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LRF Dalarna talar om HÅLLBARHET

I början av 2020 beslutade LRF att ta nya hållbarhetsmål för den gröna näringen,
både miljömässiga, ekonomiska och sociala mål. Meningen är att den ska stärka
konkurrenskraften och tydligt visa att alla inom gröna näringarna har svaren på
hållbarhetsutmaningarna. Samhället ställer om, och vi är en av få branscher som kan
hjälpa samhället att byta ut ändliga och fossila resurser mot våra nya och förnybara.
För att konkretisera och uppnå målen, både från lantbruket själva och från samhället
i stort driver LRF:s hållbarhetsambassadörer en hållbarhetskampanj för att diskutera
vad som behövs. Genom en samtalskampanj är förhoppningen att vi tillsammans ska
träffa minst 10 000 medlemmar, tusen politiker och en miljon konsumenter.
I LRF kommer alltid kraften underifrån. När våra medlemmar, Sveriges bönder, enas
så blir det en fantastisk kraft byggd på engagemang och kunskap.

Kontakta någon av våra ambassadörer om du vill veta mer:
Emma Ollas, emma.ollas@distriktsveterinarerna.se
Pirjo Gustafsson, pirjo.gustafsson@lrf.se
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LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND
LRF DALARNA

PROGRAM
vid regionstämman digitalt via Teams
Torsdagen den 18 mars 2021
10.00

Stämman öppnas
Parentation, presentation
Stämmoanförande av Anita Boman Daniels, ordförande LRF Dalarna
Utmärkelser
Framtiden för svenskt kött, Åsa Odell, LRF Riksförbundsstyrelse
Bensträckare
Stadgeenliga förhandlingar
Information om We Effect och insamling, Anita Boman Daniels

12.10

Lunchpaus

13.00

Stadgeenliga förhandlingar fortsätter
Bensträckare
Dagens debatt utifrån ett skogsägarperspektiv, Göran Örlander, Skogsforsk
Stadgeenliga förhandlingar fortsätter
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Året som gått 2020
Det har varit ett annorlunda år, på många sätt. Vi har fått anpassa oss efter nya rutiner och
framförallt vara mer försiktiga när smittspridningen varit som värst. Pandemin har fått oss
att tänka till och tänka om. Men trots utmaningar så har den gröna näringen i vår region
klarat sig förhållande vis bra.
Vem hade samtidigt kunnat ana att 2020 skulle bli året då vi alla - enskilda medlemmar,
förtroendevalda, regionstyrelse och personal - skulle genomföra en sådan otrolig digital
resa? Vi lyckades snabbt ställa om från fysik till digital stämma under de rådande
omständigheterna i mars månad. Regionstämman bidrog dessutom till många diskussioner
inom de mötesplatser som fanns runt om i länet, där förtroendevalda samlades för att delta.
Under våren valde Sveriges riksdag att fatta det viktigt beslutet att klassa
lantbruksnäringen som samhällsviktig. Det eftersom pandemin innebar att vi – nu mer än
någonsin – behöver säkra vår självförsörjningsgrad. I samband med det påbörjade även
LRF Dalarna arbetet med att säkerställa arbetskraften inom näringen. Regionalt
genomfördes avstämningsmöten med Arbetsförmedling, Region Dalarna, Länsstyrelsen
och Skogsstyrelsen för att få en inblick i hur det såg ut i Dalarna. Målet var att säkerställa
att den arbetskraft - av exempelvis skogsplantering - som vanligtvis kommer från utlandet
kunde ersättas med svensk arbetskraft.
De företagare inom näringen som drabbades hårdast av pandemin var våra mathantverkare.
Att sälja direkt till konsument och till restauranger blev svårt och LRF Dalarna försökte
stötta våra medlemmar i att hitta nya säljvägar, bland annat via Rekoringar.
Lokalavdelningarna fick under sommaren ställa in större delen av deras planerade
aktiviteter men tack vara den snabba digital mognaden inom organisationen kunde LRF
erbjuda fler digitala kurser och utbildningar som ”Mer svenskt kött på restaurang” och
dikningskurser.
2020 fanns även fokus kring rovdjur. I Dalarna hade läget inte varit så problematiskt som
tidigare men torts det fanns frågan med under året, bland annat genom att få till en insats i
förvaltningen. Länsstyrlen Dalarna kommer genom det få en kompetenshöjning på
viltförvaltningsdelegationerna under våren 2021 för att ha en större insyn i problematiken
med rovdjur.
Under året slogs omsorgsgrupperna i Dalarna och Gävleborg samman för att förstärka
kompetensen och ta del av den kunskap som finns över länsgränsen. Sammanslagningen
innebär att arbetet förstärks och vi tillsammans kan utbyta en ännu större erfarenhet.
Sommaren kunde lyckligtvis klassas som ett bra skördeår utan stora bränder som härjade
eller torka. Samtidigt fortsatte arbetet för att landa ett avtal med räddningstjänst,
lantbrukare och Maskinringen där lantbrukare ska ses som en resurs vid släckningsarbete
av brand.
Mittia: Gård och Skogsbruk – där LRF Dalarna skulle deltagit - ställdes in och flyttades
fram. Förhoppningen är att mässan går av stapeln som är inplanerat, juni 2021.
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Massmedias fokus på näringen under året var en utmaning på många sätt. Både journalister
och djurrättsaktivister arbetade flitigt med att svärta branschen, något som skapade oro
bland många medlemmar. LRF Dalarna valde därför att fokusera arbetet kring flertalet
medlemsmöten och att stärka säkerhetsarbetet inom organisationen. Det var en prioriterad
fråga att visa att bilden som media och aktivister försökte måla upp inte på något sätt
speglar verkligheten.
2020 fortsatte också arbetet med att bevaka frågorna i Norrlandsgruppen. Det för att
säkerställa arbetet med att inte få försämrade villkor när det gäller stödnivåerna. Det
arbetades även flitigt med vattendirektivet.
Kommungrupperna i Dalarna imponerade. Att ställa om från fysiska träffar till digitala
väckte en beundran, då det fanns ett sådant driv. De var direkt med på tåget och visade på
viljan av tillsammans. Under LRFs gemensamma aktivitet ”vecka 47” lyckades dessutom
många kommungrupper få till digitala träffar med kommunpolitiker och tjänstemän, där
samtalen berörde gröna näringens utmaningar och möjligheter.
Vi nådde även ut till den breda skalan med en rad olika kommunikationsinsatser på sociala
medier. LRF Ungdomen spred budskap inom ramen för Livsmedelsstrategin och
självförsörjningsgraden på just deras gård. De kunde visa upp vad just deras mat som de
producerar räcker till. Filmen blev oerhört uppskattad av många.
LRF Dalarna berättade också om medlemmarna Peter och Anette i Dala-Floda som fick
hjälp av LRF när Länsstyrelsen Dalarna och Skogstyrelen inte kom överens i en
hyggesanmälan. Paret hotades av vite och tack vare LRF kunde paret få juridik hjälp och
myndigheterna JO-anmäldes av LRF, som klassade det hele som ett principmål.
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Medlemsstatistik

Lokalavdelning
Barkenbygden
Bjursås
By
Dala-Järna
Enviken
Faluorten
Floda-Mockfjärd
Folkärna
Gagnef
Garpenberg
Grytnäs
Hedemora
Husby
Leksand
Lima-Malung
Mora
Nås
Orsa
Rättvik
Stora Tuna-Torsång
Sundborn
Svärdsjö
Idre-Särna
Säterbygden
Wessmanbygden
Vika
Älvdalen
Äppelbo
Summa
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Antal
Antal
Jämfört med Jämfört med
medlemmar medlemmar 2019-12-31 2019-12-31
2020-12-31 2019-12-31 (antal)
(%)
213
217
-4
-1,8%
180
173
7
4,0%
131
130
1
0,8%
121
127
-6
-4,7%
112
112
0
0,0%
198
201
-3
-1,5%
124
122
2
1,6%
194
187
7
3,7%
198
193
5
2,6%
47
45
2
4,4%
105
112
-7
-6,3%
262
255
7
2,7%
160
161
-1
-0,6%
440
435
5
1,1%
215
214
1
0,5%
298
294
4
1,4%
60
60
0
0,0%
154
155
-1
-0,6%
331
327
4
1,2%
538
541
-3
-0,6%
129
127
2
1,6%
256
254
2
0,8%
41
46
-5
-10,9%
464
478
-14
-2,9%
211
207
4
1,9%
108
99
9
9,1%
121
128
-7
-5,5%
37
34
3
8,8%
5 448
5 434
14
0,3%

Årsredovisning
Lantbrukarnas Regionförbund i
Dalarna
(Original med underskrifter finns tillgängligt under regionstämman)

2020
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsstämma
Regionförbundets årsstämma hölls den 19 mars 2020 semidigitalt med åtta fysiska
mötesplatser, vilka var:
Borlänge, Galaxen och Dalarna Science Park
Falun, Scandic
Mora, Moraparken
Hedemora, Hedemora Näringsliv
Rättvik, Stiftsgården
Malung, Sankt Olof Hotell
39 av regionförbundets 53 fullmäktige var närvarande. Stämman behandlade 11 motioner,
varav 4 motioners intention gick vidare till Riksförbundsstämman i 3 upprättade motioner.

Styrelsen
Styrelsen, som utgörs av stämmovalda ledamöter, har under det gångna verksamhetsåret
sammanträtt 9 gånger.
Styrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av Anita Boman Daniels, Torbjörn Ulriksen,
Malin Pettersson Lindgren, Michael Arvidsson, Erik Bengtsson samt även Malin
Sundmark som i december frånsade sig uppdraget.

Revisorer
Alf Dahlin och Gerd Danielsson som ordinarie samt Lars Reyier och Christer Sandberg
som suppleanter.

Medlemsutveckling
Antalet medlemmar uppgick den 31 december 2020 till 5448 st. Vid årets in-gång var
motsvarande antal 5434 st.

Ekonomiskt utfall
En bild av Regionförbundets ställning och resultat framgår av resultat- och balansräkning
på efterföljande sidor.
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RESULTATRÄKNING
2020

2019

Medlemsavgifter

332 891

391 755

S:a intäkter

332 891

391 755

-332 891

-391 755

0

0

2020-12-31

2019-12-31

Tillgångar
Andel LRF, förening u.p.a

300

300

S:a tillgångar

300

300

Skulder och eget kapital
Eget kapital

300

300

0

0

300

300

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader
REDOVISAT ÅRSRESULTAT

BALANSRÄKNING

Redovisat årsresultat
S:a skulder och eget kapital
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Revisionsberättelse
Revisionsberättelse
Till
Till regionförbundsstämman
regionförbundsstämman ii Lantbrukarnas
Lantbrukarnas Regionförbund
Regionförbund ii Dalarna,
Dalarna,
organisationsnummer
883200-6772
(ideell
förening).
organisationsnummer 883200-6772 (ideell förening).
Vi
Vi har
har granskat
granskat årsredovisningen
årsredovisningen och
och
bokföringen
samt
styrelsens
förvaltning
bokföringen samt styrelsens förvaltning
ii Lantbrukarnas
Lantbrukarnas Regionförbund
Regionförbund ii
Dalarna
Dalarna för
för år
år 2020.
2020. Det
Det är
är styrelsen
styrelsen
som
som har
har ansvaret
ansvaret för
för
räkenskapshandlingarna
räkenskapshandlingarna och
och
förvaltningen.
Vårt
ansvar
förvaltningen. Vårt ansvar är
är att
att uttala
uttala
oss
om
årsredovisningen
och
oss om årsredovisningen och
förvaltningen
förvaltningen på
på grundval
grundval av
av vår
vår
revision.
revision.
Revisionen
Revisionen har
har utförts
utförts ii enlighet
enlighet med
med
god
god revisionssed
revisionssed ii Sverige.
Sverige. Det
Det innebär
innebär
att
att vi
vi planerat
planerat och
och genomfört
genomfört revisionen
revisionen
för
att
i
rimlig
grad
försäkra
oss
för att i rimlig grad försäkra oss om
om att
att
årsredovisningen
inte
innehåller
årsredovisningen inte innehåller
väsentliga
väsentliga fel.
fel.
En
En revision
revision innefattar
innefattar att
att granska
granska ett
ett
urval
av
underlagen
för
belopp
och
urval av underlagen för belopp och
annan
annan information
information ii räkenräkenskapshandlingarna.
skapshandlingarna. II en
en revision
revision ingår
ingår
också
att
pröva
redovisningsprinciperna
också att pröva redovisningsprinciperna
och
och styrelsens
styrelsens tillämpning
tillämpning av
av dem
dem samt
samt
bedöma
bedöma den
den samlade
samlade informationen
informationen ii
årsredovisningen.
årsredovisningen.

Borlänge
Borlänge den
den
Alf
Alf Dahlin
Dahlin
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//

Föreningens
Föreningens redovisningsrutiner,
redovisningsrutiner,
redovisningsprinciper
redovisningsprinciper och
och rutiner
rutiner för
för
intern
kontroll
är
enhetliga
med
och
intern kontroll är enhetliga med och
integrerade
integrerade ii Lantbrukarnas
Lantbrukarnas Ekonomi
Ekonomi
AB:s
AB:s redovisningssystem
redovisningssystem och
och rutiner.
rutiner.
Av
bolagsstämman
utsedda
revisorer
Av bolagsstämman utsedda revisorer
har
har genomfört
genomfört siffergranskning
siffergranskning och
och
revision
av
redovisningen
i
revision av redovisningen i
Lantbrukarnas
Lantbrukarnas Ekonomi
Ekonomi AB.
AB.
Vår
bedömning
och
vårt
Vår bedömning och vårt uttalande
uttalande
nedan,
vilar
i
detta
avseende
nedan, vilar i detta avseende på
på den
den
siffergranskning
siffergranskning som
som utförts
utförts av
av
revisorerna
revisorerna ii Lantbrukarnas
Lantbrukarnas Ekonomi
Ekonomi
AB.
AB.
Som
Som underlag
underlag för
för vårt
vårt uttalande
uttalande om
om
ansvarsfrihet
ansvarsfrihet har
har vi
vi granskat
granskat väsentliga
väsentliga
beslut,
beslut, åtgärder
åtgärder och
och förhållanden
förhållanden ii
föreningen
för
att
kunna
föreningen för att kunna bedöma
bedöma om
om
någon
styrelseledamot
är
någon styrelseledamot är
ersättningsskyldig
ersättningsskyldig mot
mot föreningen
föreningen eller
eller
på
annat
sätt
har
handlat
i
strid
mot
på annat sätt har handlat i strid mot
lagar
lagar eller
eller föreningens
föreningens stadgar.
stadgar. Vi
Vi anser
anser
att
att vår
vår revision
revision ger
ger oss
oss rimlig
rimlig grund
grund för
för
våra
uttalanden
nedan.
våra uttalanden nedan.
Vi
Vi tillstyrker
tillstyrker att
att föreningsstämman
föreningsstämman
fastställer
resultaträkningen
fastställer resultaträkningen och
och
balansräkningen
balansräkningen för
för föreningen,
föreningen, och
och
beviljar
styrelsens
ledamöter
beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet
ansvarsfrihet för
för räkenskapsåret.
räkenskapsåret.

2021
2021
Gerd
Gerd Danielsson
Danielsson

Föredragningslista
vid LRF Dalarnas ordinarie regionstämma den 18 mars 2021
digitalt via Teams
1. Stämman öppnas

2. Val av funktionärer vid stämman
a) ordförande................................................................................
b) vice ordförande.........................................................................
c) justeringspersoner............................................................................
d) rösträknare.................................................................................

3. Anmälan av funktionärer vid stämman
a) protokollssekreterare..........................................................................
b) föredragande sekreterare…………………………………………….

b) pressreferent..............................…………………………………......

4. Fastställande av röstlängd

5. Fastställande av arbetsordning

6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
Personlig kallelse till fullmäktige 2021-03-03 enligt de valrapporter som
inkommit. Avdelningar där valrapport ej inkommit har kallelser sänts till
lokalavdelningens ordförande samma dag för utdelande.
Annons i Land den 26/2 2021.
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7. Styrelsens verksamhetsberättelse och övriga redovisningshandlingar

8. Revisorernas berättelse

9. Fastställande av resultat- och balansräkningar för ideell förening

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

11. Fastställande av arvoden, traktamenten och reseersättningar till nästa
ordinarie stämma.
a) Årsarvode, regionordförandes fasta arvode........................................................................
b) Årsarvode, regionstyrelsens fasta arvode .................................................
c) Årsarvode, valberedningens sammankallande fast arvode.......................................
d) Årsarvode, stämmovalda revisorer fast arvode...................................................
e) Dagarvodet för förtroendevalda....................................................................................
f) Rese- och traktamentsersättning

........................................................

12. Fastställande av antal samt val av ledamöter i regionstyrelsen
a) Antal: ...............
b) Ledamöter: ............................................................................................
...................................................................................................................
....................................................................................................................

13. Val av regionordförande bland styrelseledamöterna på 1 år
...................................................................................................................
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14. Val av revisorer jämte suppleanter
a) Ordinarie: ....................................................................................................
b) Suppleanter: ....................................................................................................

15. Övriga val .........................................................................................

16. Motioner

17. Val av 4 fullmäktige samt ersättare till riksförbundsstämman
a) Ordinarie:

....................................................................................................
....................................................................................................

b) Suppleanter: ....................................................................................................
...................................................................................................

18. Fastställande av antal samt val av ledamöter till valberedningen,
däribland dess sammankallande för år 2022
a) Antal: ...............
b) Ledamöter: ............................................................................................
...........................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

c) Sammankallande: .....................................................................................

19. Ärenden som riksförbundsstyrelsen eller regionstyrelsen hänskjutit till
regionstämman.
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20. Övriga frågor framförda i stadgeenlig ordning
(Ett nytt ärende får behandlas om minst två tredjedelar av de närvarande
röstberättigade så beslutar).
21. Stämman avslutas
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Valberedningens förslag vid LRF Dalarnas regionstämma 2021
Presidium
Ordförande:
Vice ordförande:
Justeringsmän:
Rösträknare:

Abbe Ronsten, Säter
Sofia Jarl, Gagnef
Föreslås på stämman
Föreslås på stämman

Arvode
Valberedningen förslag utgår från riksförbunds stämmans beslut vad gäller arvoden 2021.

Årsarvode, regionordförandes fasta arvode:
Utgår med 1,75 inkomstbasbelopp + 2 kr/medlem baserat på medlemsantal vid årets slut.

Årsarvode, regionstyrelsens fasta arvode:
Ett fast årsarvode till regionstyrelsen utgår med ett belopp motsvarande 1,75 ibb att disponera
för ersättningar efter beslutad arbetsfördelning.

Årsarvode, valberedningens sammankallande fasta arvode:
Utgår med 1/36 inkomstbasbelopp.

Årsarvode, stämmovalda revisorer fasta arvode:
Utgår med 1/36 inkomstbasbelopp.

Dagarvodet för förtroendevalda:
I enlighet med riksförbunds stämmans beslut vilket bla ger att dagarvodet för förtroendevalda
höjs med 6 kr till 245 kr per timme.
Rese- och traktamentsersättningar:
I enlighet med riksförbunds stämmans beslut vilket bla ger att bilersättning utgår med lägst
28 kr/mil samt att traktamentsersättning utgår enligt LRFs avtal för anställda.
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Styrelseledamöter:
Valberedningen har som förslag 6 st styrelseledamöter.

Erik Bengtsson, Sundborn,

Avsagt sig omval

Malin Sundmark, Folkärna

Avgått

Malin Pettersson Lindgren, Älvdalen

Kvarstår 1 år

Michael Arvidsson, Stora Skedvi

Kvarstår 1 år

Torbjörn Ulriksen, Mora

Omval 2 år

Anita Boman Daniels, Orsa

Omval 2 år

Tomas Tillman, Grangärde

Fyllnadsval 1 år

Anders Haglund, Torsång

Nyval 2 år

Förslag till regionordförande bland styrelsens ledamöter för 1 år
Anita Boman Daniels

Förslag till val av revisorer för 1 år
Ordinarie:
Kristina Ohls,

Nyval

Gerd Danielsson

Omval

Suppleant:
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Lars Reyier

Omval

Christer Sandberg

Omval

Förslag till val av 4 fullmäktige jämte suppleant till riksförbundsstämman 2021
Ordinarie:
1.

Anita Boman Daniels

2.

Torbjörn Ulriksen

3.

Tomas Tillman

4.

Emma Ollas, LRF Ungdom

Suppleanter i tjänstgöringsordning:
1.

Anders Haglund

2.

Malin Pettersson Lindgren

3.

Michael Arvidsson

4.

Alfred Blomberg, LRF Ungdom

Ungdom ersätter ungdom i första hand.

Övriga val

Föreslås att övriga val delegeras till styrelsen.
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Valberedning

Valberedning har bestått av 7 valberedningsledamöter, varav en representant från LRF
Ungdomen.

Inger Bengtsson, Mora

Står till stämmans förfogande

Arne Eriksson, Rättvik

Står till stämmans förfogande

Annika Simm Eriksson, Äppelbo

Står till stämmans förfogande

Gustav Svensson, Säterbygden

Kvarstår 1 år

Anna Ozén, Folkärna

Kvarstår 1 år

Susanne Höglund, Svärdsjö

Kvarstår 1 år

LRF Ungdomens nominering är Johan Persson, Barkenbygden

Sammankallande har varit Anna Ozén, Folkärna och hon står till förfogande.
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Motioner till regionstämman LRF Dalarna 2021
Nr.

Lokalavdelning

Motionens innehåll

Yttr nr.

1

LRF ungdom

Lokal anknytning för nya medlemmar i LRF
Dalarna

1

2

Älvdalen

Bättre återkoppling från regionen av antagna
motioner

2

3

Husby

Mera pengar kvar av det vi får från Riks

3

4

Älvdalen

Tydligare/Förenklad redovisning
av LRFs ekonomi

4

5

Mora

Yttranderätt vid fastighetsregleringar

5

6

Lima-Malung

Lantmäterikostnader

6

7

Älvdalen

Tillåt Privata aktörer att utföra
Lantmäteriförrättningar

6

8

Älvdalen

Reglera skoteråkning inom byar

7

9

Gagnef

Uppdatering av Trafikverkets typfordon för
vägar & Gators utformning

8
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LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
LRF UNGDOMEN

MOTION TILL
REGIONSTÄMMAN
Nr 1

Lokal anknytning för nya medlemmar i LRF Dalarna
Idag kontaktas nya medlemmar i LRF Dalarna av en förtroendevald ett halvår efter att
personen ansökt om medlemskap i LRF för ett välkomstsamtal. Som medlemsorganisation
strävar LRF alltid efter fler medlemmar, nya medlemmar som genererar fler välkomstsamtal.
Nya medlemmar under 36 år kontaktas av LRF Ungdomen Dalarna och övriga medlemmar
kontaktas av regionstyrelsen för LRF Dalarna. LRF Ungdomen ordnar aktiviteter för
ungdomar; sociala aktiviteter, utbildningar och studiebesök, alltså en direktkontakt med unga
medlemmar. Regionstyrelsen jobbar med övergripande frågor som rör hela regionen och
representerar alla medlemmar i LRF Dalarna men saknar kopplingen till lokalavdelningarna
där de nya medlemmarna finns.
Genom att fördela välkomstsamtalen lokalt hos lokalavdelningarna bidrar LRF Dalarna till att
nya medlemmar får en lokal förankring och en närmare kontakt med de lokalt
förtroendevalda. Välkomstsamtsalen för nya medlemmar under 36 år bör fortsättningsvis
genomföras av LRF Ungdomen.
Vi föreslår
att:
Välkomstsamtal till nya medlemmar över 36 år genomförs av
lokalavdelningarna med rätt att delegera detta till kommungruppen, som den
lokalavdelningen medlemmen tillhör.
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REGIONSTÄMMAN 2021

LRF DALARNA

REGIONSTYRELSENS YTTRANDE
Nr 1

Yttrande 1
Motionen har initierats enligt följande:
Motion nr 1
LRF Ungdom
Motionens innehåll
Idag kontaktas alla nya LRF-medlemmar av en förtroendevald. LRF Dalarna har valt att nya
medlemmar under 36 år kontaktas av LRF Ungdomen och övriga medlemmar kontaktas av
regionstyrelsen. LRF ungdomen gör analysen att det finns en skillnad mellan LRF ungdomen
och regionstyrelsen i förhållande till medlemmarna. LRF Ungdomen ordnar aktiviteter för
ungdomar; sociala aktiviteter, utbildningar och studiebesök, alltså en direktkontakt med unga
medlemmar. Regionstyrelsen jobbar med övergripande frågor som rör hela regionen och
representerar alla medlemmar i LRF Dalarna. I LRFs organisationsstruktur är
det lokalavdelningarna som finns närmast medlemmarna oavsett ålder.
Utifrån det vill motionären se att välkomstsamtalen genomförs på lokalt plan och då
av lokalavdelningarna. Motiveringen är att det skulle bidra till att nya medlemmar får en
förankring och en närmare kontakt med förtroendevalda som verkar lokalt. När det gäller
välkomstsamtsalen för nya medlemmar under 36 år ser man att de
även fortsättningsvis bör genomföras av LRF Ungdomen.
Motionen yrkar på att välkomstsamtal till nya medlemmar över 36 år genomförs av
lokalavdelningarna, med rätt att delegera till kommungruppen, och då fördelat utifrån den
lokalavdelning medlemmen tillhör.
Styrelsens ställningstagande och förslag
LRF är en stark företagarorganisation. För förtroendevalda och anställda är uppdraget att
skapa medlemsnytta för våra 137 225 medlemmar (2020-12-31) varav 5 448 finns i
Dalarna. LRFs styrka kan delvis förklaras i att man företräder ett mycket stort antal
medlemmar. Det i sin tur ger att en fortsatt stabil bas av medlemmar är avgörande, varför
rekrytering och medlemsvård är angelägna frågor.
Att attrahera och rekrytera medlemmar är en ständigt aktuell uppgift. Verkligheten för LRF
och liknande organisationer är att nya medlemmar tillkommer, men även att en del väljer att
avsluta sitt medlemskap. Vi vet att benägenheten att stanna som medlem ökar i takt med antal
år som man varit medlem. Välkomstsamtalen som avses i motionen är beslutade på nationell
nivå och det sker en månatlig rapportering. Syftet är att säkerställa att alla medlemmar efter
ett halvår som medlem får en kontakt med möjlighet att uppdateras kring viktiga frågor och
inte minst bli lyssnad på. Ett halvår är valt då man sett i uppföljningar att den största andelen
av de som väljer att avsluta sitt medlemskap finns bland just 1-åringar.
En avgörande faktor i arbetet att säkerställa en livskraftig folkrörelse är som nämnts en god
medlemsvård. En viktig del är att vi får nya medlemmar att känna sig välkomna och att man
ges en möjlighet att engagera sig och bidra. Här spelar lokalavdelningarna en mycket
betydelsefull roll som direkt i anslutning till att en ny medlem registreras får den
informationen. Hos vissa finns det upparbetad rutin att kontakt nya medlemmar. Ett arbetssätt
som regionstyrelsen tror gör stor skillnad och gärna skulle vilja se att alla nya medlemmar får
ta del av.
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Vad gäller välkomstsamtalen så har regionstyrelsen nyligen beslutat att ändra arbetssätt för de
som är över 36 år. Man avser engagera en förtroendevald som uppdras genomföra alla de
välkomstsamtalen. Bakgrunden är att det då kan ske på ett mer rationellt sätt för såväl
förtroendemannakåren som kontoret, vilket ger bättre medlemsnytta.
Enligt regionstyrelsen finns behov att säkerställa ett mer rationellt och väl fungerande
arbetssätt för att löpande genomföra välkomstsamtalen, vilket man nu planerar för. Att
överlåta ansvaret åt lokalavdelningarna skulle innebära det motsatta. Regionstyrelsen ser
dock en styrka i att tillsammans med lokalavdelningarna arbeta för att nya medlemmar
kontaktas av såväl den lokalavdelning man tillhör till i anslutning till att man blir medlem.
För att när man sedan varit medlem i ett halvår får välkomstsamtalet.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att:
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motionen med styrelsens yttrande anses besvarad.

LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND

ÄLVDALEN LOKALAVDELNING

MOTION TILL
REGIONSTÄMMAN
Nr 2

Bättre återkoppling från regionen av antagna motioner
Under årens lopp har många motioner/skrivelser inkommit till Regionen för vidare
handläggning, men det har varit svårt att följa hur det som antagits vidare handlagts.
Redovisning bristfällig.
Avstämning varje år av antagna motioner/skrivelser vid förtroendemannaträffarna, vad
händer/vad har hänt med dom olika motionerna/skrivelserna. En bättre/snabbare redovisning
är viktig för att motivera till fortsatt motionsskrivning och visa vad LRF gör i olika frågor
även regionalt/lokalt.
Vi yrkar
att:
att:

Denna motion sänds till LRF Dalarnas Regionstämma
Regionen återkommande redovisar vad som händer i dom inkomna antagna
motionerna/skrivelserna vid förtroendemannaträffarna vår och höst.
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REGIONSTÄMMAN 2021
LRF DALARNA

REGIONSTYRELSENS YTTRANDE
Nr 2

Yttrande nr 2

Motionen har initierats enligt följande:
Motion 2
Älvdalen Lokalavdelning
Motionens innehåll

Under årens lopp har många motioner/skrivelser inkommit till regionstyrelsen för vidare
handläggning, men det har varit svårt att följa hur det som antagits vidare handlagts. Redovisning
bristfällig. Avstämning varje år av antagna motioner/skrivelser vid förtroendemannaträffarna, vad
händer/vad har hänt med dom olika motionerna/skrivelserna. En bättre/snabbare redovisning är viktig
för att motivera till fortsatt motionsskrivning och visa vad LRF gör i olika frågor även
regionalt/lokalt.

Styrelsens ställningstagande och förslag

Två gånger om året redovisas vad som hänt med motionerna från Dalarna som skickats vidare till
riksförbundsstämman. Skrivelserna redovisas en gång om året och det görs via LRFs hemsida. Vi har
även gjort filmer där regionordföranden berättat vad som hänt med motioner och skrivelser. Filmen
har publicerats via sociala medier och skickats ut i nyhetsbrev. Undantag gäller dock för stämman
2021, då problematiken med covid-19 gör det svårt att redovisa via film. För att underlätta för
lokalavdelningsordförande att själv söka efter informationen skulle ett mail kunna skickas direkt till
dem när sammanställningen publicerats på LRFs hemsida.

Styrelsen föreslår stämman besluta
att:
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regionstyrelsen föreslår stämman besluta att se över rutinerna kring
redovisningen för motioner och skrivelser.

LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
HUSBY LOKALAVDELNING

MOTION TILL
REGIONSTÄMMAN
Nr 3

Mera pengar kvar av det vi får från Riks
Denna motion tillkom efter det att jag tittat på vår resultaträkning för 2020.
Vi får 1 500 kronor från Riks för våra lokala aktiviteter.
Av dessa går 900 kronor till Södra Dalarnas Sparbank (bankkontoavgift) för att vi har ett bankkonto i
denna bank.
Kvar för våra aktiviteter blir det endast 600 kronor.
LRF har i denna stund 996 lokalavdelningar runt om i landet.
Om det är så att varje lokalavdelning i hela landet betalar denna summa så får bankerna tillsammans
896 400 kronor från LRF för att ha ett konto som i stort sett inte har några transaktioner per år.
Dessa pengar borde kunna användas på ett bättre sätt.

Jag föreslår
att:

LRF centralt ser om lokalavdelningarna kan få egna konton i riks centrala
ekonomisystem som exempelvis en avdelning, med underavdelningar inom
Riks eller kanske i regionen.

Ett annat alternativ är att vi frångår vår lokala förankring och

att:

Riks förhandlar med exempelvis sin bank att administrera 996 konton fördelat
på 17 regioner till ett mycket lägre pris så vi får mera pengar till våra lokala
aktiviteter.
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REGIONSTÄMMAN 2021

LRF DALARNA

REGIONSTYRELSENS YTTRANDE
Nr 3

Yttrande nr 3

Motionen har initierats enligt följande:
Motion 3
Husby lokalavdelning
Motionens innehåll
Motionären lyfter i motionen att alla lokalavdelningar i landet tillsammans betalar stora
summor till olika banker i form av bankkontoavgifter. Samt att denna avgift utgör en stor del
av lokalavdelningens grundstöd. Motionären anser att dessa pengar borde kunna användas på
ett bättre sätt. Man yrkar på att LRF skall se över om lokalavdelningarna kan få egna konton
i LRF:s centrala ekonomisystem, alternativt att LRF centralt förhandlar fram ett rabattavtal
för lokalavdelningarna hos en bank. Detta för att få mera pengar kvar till lokala aktiviteter.
Styrelsens ställningstagande och förslag
Regionstyrelsen delar motionärens uppfattning om att stora delar av lokalavdelningarnas
grundstöd i flera fall går till bankkontoavgifter och att dessa resurser istället borde kunna
generera större medlemsnytta på annat sätt.
2017 förde LRF en dialog med bland andra Swedbank och Handelsbanken som resulterade i
att Swedbank gav en rabatt om 200 kronor för LRF:s lokalavdelningar.
Frågan om lokalavdelningarnas höga kostnader för bankkonton och arbetet kring kassorna i
lokalavdelningarna lyftes också på flera håll i Dalarna under “Medlemsdialog-mötena”
hösten 2018.
2019 behandlades
en motion i frågan från LRF Mälardalen på riksförbundsstämman. Där ansåg riksförbundsstyr
elsen att det var dags att etablera en ny kontakt med bankerna för att arbeta vidare i frågan.
Regionstyrelsen tycker inte bara att detta är en viktig fråga utifrån
det ekonomiska perspektivet, utan även för att den lokala kassan kräver en del administrativt
arbete av de förtroendevalda i lokalavdelningen. Något som i vissa fall upplevs som
tungt. Kanske skulle ett annat sätt att hantera lokalavdelningarnas ekonomi på, kunna bidra
till att minska den administrativa bördan. Det i sin tur skulle frigöra tid som istället kan
läggas på annat som genererar mera medlemsnytta. Regionstyrelsen tror också att det skulle
bidra till att flera förtroendevalda i högre grad upplever att deras engagemang i LRF
känns meningsfullt, enkelt och roligt.
Enligt regionstyrelsen är det en angelägen fråga och givet det som ovan anförts delar riks den
bilden. Trots det kvarstår problematiken och det är angeläget att frågan genomlyses
och bästa möjliga lösning arbetas fram.
Regionstyrelsen ser en möjlighet till detta inom ramen för redan pågående arbetet med
Framtidens Folkrörelse. För att påverka att arbetet prioriteras är det angeläget att tillskriva
riksförbundsstyrelsen i frågan.
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Styrelsen föreslår stämman besluta
att

med utgångspunkt från lokalavdelningens yrkanden utforma en skrivelse
till riksförbundsstyrelse där regionstyrelsen framför att man vill se att
frågan genomlyses och bästa möjliga lösning arbetas fram.
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LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND

ÄLVDALEN LOKALAVDELNING

MOTION TILL
REGIONSTÄMMAN
Nr 4

Tydligare/Förenklad redovisning av LRFs ekonomi
Redovisningen av LRFs ekonomi kan vara svår att förstå om man ej har bra kunskaper i
redovisning/bokföring och kan tyda dom olika rapporter som presenteras oftast bara
vid LRFs stämmor.
En mer lättfattlig/förenklad redovisning av hur den ekonomiska fördelningen ser ut, vilka
pengar kommer in till regionen och hur fördelas dom. Detta kan lämpligen redovisas på dom
förtroende manna träffar som hålls två gånger per år. Med tanke på en rätt så hög
medlemsavgift är detta motiverat för att vi som förtroendevalda ska kunna argumentera för
ett fortsatt medlemskap i LRF.
Vi yrkar
att:

denna motion sänds till LRF Dalarnas regionförbundsstämma

att:

Regionen tar fram en mer lättfattlig ekonomisk redovisning som tas upp
vid förtroendemannaträffarna (vår och höst) som visar fördelningen, vilka
pengar kommer in till regionen och hur fördelas dom.

Motionen antagen vid LRF Älvdalens årsmöte 11 februari 2021

28

REGIONSTÄMMAN 2021
LRF DALARNA

REGIONSTYRELSENS YTTRANDE
Nr 4

Yttrande 4

Motionen har initierats enligt följande:
Motion nr 4
Älvdalen lokalavdelning
Motionens innehåll
Motionären menar att redovisningen av LRFs ekonomi kan vara svår att förstå om man ej har
bra kunskaper i redovisning/bokföring och kan tyda dom olika rapporter som presentera och
då oftast bara vid LRFs stämmor. Man ser ett värde i att förtroendevalda framledes har större
kunskap och förståelse för att i sin tur bl.a. kunna argumentera för ett fortsatt medlemskap i
LRF.
En mer lättfattlig/förenklad redovisning av hur den ekonomiska fördelningen ser ut, vilka
pengar som kommer in till regionen och hur de fördelas skulle utgöra ett bra stöd.
Motionen yrkar på att regionen tar fram en mer lättfattlig ekonomisk redovisning som tas upp
vid förtroende annat träffarna (vår och höst) som visar fördelningen, vilka pengar kommer in
till regionen och hur fördelas dom.
Styrelsens ställningstagande och förslag
Regionstyrelsen har förståelse för motionärens beskrivning att LRFs ekonomin kan upplevas
komplicerad. LRFs ekonomi bygger på intäkter av tre slag; Medlemsavgifter, avkastning från
dotterbolag och avkastning från kapitalförvaltning. För den intresserade finns det detaljer på
lrf.se men det möter inte motionärens önskemål då det inte kan betraktas som enkelt att ta till
sig. När det gäller de regionala ekonomiska resurserna så finns det en fördelning
mellan den operativa verksamheten som drivs i bolaget Lantbrukarnas Ekonomi AB och för
vilken regionchef ansvarar, samt den ideella föreningen LRF Dalarna som stämman har att ta
beslut om. Den del som redovisas i den ideella föreningen utgjorde år 2019 10 % av
regionens totala resurser så för en helhetsbild krävs en redovisning av såväl det operativa som
det ideella.
Precis som motionären skriver brukar en redovisning av LRFs ekonomi årligen ske i samband
med regionstämma. Det finns ett naturligt krav att den del som gäller den ideella föreningen
ska redovisas, men en mer övergripande bild av tillgängliga resurser och vad man valt att
prioritera brukar ges.
En medlemsorganisation måste eftersträva transparens. En naturlig del är att medlemmar och
förtroendevalda ges möjlighet att på ett övergripande och enkelt sätt ta del av redovisning
av tillgängliga resurser samt hur man väljer att använda desamma.
Informationen på LRF Dalarnas regionstämma är bra, men regionstyrelsen ser positivt på att
det kompletteras genom att det årligen tas fram information som på ett enkelt sätt ger
förtroendevalda en bättre insyn i LRF Dalarna tillgängliga resurser samt vilken verksamhet
man prioriterar. Huruvida träffarna för förtroendevalda är bäst sätt att förmedla informationen
överlämnas till den operativa resursen.
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Styrelsen föreslår stämman besluta
att:
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motionen med styrelsens yttrande anses besvarad

LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
MORA LOKALAVDELNING

MOTION TILL
REGIONSTÄMMAN
Nr 5

Yttranderätt vid fastighetsregleringar
Då ägosplittringen är stor i norra Dalarna och stycken på 10–12 ha kan bestå av många
fastigheter är det av största vikt att man som rågranne alt. ägare av någon bit ges möjlighet till
att yttra sig vid t ex fastighetsregleringar. Som läget är idag får man varken information om
pågående förrättning eller har möjlighet att yttra sig.
Det kan vara en bit mitt på ett skifte, ett hörn eller liknande som helt plötsligt byter ägare,
eller regleras till ett annat skifteslag. Helt plötsligt kan det bli mycket besvärligt alt omöjligt
att bruka rationellt. Detta kan för oss i norra Dalarna komma helt plötsligt då det nästan inte
existerar arrendekontrakt, utan endast muntliga överenskommelser kanske sedan generationer
tillbaka är det enda som finns.
Självklart är detta ett intrång i äganderätten men om vi ska ha möjlighet att fortsätta att
bedriva rationell produktion är det av största vikt att vi ges möjlighet att yttra oss.
Vi yrkar
att:

LRFs jurister försöker kommunicera med lantmäteriet i frågan
Motionens bifalls och sänds vidare till riksförbundsstämman för fortsatt
handläggning

Sverre Ulriksen
Mora 2021-01-31
Motionen antagen på lokalavdelningens årsmöte 2021-02-11
Inger Bengtsson, ordförande
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REGIONSTÄMMAN 2021

LRF DALARNA

REGIONSTYRELSENS YTTRANDE
Nr 5

Yttrande nr 5

Motionerna har initierats enligt följande:
Motion 5
Mora lokalavdelning
Motionernas innehåll
Motionen påpekar att det finns markägare som har muntliga arrendeavtal och att det bör tas
hänsyn till dem vid fastighetsförvärv och/eller fastighetsreglering. Motionen innehåller ett
yrkande där det föreslås att LRF kommunicerar med lantmäteriet om att införa
en “yttranderätt” vid fastighetsreglering. Se motionen i kursiv text nedan.
“Yttranderätt vid fastighetsregleringar.”
Då ägosplittringen är stor i norra Dalarna och stycken på 10–12 hektar (ha) kan bestå av
många fastigheter är det av största vikt att man som rågranne, alternativt ägare av någon bit,
ges möjlighet till att yttra sig vid t ex fastighetsregleringar. Som läget är idag får man varken
information om pågående förrättning eller har möjlighet att yttra sig.
Det kan vara en bit någons på ett skifte, ett hörn eller liknande som helt plötsligt byter ägare,
eller regleras till ett annat skifteslag. Helt plötsligt kan det bli mycket besvärligt alternativt
omöjligt att bruka rationellt. Detta kan för oss i norra Dalarna komma helt plötsligt då det
nästan inte existerar arrendekontrakt, utan endast muntliga överenskommelser som sedan
generationer tillbaka är det enda som finns.
Självklart är detta ett intrång i äganderätten men om vi ska ha möjlighet att fortsätta att
bedriva rationell produktion är det av största vikt att vi ges möjlighet att yttra oss.
Yrkande
Vi föreslår
att:
LRFs jurister försöker kommunicera med lantmäteriet i frågan
Motionens bifalls och sänds vidare till riksförbundsstämman för
fortsatt handläggning
Motionen antagen på Mora lokalavdelningsårsmöte 2021-02-11
Styrelsens ställningstagande och förslag
Att låta lantmäteriet upprätta en “yttranderätt” för alla markägare som enbart har muntliga
avtal på brukande av fastigheter - som är föremål för köp, eller fastighetsreglering - låter som
en stor tillkommande administrativ börda, vilket skulle vara oerhört svårt att
genomföra. Betänk att detta bygger på att lantmäteriet har eller måste inhämta kännedom
om alla muntliga avtal vid varje fastighetsreglering och/eller förvärv. Dessutom innebär det
att “yttranderätt” av omkringliggande fastigheter givetvis får ett intrång i
äganderätten. Motionen förutsätter implicit att muntliga avtal ska gälla även
framöver. I så fall behöver lantmäteriet kapacitet för att hantera tvistemål som kan
uppstå om/när muntliga avtal har upprättats och vilken styrning de kan tänkas få med tanke
på äganderätten och troligtvis för marknadsvärderingen vid köp och försäljning av sådana
fastigheter.
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Om en “yttranderätt” görs obligatorisk skulle det
också medföra avsevärt längre handläggningstider av fastighetsreglering/markköp med risk
för att lagfart nekas och köp upphävs. Men även om det inte händer, skulle en formaliserad
“yttranderätt” fördyra lantmäteriets verksamhet.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att:

motionen med styrelsens yttrande anses besvarad.
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LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND

LIMA-MALUNG LOKALAVDELNING

MOTION TILL
REGIONSTÄMMAN
Nr 6

Lantmäterikostnader
Då ägosplittringen på en del ställen är stor och att man ibland skulle vilja lösa in en del
sådana skiften, så blir lantmäterikostnaden stor, och att lantmäterikostnaden borde reduceras
vid en förrättning som att en för lantbrukets arrondering blir bättre.
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LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND

ÄLVDALEN LOKALAVDELNING

MOTION TILL
REGIONSTÄMMAN
Nr 7

Tillåt privata aktörer att utföra Lantmäteriförrättningar
Det monopol på förrättningar som Lantmäteriet innehar, har inneburit en oacceptabel hög
kostnad och långa handläggningstider för fastighetsägare.
Släpp in certifierade privata aktörer som får tillgång till fastighetsregistret och får genomföra
hela förrättningar, det skulle sänka både handläggningstiden och kostnaden för
fastighetsägaren.
Vi yrkar
att:
att:
att:

denna motion sänds till LRF Dalarnas regionförbundsstämma
denna motion sänds i sin helhet till LRFs Riksförbundsstämma
LRF tar upp detta förslag med beslutsfattande Riksdags och Regeringspolitiker
för att åstadkomma en förändring.

Motionen antagen vid Älvdalen LRFs årsmöte den 11 februari 2021
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REGIONSTÄMMAN 2021

LRF DALARNA

REGIONSTYRELSENS YTTRANDE
Nr 6

Yttrande nr 6

Motionerna har initierats enligt följande:
Motion 6
Lima-Malung lokalavdelning
Motion 7
Älvdalen lokalavdelning
Motionernas innehåll
Lima-Malung och Älvdalens lokalavdelningar har inkommit med motioner som berör
problematiken hos Lantmäteriet, främst avseende myndighetens höga taxor och långa
handläggningstider. Enligt Lima-Malung kan pågående omarrondering i Dalarna riskera
att fördröjas på grund av dyra förrättningskostnader. Vidare
yrkar Älvdalens lokalavdelning om att LRF ska arbeta för att Lantmäteriet
konkurrensutsätts med syfte att sänka kostnader och handläggningstider vid förrättning.
Styrelsens ställningstagande och förslag
Styrelsen vill inledningsvis informera om att den pågående omarronderingen av små och
smala skiften till större brukningsenheter är en process som blir till gagn för jord- och
skogsbrukets produktionsförutsättningar. Denna process är understödd av länsstyrelsen
Dalarna som kanaliserat statliga medel (upp till halva förrättningskostnaden) för att
subventionera den pågående omarronderingen i Dalarna.
Problematiken med höga förrättningskostnader som lokalavdelningarna lyfter är väl
känt. Åtminstone 6 motioner har skickats till Riksförbundet de senaste åren. LRF arbetar för
att kostnaderna ska bli rimliga och frågan har tidigare behandlats, bland
annat riksförbundsstyrelsens yttrande nr 31 vid 2017 års riksförbundsstämma. Här
konstateras att höga förrättningskostnader dels kan kopplas till långa handläggningstider, dels
till bristen på erfarna förrättningslantmätare. Förrättningskostnaderna bör också ses i
sammanhanget att myndigheten finansieras till 30 procent av anslag och 70 procent genom
avgifter för de tjänster som Lantmäteriet utför. Avgiften beräknas utifrån kostnaden samt
tidsåtgången myndigheten behöver för att handlägga och registrera ärendet. Lantmäteriets
förrättningsverksamhet visar underskott de senaste åren vilket har sin orsak i hög
personalomsättning och svårigheter i att kunna debitera all nedlagd tid.
LRF hävdar att den höga personalomsättningen dessutom bidragit till orimliga kostnader för
sakägaren då denne ibland har fått betala för samma arbete två gånger. Se till exempel dom
2018-10-09 i mål nr F 5638–18 (mark- och miljödomstolen). För att täcka sina kostnader har
Lantmäteriet höjt timtaxorna tre gånger sedan 2014 då myndigheten är ålagd av regeringen
att erhålla full kostnadstäckning. Det finns fyra timtaxor, mellan 1 200 – 1 900 kr per timme,
beroende på kategori av handläggare. I nuläget är timtaxan densamma för alla sökanden och
för alla slag av förrättningsärenden. Fakturan baseras på den tid som är nedlagd i ärendet och
utifrån dagbladsanteckningar från de (lantmätare, mätingenjörer med flera) som arbetat i
ärendet. Såsom ovan nämnts är Lantmäteriet till största del avgiftsfinansierad och
myndighetens arbete liknar till viss del konsultverksamhet.
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Som ett förslag till minskade kostnader och mindre handläggningstid föreslår
Älvdalens lokalavdelning att Lantmäteriet ska konkurrensutsättas. Denna fråga har dock
redan besvarats i tidigare motioner där LRF lät utreda frågan år 2017 och funnit att det varken
är lämpligt eller möjligt med en konkurrensutsättning, mot bakgrund av bland annat
verksamhetens myndighetsutövning och osäkerheten om hur skulle det skulle bli med
lantmäteriservice i glesbygdsområden när huvuddelen av fastighetsärenden finns
i storstadsområden som Malmö, Göteborg, Stockholm. Detta då ett fristående företag inte
längre skulle få anslag av staten att utföra verksamhet i delar av landet som har mindre
efterfrågan på lantmäteritjänster. Regionstyrelsen kan inte se att det tillkommit nya
omständigheter som talar för att det nu är möjligt att konkurrensutsätta lantmäteriets
verksamhet.
I nuläget är genomsnittstiden för en förrättning ca 10 månader vilket inte kan anses vara en
effektiv handläggning. Lantmäteriet utför dock förbättringar som kanske inte alltid syns för
den enskilde medlemmen men som LRF ändå tror kommer ge resultat framöver.
Kombination av att fastighetsbildningen varken kan anses vara effektiv eller rimlig
kostnadsmässigt är förstås mycket otillfredsställande, vilket LRF arbetar med att påverka.
LRF driver arbetet genom att bland annat besvara remisser i frågan, delta i Lantmäteriets
mark- och fastighetsråd och belysa problematiken vid politiska kontakter.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att:

motionen med styrelsens yttrande anses besvarad
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LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND

ÄLVDALEN LOKALAVDELNING

MOTION TILL
REGIONSTÄMMAN
Nr 8

Reglera skoteråkning inom byar
När första snön faller står det inte på förrän de första skotrarna dyker upp. De kör så klart där
det är enkelt och öppet vilket gör att dom kör på jordbruksmark. Denna mark används hela
säsongen för att köra på, från hemmet till närmsta skoterled eller bara för kul. Avspärrningar
och band hjälper inte, utan de kör ändå. Åkermark har upplåtits till skoterled och även om
detta skulle tas bort så kommer åkningen att fortgå. Vi ser också en tydlig ökning av
skoteråkande långt ner i åldrarna, vilket innebär att de inte har skoterkort/förarbevis.
Inför en reglering av skoteråkande inom byar så att endast åkning på led är tillåtet. Som det
ser ut idag är skoteråkningen ett hot mot livsmedelsproduktionen. Den ska öka och vi
behöver vara rädda om alla lantbrukare och visa att det finns en framtid för nästa generation.
Att få sin insådd eller vall förstörd av en hel säsongs skoteråkande är ingen önskvärd
situation för någon. Ha en dialog med polisen om att mera kontroller införs innan någon
olycka med minderåriga inträffar. Vi ser hur minderåriga kör skotrar med många hästkrafter
inom byar och frågan är när en olycka inträffar.
Vi yrkar
att:

Reglera skoteråkning inom byar så att endast skoteråkning på led får ske.

att:

Sända motionen vidare till LRF Dalarnas regionstämma

att:

Sända motionen vidare till LRFs Riksförbundsstämma

Motionen antagen vid LRF Älvdalens årsmöte 11 februari 2021
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REGIONSTÄMMAN 2021

LRF DALARNA

REGIONSTYRELSENS YTTRANDE
Nr 7

Yttrande nr 7

Motionen har initierats enligt följande:
Motion 8
Älvdalen lokalavdelning
Motionens innehåll
Motionären lyfter markägares problem med skoteråkning utanför avsedda skoterleder som
ger upphov till skador på jord- och skogsmark. Motionären yrkar på att skoteråkning inom
byar bör regleras så att endast skoteråkning på skoterled får ske samt att motionen
sänds vidare till LRFs Riksförbundsstämma.
Styrelsens ställningstagande och förslag
LRF Dalarnas regionstyrelse instämmer med den problematik som motionären lyfter. Dalarna
är ett attraktivt turistlän, vilket gör den här typen av intressekonflikter högst påtaglig och som
varje år bidrar med stor ekonomisk belastning för jord- och skogsföretag.
Regionstyrelsen vill först och främst klargöra vad som redan gäller i frågan. Att köra
snöskoter ingår inte i den svenska allemansrätten, så rätten att köra på annans mark är inte
självklar. Det anses tillåtet att köra på väl snötäckt mark om man inte stör, förstör eller på
annat sätt bryter mot lagen.
Det är förbjudet att:
• Passera annans mark om det uppstår skada.
• Köra på skogs- och jordbruksmark, om det inte är uppenbart att det kan ske
utan risk för skada på skog eller mark.
• Generellt förbud gäller för körning på skogsplanteringar eller i ungskog som är
lägre än två meter över snötäcket.
• Köra alltför nära bostäder och bebyggelse.
• Allmän snöskoterkörning är också förbjuden i skidanläggningar eller i
anslutning till dessa.
Problemet är att lagstiftningen är vag och svårtolkad för dem som framför
terrängfordon och har bristfällig kunskap om jord- och skogsbruket samt att kontrollen av
dem som inte följer lagen är bristfällig.
Regeringen beslutade redan år 2018 att se över lagstiftningen kring terrängkörning, med syfte
att stärka skyddet för allmänna och enskilda intressen. LRF ställde sig inledningsvis positiva
till utredningen, då förhoppningen var att utredningen skulle resultera i en förändring av
dagens ohållbara situation.
Terrängkörningslagen är nästan 50 år gammal och antalet snöskotrar har ökat markant under
denna period från ca 30 000 skotrar till dagens ca 300 000 skotrar. LRF genomförde en enkät
med medlemmarna som uppgav att var fjärde, och i vissa delar av Sverige hade nästan
varannan, upplevt störning eller skador av terrängfordon.
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Regeringen utredningsresultat föll tyvärr platt, då de åtgärder som föreslås för att komma till
bukt med den skadliga terrängkörningen är otillräckliga. LRF riktade därav skarp kritik i sitt
remissyttrande till utredningen med följande sammanfattade synpunkter:
Ett första steg är att förtydliga vad som redan gäller, att markägarens samtycke krävs för att
få framföra motorfordon, så att den som vill göra rätt kan göra rätt. Samtidigt måste
markägare ha rätt till att framföra terrängfordon på sin egen mark. Därutöver måste
frågan om olovlig körning och omfattande skador prioriteras betydligt högre hos polisen,
samt att regeringen måste skjuta till medel nog för att den föreslagna skoterfonden ska ha en
tillräcklig finansiering. Leder och friåkningsområden bör skapas genom överenskommelser
mellan ledhållare och markägare eller andra rättighetshavare. Det är ett system som fungerar i
Finland och som även kommer fungera i Sverige, utan att snöskoterkörning, turism och livet
på landsbygden blir lidande. LRF är angelägna om att skoterleder och friåkningsområden ska
finnas, eftersom en fungerande terrängkörning är en viktig fråga för våra medlemmar. Många
medlemmar använder själva terrängfordon dagligen, för såväl rekreation som
arbete. Terrängkörningen måste dock ske ordnat och reglerat, för att vi ska kunna nå en
terrängkörning som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar.
Den normala arbetsgången är att utredningar efter remisstiden behandlas och beslutas
i riksdagen. I detta fall har utredningen blivit vilande, något som sällan sker. En av
anledningarna till att processen stannat av är att det inte finns omfattande politiskt stöd för att
driva frågan vidare. Det innebär att nuvarande terrängkörningslag fortsatt kommer
gälla. LRF driver dock frågan vidare enligt samma linje som under
terrängkörningsutredningen.
Kommunernas roll och mandat i frågan bör i detta fall också uppmärksammas. Lagstiftningen
gör det fullt möjligt för kommuner att ta fram lokala föreskrifter som tydligt visar vad som
faktiskt gäller genom att märka ut förbudsområden samt områden som är lämpliga
för friåkning.
Sammanfattningsvis konstaterar regionstyrelsen att LRF arbetar intensivt med frågan som
motionären lyfter, men problemet kvarstår och kommer troligt inte minska i omfattning.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att:
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uppdra till regionstyrelsen att författa en ny motion i motionärens anda till
LRF riksförbundsstämma för att stötta och markera att denna fråga fortsatt är
viktig för organisationen att arbeta vidare med.

LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
GAGNEF LOKALAVDELNING

MOTION TILL
REGIONSTÄMMAN
Nr 9

Uppdatering av Trafikverkets typfordon för Vägar och Gators Utformning
(VGU)
Motionär: Jan Persson, medlem i LRF Gagnef samt ordförande i kommungruppen Gagnef
Mikael Säfström, medlem i LRF Gagnef samt ordförande i lokalavdelning, Gagnef.
Trafikverket avser bygga mötesfri 2+1 väg mellan Borlänge och Djurås (E16).
Kommungruppen i Gagnef har under arbetet med att bevaka Skog- och Lantbrukets in- och
utfarter från enskild väg, samt framkomlighet längs vägsträckan, uppmärksammat att
Trafikverkets dokument for Vägar och Gators Utformning (VGU) har föråldrade typfordon.
Trafikverkets regler är anpassade till olika entreprenadformer
och används vid både nybyggnad och större ombyggnader. VGU bidrar, på sikt, till att
trafiken kommer fram på ett smidigt och säkert sätt.
Reglerna är obligatoriska för arbeten på statliga vägar, för övriga väghållare är VGU
enbart vägledande och inte kravställande. VGU kan dock, och får, användas som
kravdokument vid upphandling av projektering för andra vägar än de statliga, till exempel de
kommunala vägarna.
Användandet av typfordon är ett sätt för Trafikverket att kontrollera så att bland
annat vägar och utfarter utformas på sådant sätt att det finns framkomlighet.
Reglerna används vid all projektering av statliga vägar där det nuvarande
regelverket gäller från och med 1 januari 2021, dokumentet uppdateras årligen.
Typfordonet traktor med släp har i Trafikverkets senaste publikation 2021:002 längd 9,2 m,
bredd 2,2 m, höjd 2,5 m och vänddiameter ca 8 m med körvidd ca 6
m. Axelavståndet på traktorn är 2,1 m och för släpet 3 m,
totalt längd för kombinationen är 9,2 meter.
Lantbrukets behov av effektivitet och ökat behov av transporter har gjort traktorer
med släp och redskap betydligt bredare och längre. Även andra typer av maskiner
så som tröskor och självgående hackar har i dag andra tekniska specifikationer än vad som
beskrivs i Trafikverkets styrdokument.
Vi föreslår
att:

LRF ska aktivt verka för och årligen deltaga i Trafikverkets framtagande av
uppdaterade typfordon för det svenska vägnätet. Trafikverkets
dokumentkrav för Vägar och Gators Utformning (VGU).

Djurås 2020-02-08
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REGIONSTÄMMAN 2021

LRF DALARNA

REGIONSTYRELSENS YTTRANDE
Nr 8

Yttrande nr 8

Motionen har initierats enligt följande:
Motion 9
Gagnef lokalavdelning
Motionens innehåll
Under lokalavdelningens arbete med synpunkter på in- och utfarter av skog- och lantbrukets
fordon i ett av Trafikverkets projekt för 2+1 väg har det framkommit att Trafikverkets
dokument för vägars och gators utformning (VGU) tycks använda sig av föråldrade
typfordon för lantbruksmaskiner. Motionen menar att moderna skogs- och lantbruksfordon
ofta har större dimensioner än de som anges av VGU vilket kan resultera i
begränsad vägframkomlighet.
Motionen yrkar på att LRF ska delta aktivt i Trafikverkets framtagande av uppdaterade
typfordon för det svenska vägnätet i Trafikverkets dokument för VGU.
Styrelsens ställningstagande och förslag
Efter kontakt med LRF:s Riksförbund ställdes frågan om LRF deltar aktivt i
Trafikverkets årliga uppdateringar av VGU. Vi gavs beskedet
att LRF tar en omedelbar kontakt med Trafikverket för att påtala behovet av
årliga uppdateringar av lantbrukets typfordon i Trafikverkets dokument för VGU. Därefter
återkom Trafikverket till LRF med beskedet om att en ändring av typfordonsstorlek absolut
ska göras så att det bättre motsvarar dagens fordonsdimensioner.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att:
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motionen med styrelsens yttrande anses besvarad.

Liten ordlista för regionsstämma
Acklamation: Det vanligaste sättet för stämman att fatta beslut genom att mötet säger ja till
det förslag som stöds utifrån mötesordförandes frågeställning.
Ajournera: Mötet tar paus.
Anteckning i protokollet: Kan begäras av mötesdeltagare, som vill markera en uppfattning
eller få sin åsikt i en viss fråga nedtecknad. Exempel när man reserverar sig mot ett beslut.
Begära ordet: När någon vill prata på ett möte begär man om ordet genom att räcka upp
handen eller sitt röstkort. Presidiet noterar detta och för upp personen på talarlistan.
Presidium: Utgörs av mötesordförande och vice ordförande samt sekreterare som väljs av
stämman vid inledningen av mötet.
Reservation: En person har under mötet rätt att muntligen eller skriftligen reservera sig mot
ett beslut om denna ogillar detta.
Röstlängd: En lista över dem som får rösta på ett möte.
Rösträtt: Rätt att genom röstning delta i beslut.
Sakupplysning: Upplysning från mötesdeltagande för att klargöra fakta i en fråga. Eftersom
sakupplysning är en ordningsfråga får den bryta eventuell talarlista. Kan även begäras av
mötesdeltagare.
Streck i debatten: Kan begäras när som helst under mötet. Bifalls det, får ingen mer sätta
upp sig på talarlistan, utöver de som anmäler sig omedelbart.
Tidsbegränsning: Innebär att varje talare bara får prata ett visst antal minuter. Kan införas
när som helst under mötet.
Tilläggsyrkande: Innebär att man föreslår ett tillägg till ett redan väckt förslag.
Votering: Omröstning. När t ex ett beslut ska fattas vid ett årsmöte och någon inte är nöjd
med ordförandes tolkning av röstetalet kan votering begäras genom att ropa ”votering”.
Innebär exempelvis handuppräckning (öppen votering) eller med röstsedlar (sluten votering)
om det handlar om personval.
•

Försöksvotering: När någon begärt votering prövas styrkeförhållandena mellan
förslagen genom handuppräckning. Ordförande förklarar hur han/hon uppfattat
mötets mening. Tycker man att ordförandes uppfattning är fel, begär man
rösträkning.

Yrkande: Förslag till beslut.
Yttranderätt: rätt att få yttra sig i en fråga eller i ett ärende på ett möte. Oftast har alla
mötesdeltagare denna rätt.

43

Ge en gåva till We Effect!
Du kan bidra på två olika sätt:
Swischa din gåva till 123 621 56 36
Ange LRF Dalarna i meddelanderaden.
Eller använd QR-koden som finns i appen för Swisch för
att scanna in din gåva. LRF Dalarna QR-kod nedan:
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Presentation av nya styrelsemedlemmar
Jag heter Tomas Tillman och bor i Saxdalen, som är en av grannbyarna till
Grangärde. Jag är 52 år gammal och
driver, tillsammans med min sambo och
tre söner, företagen Grangärde Musteri
och Grangärde Bärodling.
Vi odlar ekologiska svarta vinbär och
jordgubbar på ca 70 hektar, vilket är en
av de större ekologiska bärodlingarna
i Europa idag. Sedan 25 år tillbaka så
förädlar vi även våra egna bär samt en
hel del inköpta i det egna musteriet till
saft, sylt, glögg m.m. Det säljs under
varumärket ”Tillmans”. Idag exporteras
våra varor till ett 20-tal länder.
Fritiden tillbringas mestadels i skidspåret, på motocrossbanan eller på cykel
tillsammans med sönerna.
En nog så krävande uppgift för en 50plusare att hänga med de runt 20-åriga
sönerna i ”Team Tillman”.
Jag heter Anders Haglund och bor tillsammans med min fru och tre barn i
Torsång. Tillsammans med min far driver
jag Torsångs Handelsträdgård AB. Jag
har jobbat i företaget sedan 2007 och
är 4:e generationen Haglund som driver
handelsträdgården som startade för
drygt 100 år sedan. Jag har förmånen
att få representera prydnadsväxtodlarna
i LRF trädgårds delegationen, där jag
också ingår i presidiet.
I den mån jag har någon fritid så har segelflygning alltid legat med väldigt varmt
om hjärtat. Jag äger, tillsammans med
några kamrater, ett eget flygplan. Jag
spenderar en hel del av min fritid i det.
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