 4: Motion riksförbundsstämman samt riksförbundsstämmans beslut

Motion nr 7. Expansionsmedel och SGI
KÄVLINGEBYGDENS LOKALAVDELNING:

Stämman beslutade
att

slå ihop motionerna 6 och 7 och att uppdra till regionstyrelsen att sända en
motion till riksförbundsstämman där att-satserna 1-4 ingår från motion 6.

Bilaga 4: Motion riksförbundsstämman samt riksförbundsstämmans beslut

Motion nr 8. Kunskap om pensioner och hur kan lantbrukare klarar sig
efter pension
VELLINGE LOKALAVDELNING:

Stämman beslutade
att
uppdra åt LRF Skånes regionstyrelse att fortsätta arbetet med att informera
medlemmarna samt att ta fram en skrivelse till riksförbundsstyrelsen.
Bilaga 5: Skrivelse riksförbundsstyrelsen
Motion nr 9. Effektivare vildsvinsjakt
SPJUTSTORP-ONSLUNDA-TRANÅS LOKALAVDELNING:

Stämman beslutade
att

skicka motionerna jämte yttrande till LRFs arbetsgrupp för handlingsplan
vildsvin.

Motionen är skickad
2

Motion nr 10. Skärpning av spridning av jord och ogrässmitta
GENARPS LOKALAVDELNING:

Stämman beslutade
att

skicka motionen jämte regionstyrelsens yttrande till avtalsansvariga inom LRF
Konsult och LRF växtodling för åtgärd.

Motionen är skickad

Motion nr 11. Gödselhantering av importfoder
NORRA MELLBY-BRÖNNESTAD LOKALAVDELNING:

Stämman beslutade
att

skicka motionen tillsammans med uppmaningen, att markägarna/arrendatorerna
skall informera t.ex. maskinstationer och andra som utför körslor om faran
med spridning av olika ogräsfröer och växtsjukdomar samt regionstyrelsens
yttrande, till LRFs riksförbund.

Motionen är skickad
Motion nr 12. Medlemskap ungdomar
TYGELSJÖ-BUNKEFLO-VÄSTRA KLAGSTORP LOKALAVDELNING:

Stämman beslutade
att

anse motionen besvarad.

Motion nr 13. ”Mitt i byn” i tidningen Land
TORRLÖSA LOKALAVDELNING:

Stämman beslutade
att

anse motionen besvarad.

Motion nr 14. Förslag för hantering online av LRF avdelningarnas ekonomi
och administration
SÖDRA SANDBY LOKALAVDELNING:

Stämman beslutade
att

ge LRF Skåne i uppdrag att skicka motionärens synpunkter vidare till
avdelningen Medlem och Organisation, projektet Framtidens Folkrörelse.

Motionen är skickad
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Motion nr 15. Fördelning av medlemsavgifter
BJUV-EKEBY LOKALAVDELNING:

Stämman beslutade
Motioner 15 och 16 läggs ihop och förslag till beslut blir
att

ge LRF Skåne i uppdrag att skicka motionärens synpunkter vidare till
avdelningen Medlem och Organisation, projektet Framtidens Folkrörelse.

Motionen är skickad
Motion nr 16. Kommungruppernas arbetssätt
SÖDRA SANDBY OCH DALBYORTENS LOKALAVDELNING:

Stämman beslutade
Motioner 15 och 16 läggs ihop och förslag till beslut blir
att

ge LRF Skåne i uppdrag att skicka motionärens synpunkter vidare till
avdelningen Medlem och Organisation, projektet Framtidens Folkrörelse.

Motionen är skickad

Motion nr 17. Det är dags att gå från Skola till Universitet
HÄLLESTAD-VEBERÖDS LOKALAVDELNING:

Stämman beslutade
att
det är av fortsatt stor vikt att var och en LRF-medlem fortsätter att arbeta som
ambassadör för de gröna näringarna i sitt nätverk, samt
att

uppdra åt regionstyrelsen att tillsända riksförbundet en skrivelse för att även
fortsättningsvis säkerställa att resurser kommer att avsättas inom det aktuella
området.

Bilaga 6: Skrivelse riksförbundet
Bilaga 9: Svar riksförbundsstyrelsen

Motion nr 18. Pappersutskick från LRF Samköp
ÖRSJÖ-SOLBERGAS LOKALAVDELNING:

Stämman beslutade
att

uppdra till LRF Skåne att sända motionärens synpunkter vidare till LRF Samköp.

Motionen är skickad
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Motion nr 19. Brottsligheten på landsbygden
OSBY-VISSELTOFTA LOKALAVDELNING:

Stämman beslutade
att
skicka motionen jämte yttrande till ansvariga för brottsfrågorna på LRFs
avdelning för Utvecklig och Analys.

Motion nr 20. Transportstyrelsens nedskräpning
SVALÖVS LOKALAVDELNING:

Stämman beslutade
att

skicka en skrivelse till Trafikverket i enlighet med motionen och styrelsens
yttrande med tillägget

att

öppna upp en diskussion med Trafikverket och verkar för att snörstörarna i plast
längs Skånes vägar byts ut mot det miljövänligare alternativet gjorda i salix.

Bilaga 7: Skrivelse Trafikverket

Motion nr 21. Reklamskyltar förfular landskapet
BJUV-EKEBYS LOKALAVDELNING:

Stämman beslutade
att
motionen skall anses besvarad.
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Bilaga 1

Svensk livsmedelsproduktion och miljö
Osby-Visseltofta LRF avdelning
Är det verkligen våra husdjur och den svenska livsmedelsproduktionen som är vårt största
miljöproblem? Medier skriver det gärna. 4 av 10 konsumenter säger sig ha minskat eller slutat
äta kött för miljön. Räddar vi miljön på detta sätt?

Kol kretslopp är komplext. Vi kan inte jämföra den koldioxid eller metangas som våra
idisslare släpper ut, med de utsläpp som kommer från förbränningen av fossila bränslen. Vi
själva och vår produktion utgår från fotosyntesen. Vatten och koldioxid med hjälp av solens
strålar och gröna växter bildar syrgas och kolhydrater. Syre och kolhydrater som är grunden
våra liv. Förbränningen som sker i våra kroppar och utsläppen av vatten och koldioxid en
förutsättning för gröna växters liv. Detta är samspelet som hela naturen och vi själva lever av.
En kolatom som binds i en vallväxt och äts av en ko eller ett får kan cirkulera runt på en
vecka eller 100 år eller binds i en människa eller i ett träd, 150 år. Detta kan inte jämföras
med stenkol och olja som skapades för miljoner år sedan. Det kan ta miljoner år efter att den
frisläppts som koldioxid innan den är tillbaka i kollagren i jordens inre.
Livscykelanalysen på svensk mjölk visar ekologisk komjölk har utmaningar på arealåtgång
och konventionell mjölk på importerat proteinfoder och förbränning av fossila bränslen.
Trots detta är den svenska mjölkproduktion 40% bättre än i övriga världen. Vi är så mycket
duktigare och ändå vet inte konsumenter, uppköpare och stat detta. Det borde vara naturligt
att alltid välja svenskt.
Livsmedelsproduktionen i Sverige står för knappt 14 % av Sveriges totala utsläpp av
koldioxid. Det är uppdelat på diesel, utandningsluft från idisslare och omsättning i jordar. Tar
forskningen hänsyn till hur stor del av koldioxidutsläppet som är av ”naturlig art” och hur
stor del av djurens utsläpp ingår i det korta naturliga kretsloppet? Vem ligger bakom de
forskningsrapporter som beskriver våra idisslare och hela vår livsmedelsproduktion som ett
klimathot? Är den objektiv? Har man gjort allokeringar i sin forskning som inte tar hänsyn
till den naturliga koldioxidproduktionen?
Av en svensk konsuments utsläpp av koldioxid anger Naturvårdsverket att 19 %
kommer från den mat vi stoppar i oss. Skiljer det mycket på om vi äter svenskt nötkött
eller importerade bambuskott, kikärtor eller någon annan råvara som transporterats?
Har man beaktat transporten av maten i den kalkylen?
I Sverige har vi hårda regler hur maten ska produceras. Maten ska vara säker att äta utan
antibiotikarester, hormoner eller gifter. Vi svenska bönder känner inte igen oss i t ex i
dokumentären ”Sista Skörden”, där det visades bl.a. hur åkermarken utarmades. Forskningen
visar att vi i Sverige ökar mullhalten i våra jordar, vi ökar bördigheten och vi binder kol i våra
åkrar.
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Det är dags att media redovisar allt det positiva som vi står för. Gör filmer som utbildar
Sveriges befolkning om hur svensk mat produceras och hur den skiljer sig från importerad.
Var med i populära matprogram som fokuserar mer på hur råvaran producerats och var den
kommer ifrån. Handeln och konsumenten ska inse: - Ska du äta klimatsmart - ät svenskt och
ät upp!

LRF Skåne yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

att

verka ännu mer för att få en positiv bild i media av svensk livsmedelsproduktion
och varför det är säkert och klimatsmart att äta svensk mat. Vill du äta
klimatsmart - ÄT SVENSKT.
initiera nya forskningsprojekt där miljönyttan av våra husdjur utreds, t ex hur stor
del av husdjurens s.k. utsläpp är skadlig och inte ingår i det korta naturliga
kretsloppet. Vi ska ställa frågor som gynnar oss och samhället, inte våra
antagonister.

att

medverka till information om hur viktigt det är med en inhemsk
livsmedelsproduktion. Livsmedelsproduktion i nationens intresse. Hur stabilt är ett
land som inte kan försörja sin befolkning med mat?

att

verka för att få bort miljöbovsstämpeln på livsmedelsproduktionen. Att lantbruket och
livsmedelsproduktionen inte längre ska ses som en sanitär olägenhet utan som en
livsnödvändig del i ett modernt samhälle.

Riksförbundsstämmans beslut

att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att under det kommande året anta hållbarhetsmål för de
gröna näringarna, som sätter det aktiva brukandet i centrum, som stärker
konkurrenskraften och som ger LRF en möjlighet att vara drivande i hållbarhetsdebatten.
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Bilaga 2

Skrivelse angående föreskrifter istället för förordningar för
den nationella jordbrukspolitiken i Sverige
LRF Skåne fick till sin regionstämma 2019 en motion från Genarps lokalavdelning angående
föreskrifter istället för förordningar för den nationella jord-brukspolitiken i Sverige.

Lokalavdelningen skriver att med sommaren 2018 i minnet stod vi inför en katastrof som
innebar att vi var tvungna att ändra på regelverk och villkor för att kunna klara situationen.
Jordbruksverket gjorde goda insatser och läns-styrelserna likaså. Dock gällde det att vara snabb
då tiden var ett faktum som spelade stor roll. Man fick inte tveka och ifrågasätta handlandet
utan snabbt gå till verket, det var en avgörande roll. Vi måste nu ta lärdom av året som gick
och vara beredda på att liknade situationer kan uppstå. Vi måste då vara handlingskraftiga.
Vi måste ha flexibla föreskrifter som går lätt att ge undantag för vid extrema år som sommaren
2018 istället för fasta förordningar som låser viktiga förutsättningar och funktioner för att klara
av sådana situationer. Jordbruksverket måste enkelt kunna förändra, upphäva villkor och
föreskrifter vid bl. a force majeur. Vi får inte vara bakbundna mot bättre vetande.
LRF Skånes regionstyrelse håller med om andemeningen i motionen, dvs att regelverk ska
kunna justeras om extraordinära omständigheter föreligger. Samtidigt bygger den
gemensamma jordbrukspolitiken i EU på förordningar som EUs ministrar och EU parlamentet
fattar beslut om. Detta är svårt att komma ifrån eftersom det är en gemensam politik och det
finns en koppling till stöd och ersättningar i EUs budget. Alternativet vore EU-direktiv som
medlemsländerna med lite större frihet kan implementera men då finns risken att det blir stora
nationella avvikelser i stället.
Den modell som motionären efterlyser kan ändå bli aktuell att i ökad utsträck-ning tillämpa i
nya CAP efter 2020. EU-kommissionens förslag innebär att medlemsländerna får ett större
inflytande över regelutformning och kontroller och att EU skall lägga större vikt vid att målen
med CAP, t. ex livsmedelsför-sörjning och klimat/miljöhänsyn, följs upp mer på övergripande
nivå. Den här nya modellen skulle kunna innebära att det blir lättare att justera regelverk efter
nationella förhållanden och omständigheter. Balansgången blir att tillämpa detta nya synsätt
samtidigt som man behåller en i grunden gemensam jord-brukspolitik inom EU.

Utifrån regionstämmans beslut uppmanar LRF Skånes regionstyrelse, riks-förbundsstyrelsen
att

verka för att det i den gemensamma jordbrukspolitiken arbetas med föreskrifter istället
för förordningar, samt

att

verka för att Jordbruksverket tar fram riktlinjer som kan vägleda samt föreskrifter som
kan vara tänjbara vid extrema situationer inom jordbruket.

LRF Skåne
Hans Ramel
Ordförande
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Bilaga 3

Skrivelse angående nya djurskyddslagen
LRF Skåne fick till sin regionstämma 2019 två motioner om Nya djurskydds-lagen och
Ligghallskravet. Regionstämman beslutade att ge regionstyrelsen uppdraget att i en skrivelse
till riksförbundsstyrelsen framföra de synpunkter och yrkanden som stämman beslutat om.

Nya djurskyddslagen är en målstyrd lagstiftning där inga behov av ligghall krävs och att
utegångsdjuren kontrolleras enligt samma principer som övrig djurhållning. Det innebär att
kontrollprogrammet för utegångsdjur kan av-skaffas. Det ligger i linjen om regel- förenkling
som är ett av de strategiska målen i den nationella livsmedelsstrategin.

I Djurskyddslagen 2018:1192 som träder i kraft 2019-04-01 står det bl. a att djur ska behandlas
väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Djur ska hållas och skötas i en god
djurmiljö och på ett sådant sätt att deras välfärd främjas, att de kan utföra sådana beteenden
som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande (naturligt beteende)
och att beteende-störningar förebyggs. Djur ska ges tillräcklig tillsyn. Djur ska ges tillräckligt
med foder och vatten som är av god kvalitet. Foder, vatten och utfodrings-rutiner ska anpassas
efter djurets behov. Stall och andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn ska ge samtliga
djur tillräckligt skydd. De ska även ge djuren utrymme att kunna röra sig obehindrat och att
kunna vila på ett för djuren lämpligt sätt. Stall och andra förvaringsutrymmen för djur ska
hållas rena. Klimat, ljus- och ljudförhållanden i stall och andra förvaringsutrymmen ska vara
anpassade till djurens behov. Inredning och utrustning i stall, andra förvaringsutrymmen för
djur och inhägnader utomhus för djur får inte utformas på ett sätt som medför en risk för att
djuren skadas eller för att djurens hälsa försämras, eller otillbörligt inskränker djurens
rörelsefrihet eller annars verkar störande på dem.

I den nya djurskyddslagen finns inget krav på ligghall för skydd mot väder och vind för
utegångsdjur citerat. Föreskrifter behöver skrivas om och anpassas till lagen där inga behov av
ligghall krävs och utegångsdjur kontrolleras på samma sätt som övrig djurhållning. Därmed
avskaffas kontrollprogrammet för utegångsdjur.
Utifrån regionstämmans beslut uppmanar LRF Skånes regionstyrelse, riksförbundsstyrelsen att
begära att Jordbruksverket anpassar föreskrifterna till den nya djurskyddslagen 2018:1192 och
att inga krav på ligghall ställs för skydd mot väder och vind.

LRF Skåne
Hans Ramel
ordförande
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Bilaga 4

Neutral företagsbeskattning och SGI
Vellinge och Kävlingebygden

När neutral företagsbeskattning infördes i början på nittiotalet var det en stor förbättring för
lantbrukare som bedrev verksamheten som enskild näringsidkare. Det blev lika behandling
mellan AB och enskild näringsidkare.

Den deklarerade inkomsten av näring motsvarade och likställdes med lön i AB.
Räntefördelningen motsvarade utdelning i AB. Expansionsmedel och resultatfond motsvarade
de utjämningsmöjligheter som fanns i AB.
Vid fastighetsförsäljning utgick man från ett taxeringsvärde från 50-talet som ingångsvärde
om fastigheten gått i arv eller gåva.

Sedan 90-talet har bl.a. domar i Högsta förvaltningsdomstolen förändrat förutsättningarna.
Bl.a. har kopplingen mellan deklarerad inkomst och SGI (sjukgrundande inkomst) brutits och
därmed mellan det som man ett år betalar i egenavgift och vad man får i sjukersättning eller
tillgång till det sociala skyddsnätet.

Att återföra periodiseringsfonder eller expansionsfonder för att höja det deklarerade resultatet
kan vara fördelaktigt av flera skäl med påverkar inte SGI enligt gällande praxis. Inte heller
uttag från skogskonto höjer för närvarande SGI.

Vidare så är det svårt och i vissa fall omöjligt att ta fram ingångsvärdena för en fastighet vid
uträknandet av reavinsten. Återläggandet av värdeminskningsavdragen (avskrivningar på bl.a.
byggnader) medför ofta att man ska återföra även rivna eller utrangerade byggnader.
Det har annonserats att det kommer att ske en skattereform under mandatperioden. Därför är
det viktigt att LRF aktiverar sig i detta.

LRF Skåne yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen

att

LRF verkar för att sambandet mellan vad man betalar i egenavgifter och vad man får
av det sociala skyddsnätet t.ex. SGI återställs

att

LRF verkar för att ett nytt år för ingångsvärdena vid fastighetsförsäljning flyttas.
Förslagsvis till en taxering på 90-talet
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att

LRF verkar för att återläggningen av värdeminskningsavdragen från byggnader som
inte används eller är rivna upphör.

att

LRF verkar för att vi även i framtiden slipper arvs-gåvo-fastighet- och
förmögenhetsskatten

Riksförbundsstämmans beslut

att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta med dessa
skattefrågor.
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Bilaga 5

Skrivelse angående pensioner
Nedan följer en sammanfattning av motionen från Vellinge lokalavdelning och
regionstyrelsens svar

Folks kunskap av vad de får i pension är låg. Detta gäller också lantbrukare. Låg pension kan i
vissa fall försvåra generationsskifte. Därför behövs ökad kunskap hos lantbrukaren om hur man
kan göra för att säkerställa en rimlig levnadsstandard efter man slutat som lantbrukare.
Regionstyrelsen delar motionärens uppfattning att detta är en viktig fråga och att det är rimligt
att öka företagarens kunskap om pensioner och att på något sätt bygga upp ett kapital som kan
realiseras under pensioneringen. Ett studie- eller informationsmaterial eller annan vägledning
särskilt designad för lantbruksföretagare kan då vara värdefullt
Frågan om företagares pension är en fråga som lätt kommer i skymundan på samma sätt som få
tillräckligt tidigt har klart för sig hur en exit från företaget ska gå till och hur en ny ägare ska ta
över.
Pensionssystem är inte lätt att förstå, det är svårt att själv reda ut hur reglerna ska tillämpas på
en individuell nivå. Samtidigt är det viktigt att säkerställa att det finns en pension som klarar av
försörjningen efter företagandet.
I jämförelse är det lättare för en anställd att få överblick eftersom överenskommelser i
kollektivavtalen medför att den allmänna pensionen kompletteras med en tjänstepension.
Egenföretagare måste däremot själva planera sin totala pension.
Utifrån regionstämmans beslut uppmanar LRF Skåne riksförbundsstyrelsen

att

ta initiativet till framtagande av ett informations/studie material om pensioner och
andra strategier för att trygga standarden för företagaren och underlätta ägarskifte.

LRF Skåne
Hans Ramel
ordförande
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Bilaga 6

Från skola till universitet
Hällestad-Veberöd lokalavdelning
Hur blir man klimatsmart på riktigt? Går det att klimatkompensera: Hur mycket är
produktionen av ett par jeans mätt i träd i Afrika? Varför är ett kilo kött olikt ett annat kilo
kött? Hur räknar man ut klimatpåverkan på riktigt och är det skilt från miljöpåverkan? Är det
rimligt att Youtube klipp med amerikanskt lantbruk används som kurslitteratur om svensk
livsmedelsproduktion?
Hur når vi ut i samhället, hur kan vi ge baskunskaper som gör det möjligt för personer
även utan direkt agrar koppling att på ett faktafyllt och nyanserat sätt diskutera lantbruk
och livsmedelsproduktion ur såväl ett lokalt som globalt perspektiv?

Frågorna kring klimat, miljö och produktion är komplexa och svåra att sätta sig in i.
Sambanden och beroendena är många, gör vi för mycket förenklingar så förlorar vi
skillnaderna. Det blir inte enklare när svensk produktion blandas ihop med internationell som
produceras under helt andra villkor och förutsättningar. Avståndet mellan lantbruk i Sverige,
konsumenter och politiker ökar för varje generation. Allt färre känner en bonde, än färre har
varit på ett modernt lantbruk. Livsmedelsproduktion och lantbruk, betydelsen av fotosyntesen,
kretsloppet och andra komplexa frågor blir då lätt obegripliga ord och teorier och inte en
verklighetsförankrad förståelse.

Barn och ungdomars bild av lantbruk är inte sällan präglad av det de ser på internet, av
influensers och kampanjer där en del av materialet kommer från olika”- ismer ” och kan vara
mera propaganda än fakta. Även lärarna som ska undervisa behöver bra material och
faktakunskap i sin egen utbildning för att inte använda ogranskade men lätt tillgängliga källor
eller annat material som inte skiljer på svensk produktion och andra länders.
Det är av yttersta vikt att LRF tar ytterligare steg vidare, arbetar strategiskt och utvecklar
”skolkontakterna” till att omfatta utbildningsfrågor inom alla stadier och på alla utbildningar
inklusive fakta- och undervisningsmaterial i många kanaler.

Konsumenter som försöker göra medvetna val vet varken ut eller in eller var de ska fråga för
att få svar. Politikerna tävlar ibland om vilken profil deras skolor har, ofta med fokus på viken
sorts kost man serverar, men tar sällan hänsyn till var eller hur maten är producerad och till
vilka lagar den är producerad under? Även konsumenters och politikers bild av livsmedel
präglas till stor del av de kampanjer som finns och det lättillgängliga material som finns bland
annat på Internet och Facebook

LRF ska äga frågan och vara den naturliga kunskapskällan till frågor om livsmedelsproduktion
i sig och kopplat till kretslopp, resurshushållning, miljö och klimat, för såväl skolor,
högskolor, universitet och andra lärosäten som konsumenter och politiker.
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LRF Skåne yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

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

att

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

Riksförbundsstämmans beslut

att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta långsiktigt och strategiskt med att ge
högskolor, universitet och andra lärosäten information, en relation och korrekt fakta om
svensk skogs- och livsmedelsproduktion och dess påverkan på miljö och klimat samt

att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att LRF i sin utbildningsstrategi också tar ett samlat och
strategiskt grepp rörande det näringspolitiska och opinionsbildande arbetet gentemot
olika högskolor och universitet.
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Bilaga 7

Skrivelse angående nedskräpning - snöstörar
LRF Skåne har på 2019 års regionsstämma uppmanats att göra en skrivelse till Trafikverket
angående nedskräpning av snöstörar längs de skånska och svenska vägarna.

Det förekommer mycket nerskräpning längs våra vägar. Speciellt på våren, när eventuell snö
smälter, så kommer det fram mycket skräp. Trafikverkets snö-störar står för en stor del av
nedskräpningen. Käpparna som står upp samlas in men alla som av någon anledning ligger ner
i vägkanten eller långt ute på vallar och i åkrar lämnas kvar.
Det förekommer att man tappar käppar redan vid uppsättningen. Vid snörik vinter så
förekommer det många käppar som är avkörda och hamnar utanför vägområdet. De käppar
som ligger i dikeskanten smulas i sönder när man senare kommer för att klippa dikeskanterna.

LRFs lokalavdelning i Svalöv konstaterade att inom deras område ligger det kvar i genomsnitt
ca 6 käppar per km. Några av dessa har aldrig varit uppsatta utan man tappade dem redan vid
uppsättningen. Det svenska allmänna vägnätet omfattar 98 500 km. Det förekommer en del
vägar med fasta sidomarkeringar. Låt oss anta att det är 20 % av vägnätet som har fasta
sidomarkeringar. Då blir det 78 800 km väg som det sätts upp snöstörar på varje år. Anta att
iakttagelserna i Svalöv är riktiga så betyder det att det lämnas kvar i naturen ca 473 000 käppar
över hela landet. Varje käpp väger 300 gram. Det betyder, att med våra antagande som grund,
så lämnar Trafikverket 142 ton plast kvar i naturen varje år.
Det kan inte vara lantbrukets uppgift att städa efter Trafikverket. De käppar som ligger i
dikeskanten behöver vi kanske inte bry oss om. Värre är det med de käppar som ligger i åkereller i betesmarker. Vassa plastbitar kan vid skörd hamna i foder med risk för svåra skador som
följd.
Visserligen är käpparna gjorda av en plast som är återvinningsbar, men skall man återvinna
trasiga käppar så måste man samla in dem också.
Snöstörarna sätts ut maskinellt, en del av dem körs ner av exempelvis plog-bilar. Vid
upphandling av utsättning och inhämtning av snöstörar måste det tydligt framgå att störarna
skall återvinnas, oavsett material, även om det innebär att man måste lämna transportbilen och
göra arbetet för hand.
Ett alternativ till snöstörar av plast är de som idag produceras av salix. Denna kolinbindande
produktion, fri från giftiga ämnen, är ett perfekt alternativ till snöstörar i plast. LRF Skåne
uppmanar Trafikverket att verka för att snöstörarna i plast längs Skånes vägar byts ut mot det
miljövänligare alternativet gjorda i salix.
LRF Skåne
Hans Ramel
Ordförande
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Bilaga 8

Skrivelse om Offentlig Upphandling
Tack för motionen/skrivelsen från Örsjö-Solberga lokalavdelning/LRF Skåne.
LRF Riksförbund instämmer med det som tas upp i skrivelsen. LRF ska fortsätta med vårt
påverkansarbete både centralt och regionalt. I skrivelsen tas upp flera saker som pågår och det
som görs i LRF Skåne är mycket bra. Även i andra regioner arbetar mycket aktivt med
upphandlingsfrågor. Allt arbete leder framåt. Det som kanske behövs just nu är att LRF gör en
samlad bild av vilka framgångar finns och vilka är stötestenarna.
Nationell livsmedelsstrategi lyfts fram i allt arbete som görs i LRF. Offentlig upphandling och
de regionala strategierna har mål för andelen svenska råvaror och livsmedel. Det handlar i
högsta grad hållbarhetsfrågor som påtalas i skrivelsen. Och det handlar tillväxt och
konkurrenskraft.
Förbundsstyrelsen med ordförande Palle Borgström i spetsen träffade senast nu i Almedalen
flera generaldirektörer bl.a. Inger Ek från Upphandlingsmyndigheten för att diskutera den
svenska hållbara livsmedelsproduktionen.
Civilminister Ardalan Shekarabi uttalade sig också i Almedalen att regeringen arbetar med
lagförslag som skulle innebära att kommuner ”måste” upphandla svenskt livsmedel. LRF och
de olika branscherna bevakar arbetet och har dialog med ministern.
På riksförbundsstämman behandlade en motion om hållbar representation och med uppdrag att
förbundsstyrelsen lyfter fram värdet av hållbar representation med svenska råvaror. Som ett
resultat av det så kommer det under hösten tas fram enklade form av guide/ checklista som
kan användas t.ex. av kommungrupper när man har tidig dialog med politiker eller med
näringslivs- och kostenheten. Och att argumenten även kan användas i möten med företag och
arrangörer av olika event.
Som avslutnings vill LRF Riks gärna ta del erfarenheter i planerat arbete med medel i ”Tänk
om” som LRF Skåne vill genomföra.
Tillsammans får vi landet att växa.

Thomas Bertilsson

Pirjo Gustafsson

16

Bilaga 9

Skrivelse angående Skolan
Svar på skrivelse från LRF Skåne. LRF Skåne har i en skrivelse lyft vikten av ökad kunskap i
skolorna om lantbruket och var maten kommer ifrån. De önskar även att elever i årkurserna 1, 2
och 3 ska få komma ut på studiebesök på olika slags gårdar samt att LRF ska väcka barnens
intresse för att välja en framtid som lantbrukare och lantarbetare.
Det är angeläget att sprida kunskap till landets barn och ungdomar om var maten kommer ifrån
och om det svenska jord- och skogsbruket. Barnen är framtidens konsumenter och
beslutsfattare. Dessutom är de i hög grad redan dagens konsumenter, med stort inflytande över
familjens matval.
LRF kan konstatera att det digitala läromedlet ”Bonden i skolan” används flitigt av skolorna,
och att antalet besök stadigt ökat. Att öka kännedomen och kunskapen om Bonden i skolan i
skolans värld är en viktig nyckel. Under 2018 hade www.bondeniskolan.se nästan 196 000
unika besök, jämfört med 120 000 året innan och 41 000 år 2016. Det innebär att cirka 1 000
unika besökare är inne på sajten varje skoldag. Många gånger döljer sig en hel skolklass bakom
varje unik besökare. Detta leder till en större förståelse för var maten kommer ifrån och bidrar
också till att fler barn får upp ögonen för ett yrkesliv inom det gröna näringslivet. Här skapas en
attraktion för den gröna näringen. Siffrorna visar även att de lärare som får kännedom om och
upptäcker materialet gärna använder materialet igen och tipsar sina kollegor.
Utöver arbetet med att skapa bra innehåll på webben är det därför viktigt att hela organisationen
sprider kunskap om att ”Bonden i skolan” finns. Här är det av stor vikt att alla; riks, regioner,
förtroendevalda och medlemmar, ser till att lyfta ”Bonden i skolan” i kontakt med människor
som jobbar i skolan eller har barn i skolålder. Ett sätt för regioner att marknadsföra
skolmaterialet är att uppmuntra kommungrupper och lokalavdelningar att göra aktiviteter kring
det.
När det gäller att erbjuda skolorna studiebesök, i LRFs regi, ser det ut olika över landet, då detta
är regionernas ansvar.

Pernilla Åkerström
Barn- & ungdomskommunikation

Frid Eva Rülf
Tf enhetschef Kommunikation
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