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LRF samarbetar med We Effect som arbetar långsiktigt. We Effect arbetar för

När du skänker en gåva kan fler människor få stöd och utbildning. Morotsfrön
för en familjs odling kostar exempelvis 50 kronor i Mocambique, ett paket frön
och utrustning för att odla kostar 80 kronor på Sri Lanka. För 50 kronor kan en
kvinnlig bonde i Kenya få hjälp och stöd att utveckla sin mjölkproduktion.

Hjälp oss stödja We Effect och de miljoner människor på
landsbygden i 23 länder de arbetar med.

Vi står just nu mitt i en pandemi som drabbar bönder runt om i världen. När
bönder med småskaliga jordbruk inte längre kan sälja sina grödor på marknaden får familjerna ingen inkomst. Det betyder att den inkomst som skulle gått
till att köpa mat går förlorad. Samtidigt skjuter matpriserna i höjden världen
över. Vi riskerar alltså att se en global kris av enorma proportioner där över ytterligare 350 miljoner människor riskerar akut hunger. Nu krävs både mat på
bordet och långsiktiga insatser som gör människor mindre sårbara för framtida
katastrofer.

#Starkare tillsammans!

Från bonde till bonde!
Swisha din gåva till 123 621 56 36

att scanna in din gåva. LRF Gävleborg QR-kod nedan:

Kontakt: Mia Brodin, 076-200 75 65, mia.pernils@gmail.com

Eller använd QR-koden som finns i appen för Swish för

LRF Gävleborg i meddelanderaden.

Du kan bidra
två olika
sätt:
attpåfler
familjer

hjälp till självhjälp, där människor tillsammans organiserar sig. Då blir effekten
får ökade inkomster, mat på bordet och tak över huvudet – och
Swisha din gåva till 123 621 56 36 Ange
kan ta klivet ur fattigdomen för gott.

Ge en gåva
till fattigdomen
We Effect!i världen. De fokuserar på jämställdhet, kvinnor och
att utrota
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LRF GÄVLEBORG
PROGRAM
vid den digitala regionstämman
Onsdagen den 10 mars 2021
10.00

Stämman öppnas
Parentation, presentation
Stämmoanförande av Lotta Zetterlund, ordförande LRF Gävleborg
Utmärkelser
Vargen och demokratin, Gölin Carina Christiansen, författare till boken
”Vargen och statsmakten”
Stadgeenliga förhandlingar
Information om We Effect och insamling, Mia Brodin

12.10-13.00 Lunchpaus
Stadgeenliga förhandlingar fortsätter
Vad innebär EUs nya jordbrukspolitik för bonden, Lars-Erik Lundkvist, LRFs
näringspolitiske expert
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 förhållandevis 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?
Vad har då hänt under detta år? Det sattes stort fokus på att få igenom en licensjakt på
rovdjur. I februari hölls ett möte tillsammans med Länsstyrelsen för att få en överblick av
läget inför betessläpp. Det arbetet har lett till att vi förhoppningsvis har ett avtal klart 2021.
I förebyggande syfte har LRF Gävleborg även jobbat med att få till en insats i förvaltningen.
Länsstyrlen Gävleborg kommer genom det få en kompetenshöjning på
viltförvaltningsdelegationerna under våren 2021 för att ha en större insyn i problematiken
med rovdjur.
Efter de stora bränderna 2018 har ett flertal möten hållits med olika aktörer och i år landade
vi i ett avtal tillsammans med räddningstjänst och Maskinringen, där lantbrukare kan ses som
en resurs under ett pågående släckningsarbete. Möten har hållits med samtliga
räddningstjänster och i både Hälsingland och Gästrikland finns nu kit som innebär att
lantbrukares gödseltunnor och brandbilar har utrustning som passar ihop.
Sommaren klassades lyckligtvis som ett bra skördeår, utan att några stora bränder utbröt eller
torka.
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.
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 Gävleborg arbetet
med att säkerställa arbetskraften inom näringen. Regionalt genomfördes avstämningsmöten
med Arbetsförmedling, Region Gävleborg, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen för att få en
inblick i hur det såg ut i länet. 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 Gävleborg 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 digitala mognaden inom organisationen kunde LRF erbjuda fler
digitala kurser och utbildningar som ”Mer svenskt kött på restaurang” och dikningskurser.
Mittia: Gård och Skogsbruk – där LRF Gävleborg 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 Gävleborg lade därmed stor fokus kring arbetet av flera
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 Gävleborg 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.
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Medlemsstatistik

Lokalavdelning
Alfta
Arbrå-Undersvik
Bergsjö-Hassela
Bollnäs-Rengsjö
Dellenbygden
Edsbyn
Enånger-Njutånger
Forsa
Gnarp
Hamrånge
Hanebo-Segersta
Hedesunda
Hille-Valbo
Hudiksvall
Hög
Ilsbo
Järbo
Järvsö
Mellanljusnan
Nordanstig östra
Ockelbo
Ovansjöbygden
Skog
Söderhamn
Torsåker
Årsunda
Österfärnebo
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)
(%)
238
239
-1
-0,4%
194
205
-11
-5,4%
149
151
-2
-1,3%
467
465
2
0,4%
360
343
17
5,0%
263
265
-2
-0,8%
140
144
-4
-2,8%
129
127
2
1,6%
99
101
-2
-2,0%
71
71
0
0,0%
204
201
3
1,5%
195
192
3
1,6%
342
357
-15
-4,2%
196
186
10
5,4%
32
30
2
6,7%
42
40
2
5,0%
160
163
-3
-1,8%
275
271
4
1,5%
388
409
-21
-5,1%
131
126
5
4,0%
249
253
-4
-1,6%
174
166
8
4,8%
102
105
-3
-2,9%
372
374
-2
-0,5%
135
137
-2
-1,5%
76
82
-6
-7,3%
102
105
-3
-2,9%
5 285
5 309
-24
-0,5%

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

2020
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsstämma
Regionsstämman 2020 hölls den 11 mars på Bollnäs Folkhögskola, Bollnäs. 40 av
regionförbundets 53 fullmäktige var närvarande. Stämman behandlade 9 motioner,
varav 4 motioner gick vidare till Riksförbundsstämman.
Styrelsen
Styrelsen, som utgörs av stämmovalda ledamöter, har under det gångna
verksamhetsåret sammanträtt 12 gånger.
Styrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av Lotta Zetterlund, Marie Brodin,
Erik Jörmgård, Fredrik Almér, Annika Sahlin samt även initialt Per-Olof Uhrus
som i maj frånsade sig uppdraget.
Revisorer
Hanna Görgård och Karl-Erik Jonsson som ordinarie samt Kristina Hedin och Lars
Rolfhamre som suppleanter.
Medlemsutveckling
Antalet medlemmar uppgick den 31 december 2020 till 5285 st. Vid årets ingång
var motsvarande siffra 5309 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

324 369

384 092

S:a intäkter

324 369

384 092

-324 369

-384 092

0

0

2020-12-31

2019-12-31

Andel LRF, förening u.p.a

300

300

S:a tillgångar

300

300

300

300

0

0

300

300

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader
REDOVISAT ÅRSRESULTAT

BALANSRÄKNING

Tillgångar

Skulder och eget kapital
Eget kapital

Redovisat årsresultat
S:a skulder och eget kapital
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Revisionsberättelse
Till regionförbundsstämman i Lantbrukarnas Regionförbund i Gävleborg,
organisationsnummer 885000-0707 (ideell förening).
Vi har granskat årsredovisningen
och bokföringen samt styrelsens
förvaltning i Lantbrukarnas
Regionförbund i Gävleborg för år
2020. Det är styrelsen som har
ansvaret för
räkenskapshandlingarna och
förvaltningen. Vårt ansvar är att
uttala oss om årsredovisningen och
förvaltningen på grundval av vår
revision.
Revisionen har utförts i enlighet
med god revisionssed i Sverige. Det
innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad
försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
fel.
En revision innefattar att granska
ett urval av underlagen för belopp
och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision
ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt bedöma den
samlade informationen i årsredovisningen.
Föreningens redovisningsrutiner,
redovisningsprinciper och rutiner
Sandviken den

Hanna Görgård

10

/

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

2021

Karl-Erik Jonsson

Föredragningslista
vid LRF Gävleborgs ordinarie regionstämma den 10 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 2021-02-23 enligt de valrapporter som
inkommit. Avdelningar där valrapport ej inkommit har kallelser sänts till
lokalavdelningens ordförande samma dag för utdelande.
Annons i Land den 19/2 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) Dagarvodet för förtroendevalda....................................................................................
e) 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
...................................................................................................................

14. Val av revisorer jämte suppleanter
a) Ordinarie: ....................................................................................................
b) Suppleanter: ....................................................................................................
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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. Övriga frågor framförda i stadgeenlig ordning
(Ett nytt ärende får behandlas om minst två tredjedelar av de närvarande
röstberättigade så beslutar).
20. Stämman avslutas
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Valberedningens förslag vid LRF Gävleborgs regionstämma 2021
Presidium
Ordförande:

Frida Larsson, Enånger.

Vice ordförande:

Lisa Walleräng, Hedesunda

Justeringsmän:

Föreslås på stämman

Rösträknare:

Föreslås på stämman

Arvode
Valberedningen förslag utgår från riksförbundsstämmans 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 regionordförandes att
disponera för ersättningar efter beslutad arbetsfördelning.

Årsarvode, valberedningens sammankallande fasta arvode:
Ett fast årsarvode a 2000 kr.

Dagarvodet för förtroendevalda:
I enlighet med riksförbundsstämmans beslut vilket bla ger att dagarvodet för förtroendevalda
höjs med 6 kr till 245 kr per timme.
Rese- och traktamentsersättningar:
I enlighet med riksförbundsstämmans 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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Antal & förslag till ledamöter i regionstyrelsen
Valberedningen har som förslag 6 st styrelseledamöter.

Lotta Zetterlund, Storvik

Kvarstår till 2022

Maria Brodin, Torsåker

Kvarstår till 2022

Annika Sahlin, Söderhamn,

Omval till 2023

Erik Jörmgård, Bergsjö

Omval till 2023

Fredrik Almér, Ockelbo

Omval till 2023

Mikael Näslund, Hassela

Fyllnadsval till 2022

Förslag till regionordförande bland styrelsens ledamöter för 1 år
Lotta Zetterlund, Storvik
Förslag till val av revisorer jämte suppleanter för 1 år
Ordinarie:
Claes-Erik Andersson, Gnarp

nyval

Karl-Erik Johnsson, Österfärnebo

omval

Suppleanter:
Lars Rolfhamre, Ljusdal

omval

Kristina Hedin, Österfärnebo

omval

Övriga val
Föreslås att övriga val delegeras till styrelsen.
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Förslag till val av 4 fullmäktige jämte suppleant till riksförbundsstämman 2021
Ordinarie:
Lotta Zetterlund
Annika Sahlin
Mikael Näslund
Rikard Näslund, LRF ungdom

Suppleanter i tjänstgöringsordning:
Mia Brodin
Erik Jörmgård
Fredrik Almer
Lisa Walleräng, LRF ungdom
Ungdom ersätter ungdom i första hand.

Valberedning
Har bestått av 7 ledamöter, varav en representant från LRF Ungdomen.
Agneta Wiklund Hedberg, Segersta

Kvarstår till 2022

Katarina Jonsson, Järvsö

Kvarstår till 2022

Frida Larsson, Norrala

Kvarstår till 2023

Magnus Hägglund, Vallsta

Kvarstår till 2023

Erik Jonsson, Jättendal

Står till stämmans förfogande.

Ann Eriksson-Sehlin, Torsåker

Står till stämmans förfogande.

Karl Hammars Njutånger

LRF Ungdomsrepresentant

Sammankallande har varit Agneta Wiklund Hedberg, Segersta och hon står till stämmans
förfogande.
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Motioner till regionstämman LRF Gävleborg 2021
Nr. Lokalavdelning

Motionens innehåll

Yttr. Nr.

1

Ockelbo

Anonymitetsskydd vid anmälningar

1

2

Österfärnebo

Bequerel på Vildsvin

2

3

Söderhamn

Mer möjligheter för polisen att avhysa människor från
s.k. bärplockarläger

3

4

Bollnäs-Rengsjö

Demokrati bör gälla i rovdjursförvaltningen

4

5

ArbråUndersvik

Demokrati bör gälla i rovdjursförvaltningen

4

6

HaneboSegersta

Demokrati bör gälla i rovdjursförvaltningen

4

7

Ockelbo

Demokrati bör gälla i rovdjursförvaltningen

4

8

Söderhamn

Finansiering av postutskick för lokalavdelningar

5

9

Ockelbo

Inför en kvalitetsmärkning “Från Sverige”

6

10

Ockelbo

Kriteriet för att bevilja skyddsjakt på rovdjur

7

11

Ockelbo

Säkerställande av kompetens vid tillsyn

8
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LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
OCKELBO LOKALAVDELNING

MOTION TILL
REGIONSTÄMMAN
Nr 1

Anonymitetsskydd vid anmälningar
På endast ett fåtal år så har organisationer som är starkt emot all djuruppfödning och
produktion av animaliska produkter ökat sina aktiviteter radikalt.
Många av våra kollegor upptäcker att obehöriga gjort intrång i deras stallar. Nu arbetas det
för att höja straffsatser och resurser för att komma till rätta med dessa terroristaktioner. Men
från flera håll hörs även att de anonyma anmälningarna till länsstyrelsens djurskyddsenhet
ökar, och det finns starka misstankar att det är ett nytt grepp från delar av den s.k.
djurrättsrörelsen för att ofreda djuruppfödare, betydligt mer sofistikerat och behagligt än att
ställa sig öga mot öga med djurägaren! Vi ser endast en möjlighet att dämpa detta ofog, och
det är att en anmälare måste identifiera sig inför myndigheten. Är då anmälan obefogad skall
anmälaren få ta kostnaden för myndighetens utryckning. Givetvis skall den berörda
djurägaren eller allmänheten i övrigt inte få reda på anmälarens identitet, den skall
sekretessbeläggas inom myndigheten. På köpet så försvinner sannolikt ett hemligt vapen vid
grannkonflikter och annan osämja som ligger och gror på många håll, samt att en seriös
anmälare kan få möjlighet av en återrapportering från myndigheten.
Vi föreslår därför

att
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LRF driver frågan om en lagändring i motionens riktning med att den hela
anonyma anmälningsmöjligheten tas bort och ersätts med anonymitetsskydd
endast ut mot allmänheten.

REGIONSTÄMMAN 2021

LRF GÄVLEBORG

REGIONSTYRELSENS YTTRANDE
Nr 1

Yttrande nr 1

Motionen har initierats enligt följande:
Motion 1
Lokalavdelning LRF Ockelbo
Motionens innehåll
Ockelbo LRF tar i motionen upp de senaste årens stora ökning av organisationer som starkt
tar avstånd till all djuruppfödning och produktion av animaliska produkter. I deras kamp sker
ofta olagliga intrång som på senare tid uppmärksammats och arbete sker för att höja
straffsatser samt tillsätta resurser. Men enligt motionären har aktivisterna hittat nya
sofistikerade vägar att motarbeta djuruppfödarna, genom anonyma anmälningar till
länsstyrelsens djurskyddsenhet, så att de inte behöver konfrontera djurägaren.
Ett sätt att dämpa detta beteende anser motionären vara att anmälaren måste identifiera sig
inför myndigheten. Är anmälan obefogad skall anmälaren stå för kostnaden. Identiteten för
anmälaren skall endast vara för berörd myndighet, sekretessbelagd för allmänhet och
djurägare. Detta ska bidra till att det endast är seriösa anmälningar, som dessutom kan få
möjlighet till återrapportering.
Motionären föreslår att LRF driver frågan om en lagändring i motionens riktning med att den
hela anonyma anmälningsmöjligheten tas bort och ersätts med anonymitetsskydd endast ut
mot allmänheten.
Styrelsens ställningstagande och förslag
Styrelsen delar motionärens syn på att aktiviteter från organisationer som tar starkt avstånd
mot all animalieproduktion ökat de senaste åren och att inga medel skys att ta till i
kampen. Det får aldrig råda något tvivel om att myndigheter och dess personal arbetar utifrån
grundläggande principer och lagstiftning som syftar till att garantera enskildas rättssäkerhet.
LRF arbetar aktivt med att åstadkomma förändringar och förbättringar som ska märkas för
den enskilde medlemmen.
Vi i styrelsen delar uppfattningen om att det vore ett bra förslag att kunna få bort
okynnesanmälningar, som kostar både djurägare och samhället stora
summor. Samtidigt vill regionstyrelsen understryka vikten av att anmäla om missförhållande
uppdagas.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att upplåta till regionstyrelsen utforma en skrivelse till riksförbundsstyrelsen.
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LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
ÖSTERFÄRNEBO LOKALAVDELNING

MOTION TILL
REGIONSTÄMMAN
Nr 2

Bequerel på Vildsvin
Vildsvins stammen är under stark tillväxt i Gävleborgs län, och då framförallt i de södra
delarna av länet. Milda vintrar gör så att många och stora kullar bildas, med stor överlevnad.
Detta gör att spridningen går snabbt. Redan idag är skadorna på växande gröda oacceptabla.
Vallar, nysådd spannmål och ärtor uppbökade, mjölkmogen spannmål uppäten och nerlegad.
Det är skador som bara kommer att eskalera om inte krafttag görs. Det jagas en hel del och
avskjutningen ökar. Men avskjutningen måste stimuleras. Ett stort problem idag är att det
visat sig är de höga värden av radioaktivitet som vildsvinen visat sig ha, i de områden som
drabbats av nedfall från Tjernobyl 1986. Vildsvinen har varierande spännvidd från några
hundra bequerel opp emot 35 000 bequerel, med ett medel 5000–7000. Gränsvärdet för egen
konsumtion, till avsalu eller att ge bort är 1500 bequerel. Därför måste det till provtagning
varje djur. Till en kostnad 325–450 kr beroende på vem som gör det. Sedan tillkommer
trikinprov till en kostnad av 110–130 kr prov. Sedan tillkommer vad man skall göra med
dessa ev. oätbara djur. Biogas, destruktion mm. Förslagen finns men ingen lösning. Bara låta
dem ligga i skogen är godtagbar lösning.

Denna sammantagna kostnad och bekymret med inte veta vad man skall göra med djur som
inte kan konsumeras. Detta gör att många tvekar att jaga vildsvin. Det är heller ingen hållbar
lösning.
Österfärnebo lokalavdelning yrkar
att

regionförbundet arbetar aktivt mot kommuner, Länsstyrelse och
förbundsstyrelse mot riksdag för att få till en kostnadsfri bequerelprovtagning.

att

arbeta mot en lämplig lösning av hanteringen av kroppar som inte går att human
konsumera.

Motion skriven enligt uppdrag från Österfärnebo lokalavdelning.
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REGIONSTÄMMAN 2021

LRF GÄVLEBORG

REGIONSTYRELSENS YTTRANDE
Nr 2

Yttrande nr 2

Motionen har initierats enligt följande:
Motion 2
Lokalavdelning
Österfärnebo
Motionens innehåll
Motionären lyfter ett problem som har koppling till nedfall från Tjernobyl 1986 och som gör
att det finns ointresse att jaga vildsvin. Köttet kan bli oätligt på grund av höga halter av
bequerel. Den provtagning som behövs av varje djur blir dessutom en kostnad.
Motionären lyfter även problemet med att ta hand om de kroppar som har höga värden
av bequerel. Hur ska kropparna tas hand om på bästa sätt? Destruktion, biogas eller på annat
sätt?
Motionärer vill att bequerelprovtagning ska vara kostnadsfri och att det tas fram en lämplig
lösning av hanteringen av kroppar som inte går att konsumera.
Styrelsens ställningstagande och förslag
Regeringen gav den 9 april 2020 Livsmedelsverket i uppdrag att utreda och lämna förslag på
ett system för hantering av subventioner avseende vildsvin för trikinanalyser, cesiumanalyser
och hantering av riskavfall. Uppdraget är en del i att genomföra åtgärder i vildsvinspaketet
inom ramen för livsmedelsstrategin.
Hantering av riskavfall omfattar destruktion av slaktkroppar med tillhörande organ som
innehåller trikiner eller har en cesiumhalt som överstiger 1500 Bq/kg kött.
Det är framförallt kött från vildsvin i vissa geografiska områden i Västmanlands, Uppsala och
Gävleborgs län som kan innehålla höga cesiumhalter. Livsmedelsverket föreslår ett fast
belopp per cesiumanalys och trikinprov. Om de aktuella animaliska biprodukterna hanteras
genom nedgrävning föreslår Livsmedelsverket att det inte ska utgå någon subvention. Det är
alltså endast kostnader som uppkommer genom att animaliska biprodukter destrueras vid en
godkänd anläggning för destruktion eller återvinning som ska subventioneras. Subventionen
ska utgå med ett fast belopp per djurkropp.
Livsmedelsverket utgår i sin rapport från att det kommer att finnas en möjlighet för jägare att
överlämna små mängder vildsvinskött till lokala detaljhandel- eller
vilthanteringsanläggningar. För utbildade jägare kommer det dessutom att vara möjligt att
överlämna små mängder vildsvinskött direkt till konsument. Jägare som har genomgått en
särskild utbildning förslås få tillstånd att leverera vildsvinskött direkt till konsumenter. Denna
utbildning är utöver den som behövs för att erhålla jägarexamen.
Förslaget om subventioner förutsätter att specialutbildade och registrerade jägare och
detaljhandelsanläggningar får sälja vildsvinskött till konsument. Den utredningen pågår och
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ska presenteras i mars 2021. Regeringen aviserade i slutet av januari att man avser
att förstärka vildsvinspaketet med ytterligare 20 miljoner kronor årligen från 2021 till 2025
bland annat för att subventionera kostnaden för trikinanalyser.
I dagsläget tar biogasanläggning i Gävle tar inte emot hela djurkroppar.
Däremot går det idag att mot en avgift lämna in djurkroppar till Gästrike återvinning.

Styrelsen föreslår stämman besluta
att
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regionstyrelsens redogörelse utgör svaret för motionen angående möjligheterna
för ersättning för analyser av prover för vildsvinskött.

LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
SÖDERHAMN LOKALAVDELNING

MOTION TILL
REGIONSTÄMMAN
Nr 3

Mer möjligheter för polisen att avhysa människor från s.k. bärplockarläger
Våra skogar är både privatägda och s.k. bolagsskog. Våra skogar är dessutom trevliga att
plocka både bär och svamp i om höstarna.
Men de senaste åren har vi sett att allt färre lokalboeden plockar och säljer. Övervägande
delen plockas numera av utländska bärplockare. Flera lokala företag har startats som
engagerar thailändare som då mest troligt är anställda av dessa företag. Dessa företag orsakar
sällan problem i våra skogar. Men förutom dem så förekommer det varje år andra grupper av
människor som slår läger i våra skogar, (oftast på samma återkommande platser) för att
plocka och sälja. Skillnaden här är att följderna av deras vistelse orsakar oro och ilska hos
boende och markägare.
Man skräpar ned och lämnar platsen med slängt skräp och även skrotbilar.
Senast 2020 kostade städningen för kommunen ca 500 000 enl. uppgifter i lokaltidningen.
LRF har tidigare försökt påverka staten att utöka befogenheterna för polis att avhysa eller
omhänderta dessa människor m.a.o. nedskräpning. De lagliga åtgärder som står till buds är
endaste avhysning med polishjälp för markägaren får stå för kostanden som kan uppgår till
3000 kronor för en grupp individer. Förutsättningen är dock att dessa kan identifieras.
LRF Söderhamn yrkar

att

staten skall ge polisen bättre möjligheter att avhysa bärplockare från oönskade
boplatser som upprättats utan markägarens samtycke, eller där nedskräpning
förekommer.

att

markägaren skall ges rätt att begränsa tillträdet till dessa platser.

att

LRF centralt tydliggör för berörda myndigheter om den osäkra situation som
markägaren hamnar i och den olägenhet som uppstår för boende.

att

motionen skickas till LRF riksstämma för antagande

Antagen på avdelningsstämman
2020-11-26 LRF Söderhamn
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REGIONSTÄMMAN 2021

LRF GÄVLEBORG

REGIONSTYRELSENS YTTRANDE
Nr 3

Yttrande nr 3

Motionen har initierats enligt följande:
Motion 3
Lokalavdelning
Söderhamn
Motionens innehåll
Motionären tar upp problemen som sker när bärplockare har boende i läger
på markerna. Efter att man lämnat platsen återstår oönskad nedskräpning som måste städas
bort. Markägare måste kontakta polis och kommun för avhysning av bärplockare.
Motionären vill att polisen ges bättre möjligheter att avhysa bärplockare från oönskade
boplatser som upprättats utan markägarens samtycke. Vidare vill motionären att markägaren
skall ges rätt att begränsa tillträdet till dessa platser och att frågan lyfts av LRF till central
nivå på berörda myndigheter.
Styrelsens ställningstagande och förslag
Problemen kring bärplockning har uppmärksammats i Gävleborg län sedan flera år.
Att problem för markägare uppstår med de större läger - där oorganiserade bärplockare bor
och vistas under långa perioder - är känt. Eftersom allemansrätten tillåter tältning under
enstaka dygn betecknas dessa lägerplatser som otillåtna bosättningar av myndigheterna.
Att frågan om åtgärder mot otillåtna bosättningar är högaktuell kan exemplifieras av att
frågan ställdes så sent som den 13 november 2020 till justitie- och
migrationsminister Morgan Johansson vid en interpellation i Riksdagen. Den
organiserade bärplockningen upplevs idag inte skapa de problem med otillåtna bosättningar
som den oorganiserade gör.
Definitionen på oorganiserad bärplockning är att den ej har någon officiell huvudman eller
organisatör och bärplockarna är ofta privatpersoner och EU-medborgare som arbetar inom
ramen för EU:s fria rörlighet. Därmed uppehåller de sig i den juridiska gråzonen mellan
allemansrätt och övrig lagstiftning.
Enligt Naturvårdsverkets promemoria ”PM 2010-06-10 Dnr 384-3482-10 Nf” framgår bland
annat att följande regler gäller för den organiserade bärplockningen:
Organiserat friluftsliv, exempelvis kommersiell bärplockning och naturturism, är möjligt tack
vare allemansrätten. Allemansrätten är dock knuten till den enskilde individen, inte till
grupper. Därför har arrangörer av organiserade aktiviteter i naturen ett särskilt ansvar.
Vidare går det att läsa:
Så länge verksamheten inte ger skador på naturen eller besvär för markägaren får
arrangören använda marken på allemansrättslig grund. Samråd med länsstyrelse eller
kommun krävs. Ibland finns det risk för att de sammantagna effekterna av organiserad
bärplockning kan förändra eller påtagligt påverka naturmiljön. Föreligger risk för sådan
påverkan krävs enligt 12 kap. 6 § miljöbalken samråd med länsstyrelsen eller kommunen
innan verksamheten påbörjas. Arrangören bör också samråda med berörd markägare.
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Möjligen kan arrangören behöva förebygga skador på naturmiljön.
Om detta inte är möjligt kan verksamheten förbjudas av länsstyrelsen eller kommunen.
Om en verksamhet orsakar skada kan en arrangör bli skyldig att betala skadestånd till
markägaren.
Det finns alltså särskilda åtaganden att uppfylla och den organiserade verksamheten kan
begränsas eller till och med förbjudas av länsstyrelsen och
kommunen utifrån om den bedrivs på offentlig eller enskild plats.
De oorganiserade bärplockarna innefattas EJ av Naturvårdverkets promemoria då de i
juridisk mening är att beteckna som privatpersoner och ej arrangörer. Regionstyrelsens
uppfattning är att allemansrätten är bra och inte bör ändras i sin nuvarande form. Dock
bör regelverket tillämpas som de är tänk och därmed kommer vi till rätta
med vissa problem som till exempel otillåtna bosättningar.
Regionstyrelsen anser att det är oacceptabelt att markägare åläggs uppgifter som man
svårligen kan leva upp till på grund av snåriga regelverk, juridiska nyanser och otillräckliga
lagliga mandat. Regionstyrelsen anser att detta är ett resultat av
att den ansvariga myndigheten inte avdelar tillräckliga resurser eller tillämpar aktuellt
regelverk. Markägare får istället vända sig till en andra myndighet och själva bekosta
värnandet av sin rätt och egendom.
Regionstyrelsen håller med motionären om att tillämpningen idag är tandlös, trots de åtgärder
som faktiskt kan vidtas. Det behövs en ny prioritering av dessa ärenden då
det faktiskt är intrång i någons lagliga rätt. Det är polisen som skall hantera otillåtna
bosättningar idag och detta bör prioriteras högre. Vi anser att bäruppköpare har ett stort
ansvar att inte köpa av oorganiserade bärplockare och att informera om vilka regler som
gäller. Om man när man säljer sina bär skulle få underteckna ett papper där man intygar
att man är medveten om regler för bärplockning och att bären är plockade på ett korrekt sätt,
dvs inte brutit mot svensk lag, så torde möjligheten att förneka kännedom om gällande
regler minska och man kan bli medveten om hur man gör rätt. Det är heller inte en orimlig
tanke att kräva av en bäruppköpare att man noterar vem man köper bären av och administrera
en branschstandardkvalité. Allt detta skulle kunna inrymmas under en
branschgemensam ”kvalitetsmärkning”.
I Gävleborgs handlingsplan för livsmedelsstrategi finns mål att “Ta tillvara och utveckla den
tillväxtpotential som finns i skogens skafferi”. Detta mål har i högsta grad koppling
till kommersiellt nyttjande av annans mark som ska ske i dialog med markägaren. För
att nå det målet ska det vara ordning och reda i hela kedjan. Konsumenter och myndigheter
förutsätter att det finns redighet i livsmedelsbranschen. Det ska även gälla bärplockning.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionens andemening

att

uppdra åt regionstyrelsen att skriva en motion till Riksförbundsstämma med
krav att myndigheter och polisen ska ha högre prioritering i sin
hantering av otillåtna bosättningar i samband med
bärplockning samt beröra bärbranschen ansvar.
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LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
BOLLNÄS-RENGSJÖ LOKALAVDELNING

MOTION TILL
REGIONSTÄMMAN
Nr 4

Demokrati bör gälla i rovdjursförvaltningen
År 2013 tog Sveriges riksdag beslutet ”Nya mål för rovdjurspolitiken” (MJU7). Beslutet
bygger på regeringens proposition ”En hållbar rovdjurspolitik”, 2012/13:191 som riksdagen
accepterade i sin helhet.
Fyra övergripande mål i angavs för vargförvaltningen 2014–2019:
1.Uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus.
2.Minskade skador.
3.Ökat förtroende för förvaltningen.
4.Ingen illegal jakt efter varg.
Av dessa mål har efter sju år bara det första uppnåtts, siffran för antal vargar i landet,
beskriven som gynnsam bevarandestatus. Målet för rovdjurspolitiken beskrivs av riksdagen
som följer:
”Det övergripande och långsiktiga målet ska vara att varg, björn, järv, lodjur och kungsörn i
Sverige ska uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus enligt EU:s art- och
habitatdirektiv. Detta samtidigt som det inte blir påtagligt svårare att hålla tamdjur och
hänsyn tas till de människor som lever och verkar i rovdjurstäta områden.”
Ordet ”samtidigt” är viktigt i beslutet. Det betyder att gynnsam bevarandestatus ska uppnås
samtidigt som tamdjurshållning inte försvåras påtagligt och hänsyn tas till allmänheten.
Detta har hittills inte skett. Istället har gynnsam bevarandestatus uppnåtts på bekostnad av
tamdjurshållning och allmänhetens livskvalitet i särskilt vargtäta bygder.
Produktionen av svenskt lamm minskar trots att efterfrågan ökar på lammkött. Svenska
Fåravelsförbundet uppger som orsak ett ökande antal vargangrepp samt en osäkerhet om
rovdjurspolitiken. Fäbodbrukare rapporterar om stora störningar under sommarhalvåret 2020.
Nötboskap attackeras och skräms vilket försvårar hanteringen och ökar olycksrisken.
I propositionen står också att vargstammens koncentration ska minskas där den är som tätast
samt att vargens förekomst i län med fäbodbruk, intensiv fårskötsel eller skärgårdar i
huvudsak ska begränsas till de områden där den gör minst skada. Inget av detta har skett.
Tvärtom tillåts antalet vargar skjuta i höjden kraftigt över lokala förvaltningsmål i bland
annat Gävleborg där en stor del av lantbruket handlar om vallodling, ängsmark och betande
djur. En rovdjursförvaltning som inte fungerar för de människor och näringar som ska leva
med den kan inte bli långsiktigt hållbar. I regeringens proposition fanns en medvetenhet om
detta självklara faktum samt en utpekad riktning om en långtgående regionalisering av
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”Det är därför mycket viktigt att de människor som påverkas av stora rovdjur ges möjlighet
att finna en delaktighet i förvaltningen.”
Denna regionalisering av rovdjursförvaltningen har hittills inte genomförts av
Naturvårdsverket. Besluten fattas i huvudsak i huvudstaden, långt från den verklighet där de
ska gälla.
Detta strider även mot EU:s riktlinjer för hur ”Art- och habitatdirektivet” ska tolkas i fråga
om rovdjur, Guidelines for Population Level Management Plans for Large Carnivores
Contract nr. 070501/2005/42162/MAR/B2, som tydligt anger att förvaltningsbeslut ska fattas
på lägsta möjliga nivå samt att ekonomisk, social och kulturell hänsyn ska tas i förvaltningen
av stora rovdjur.
När demokratiska beslut i Sveriges riksdag inte följs av berörda myndigheter riskerar klyftan
mellan stad och land att öka.
Bollnäs Rengsjö lokalavdelning yrkar därför att LRF Gävleborg verkar för att
riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att regeringens proposition En hållbar rovdjurspolitik, 2012/13:191
samt riksdagsbeslutet ”Nya mål för rovdjurspolitiken (MJU7)” genomförs av
berörda myndigheter.

att

EU:s riktlinjer för hur Art- och habitatdirektivet ska tolkas i fråga om rovdjur,
Guidelines for Population Level Management Plans for Large Carnivores
Contract nr. 070501/2005/424162/MAR/B2 in sin slutversion från 2008, ska
implementeras i svensk rovdjurshantering.

att

verka för en översyn av lagar för förordningar som berör rovdjursförvaltningen
med målet att dessa ska stödja genomförandet av den demokratiskt beslutade
rovdjursförvaltningen.
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LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
ARBRÅ-UNDERSVIK LOKALAVDELNING

MOTION TILL
REGIONSTÄMMAN
Nr 5

Demokrati bör gälla i rovdjursförvaltningen

År 2013 tog Sveriges riksdag beslutet Nya mål för rovdjurspolitiken (MJU7). Beslutet bygger
på regeringens proposition En hållbar rovdjurspolitik, 2012/13:191 som riksdagen
accepterade i sin helhet.
Fyra övergripande mål i angavs för vargförvaltningen 2014–2019:
1.Uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus
2.Minskade skador
3.Ökat förtroende för förvaltningen
4.Ingen illegal jakt efter varg

Av dessa mål har efter sju år bara det första uppnåtts, siffran för antal vargar i landet,
beskriven som gynnsam bevarandestatus.
Det övergripande och långsiktiga målet för rovdjurspolitiken beskrivs av riksdagen som
följer:
”Det övergripande och långsiktiga målet ska vara att varg, björn, järv, lodjur och kungsörn i
Sverige ska uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus enligt EU:s art- och
habitatdirektiv. Detta samtidigt som det inte blir påtagligt svårare att hålla tamdjur och
hänsyn tas till de människor som lever och verkar i rovdjurstäta områden.”
Ordet ”samtidigt” är viktigt i beslutet. Det betyder att gynnsam bevarandestatus ska uppnås
samtidigt som tamdjurshållning inte försvåras påtagligt och hänsyn tas till allmänheten.
Detta har hittills inte skett. Istället har gynnsam bevarandestatus uppnåtts på bekostnad av
tamdjurshållning och allmänhetens livskvalitet i särskilt vargtäta bygder.
Produktionen av svenskt lamm minskar trots att efterfrågan ökar på lammkött. Svenska
Fåravelsförbundet uppger som orsak ett ökande antal vargangrepp samt en osäkerhet om
rovdjurspolitiken. Fäbodbrukare rapporterar om stora störningar under sommarhalvåret 2020.
Nötboskap attackeras och skräms vilket försvårar hanteringen och ökar olycksrisken.
I propositionen står också att vargstammens koncentration ska minskas där den är som tätast
samt att vargens förekomst i län med fäbodbruk, intensiv fårskötsel eller skärgårdar i
huvudsak ska begränsas till de områden där den gör minst skada. Inget av detta har skett.
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Tvärtom tillåts antalet vargar skjuta i höjden kraftigt över lokala förvaltningsmål i bland
annat Gävleborg där en stor del av lantbruket handlar om vallodling, ängsmark och betande
djur.
En rovdjursförvaltning som inte fungerar för de människor och näringar som ska leva med
den kan inte bli långsiktigt hållbar. I regeringens proposition fanns en medvetenhet om detta
självklara faktum samt en utpekad riktning om en långtgående regionalisering av
rovdjursförvaltningen, för medinflytande och lokal acceptans. Citerat från propositionen:
”Det är därför mycket viktigt att de människor som påverkas av stora rovdjur ges möjlighet
att finna en delaktighet i förvaltningen.”
Denna regionalisering av rovdjursförvaltningen har hittills inte genomförts av
Naturvårdsverket. Besluten fattas i huvudsak i huvudstaden, långt från den verklighet där de
ska gälla.
Detta strider även mot EU:s riktlinjer för hur ”Art- och habitatdirektivet” ska tolkas i fråga
om rovdjur, Guidelines for Population Level Management Plans for Large Carnivores
Contract nr. 070501/2005/42162/MAR/B2, som tydligt anger att förvaltningsbeslut ska fattas
på lägsta möjliga nivå samt att ekonomisk, social och kulturell hänsyn ska tas i förvaltningen
av stora rovdjur.
När demokratiska beslut i Sveriges riksdag inte följs av berörda myndigheter riskerar klyftan
mellan stad och land att öka.
Arbrå-Undersviks lokalavdelning yrkar därför att LRF Gävleborg verkar för att
riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen

att

verka för att regeringens proposition En hållbar rovdjurspolitik, 2012/13:191
samt riksdagsbeslutet ”Nya mål för rovdjurspolitiken (MJU7)” genomförs av
berörda myndigheter.

att

EU:s riktlinjer för hur Art- och habitatdirektivet ska tolkas i fråga om rovdjur,
Guidelines for Population Level Management Plans for Large Carnivores
Contract nr. 070501/2005/424162/MAR/B2 in sin slutversion från 2008, ska
implementeras i svensk rovdjurshantering.

att

verka för en översyn av lagar för förordningar som berör rovdjursförvaltningen
med målet att dessa ska stödja genomförandet av den demokratiskt beslutade
rovdjursförvaltningen.
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LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
HANEBO-SEGERSTA LOKALAVDELNING

MOTION TILL
REGIONSTÄMMAN
Nr 6

Demokrati bör gälla i rovdjursförvaltningen

År 2013 tog Sveriges riksdag beslutet Nya mål för rovdjurspolitiken (MJU7). Beslutet bygger
på regeringens proposition En hållbar rovdjurspolitik, 2012/13:191 som riksdagen
accepterade i sin helhet.
Fyra övergripande mål i angavs för vargförvaltningen 2014–2019:
1.Uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus
2.Minskade skador
3.Ökat förtroende för förvaltningen
4.Ingen illegal jakt efter varg

Av dessa mål har efter sju år bara det första uppnåtts, siffran för antal vargar i landet,
beskriven som gynnsam bevarandestatus.
Det övergripande och långsiktiga målet för rovdjurspolitiken beskrivs av riksdagen som
följer:
”Det övergripande och långsiktiga målet ska vara att varg, björn, järv, lodjur och kungsörn i
Sverige ska uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus enligt EU:s art- och
habitatdirektiv. Detta samtidigt som det inte blir påtagligt svårare att hålla tamdjur och
hänsyn tas till de människor som lever och verkar i rovdjurstäta områden.”
Ordet ”samtidigt” är viktigt i beslutet. Det betyder att gynnsam bevarandestatus ska uppnås
samtidigt som tamdjurshållning inte försvåras påtagligt och hänsyn tas till allmänheten.
Detta har hittills inte skett. Istället har gynnsam bevarandestatus uppnåtts på bekostnad av
tamdjurshållning och allmänhetens livskvalitet i särskilt vargtäta bygder.
Produktionen av svenskt lamm minskar trots att efterfrågan ökar på lammkött. Svenska
Fåravelsförbundet uppger som orsak ett ökande antal vargangrepp samt en osäkerhet om
rovdjurspolitiken. Fäbodbrukare rapporterar om stora störningar under sommarhalvåret 2020.
Nötboskap attackeras och skräms vilket försvårar hanteringen och ökar olycksrisken.
I propositionen står också att vargstammens koncentration ska minskas där den är som tätast
samt att vargens förekomst i län med fäbodbruk, intensiv fårskötsel eller skärgårdar i
huvudsak ska begränsas till de områden där den gör minst skada. Inget av detta har skett.
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Tvärtom tillåts antalet vargar skjuta i höjden kraftigt över lokala förvaltningsmål i bland
annat Gävleborg där en stor del av lantbruket handlar om vallodling, ängsmark och betande
djur.

En rovdjursförvaltning som inte fungerar för de människor och näringar som ska leva med
den kan inte bli långsiktigt hållbar. I regeringens proposition fanns en medvetenhet om detta
självklara faktum samt en utpekad riktning om en långtgående regionalisering av
rovdjursförvaltningen, för medinflytande och lokal acceptans. Citerat från propositionen:
”Det är därför mycket viktigt att de människor som påverkas av stora rovdjur ges möjlighet
att finna en delaktighet i förvaltningen.”
Denna regionalisering av rovdjursförvaltningen har hittills inte genomförts av
Naturvårdsverket. Besluten fattas i huvudsak i huvudstaden, långt från den verklighet där de
ska gälla.
Detta strider även mot EU:s riktlinjer för hur ”Art- och habitatdirektivet” ska tolkas i fråga
om rovdjur, Guidelines for Population Level Management Plans for Large Carnivores
Contract nr. 070501/2005/42162/MAR/B2, som tydligt anger att förvaltningsbeslut ska fattas
på lägsta möjliga nivå samt att ekonomisk, social och kulturell hänsyn ska tas i förvaltningen
av stora rovdjur.
När demokratiska beslut i Sveriges riksdag inte följs av berörda myndigheter riskerar klyftan
mellan stad och land att öka.
Hanebro-Segersta lokalavdelning yrkar därför att LRF Gävleborg verkar för att
riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen

att

verka för att regeringens proposition En hållbar rovdjurspolitik, 2012/13:191
samt riksdagsbeslutet ”Nya mål för rovdjurspolitiken (MJU7)” genomförs av
berörda myndigheter.

att

EU:s riktlinjer för hur Art- och habitatdirektivet ska tolkas i fråga om rovdjur,
Guidelines for Population Level Management Plans for Large Carnivores
Contract nr. 070501/2005/424162/MAR/B2 in sin slutversion från 2008, ska
implementeras i svensk rovdjurshantering.

att

verka för en översyn av lagar för förordningar som berör rovdjursförvaltningen
med målet att dessa ska stödja genomförandet av den demokratiskt beslutade
rovdjursförvaltningen.
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LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
OCKELBO LOKALAVDELNING

MOTION TILL
REGIONSTÄMMAN
Nr 7

Demokrati bör gälla i rovdjursförvaltningen

År 2013 tog Sveriges riksdag beslutet Nya mål för rovdjurspolitiken (MJU7). Beslutet bygger
på regeringens proposition En hållbar rovdjurspolitik, 2012/13:191 som riksdagen
accepterade i sin helhet.
Fyra övergripande mål i angavs för vargförvaltningen 2014–2019:
1.Uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus
2.Minskade skador
3.Ökat förtroende för förvaltningen
4.Ingen illegal jakt efter varg
Av dessa mål har efter sju år bara det första uppnåtts, siffran för antal vargar i landet,
beskriven som gynnsam bevarandestatus.
Det övergripande och långsiktiga målet för rovdjurspolitiken beskrivs av riksdagen som
följer:
”Det övergripande och långsiktiga målet ska vara att varg, björn, järv, lodjur och kungsörn i
Sverige ska uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus enligt EU:s art- och
habitatdirektivet. Detta samtidigt som det inte blir påtagligt svårare att hålla tamdjur och
hänsyn tas till de människor som lever och verkar i rovdjurstäta områden. För de aktuella
rovdjursstammarna finns det mer detaljerade mål med bland annat referensvärden för
populationsstorlek och utbredningsområde.
Riksdagen godkände även en toleransnivå för skador på ren orsakade av stora rovdjur.
Toleransnivån ska vara maximalt 10 procent räknat på samebyns faktiska ren antal.”
Ordet ”samtidigt” är viktigt i beslutet. Det betyder att gynnsam bevarandestatus ska uppnås
samtidigt som tamdjurshållning inte försvåras påtagligt och hänsyn tas till allmänheten.
Detta har hittills inte skett. Istället har gynnsam bevarandestatus uppnåtts på bekostnad av
tamdjurshållning och allmänhetens livskvalitet i särskilt vargtäta bygder.
Produktionen av svenskt lamm minskar trots att efterfrågan ökar på lammkött. Svenska
Fåravelsförbundet uppger som orsak ett ökande antal vargangrepp samt en osäkerhet om
rovdjurspolitiken. Fäbodbrukare rapporterar om stora störningar under sommarhalvåret 2020.
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Nötboskap attackeras och skräms.
I propositionen står också att vargstammens koncentration ska minskas där den är som tätast
samt att vargens förekomst i län med fäbodbruk, intensiv fårskötsel eller skärgårdar i
huvudsak ska begränsas till de områden där den gör minst skada. Inget av detta har skett.
Tvärtom tillåts antalet vargar skjuta i höjden kraftigt över lokala förvaltningsmål i bland
annat Gävleborg där en stor del av lantbruket handlar om vallodling, ängsmark och betande
djur.
En rovdjursförvaltning som inte fungerar för de människor och näringar som ska leva med
den kan inte bli långsiktigt hållbar. I regeringens proposition fanns en medvetenhet om detta
självklara faktum samt en utpekad riktning om en långtgående regionalisering av
rovdjursförvaltningen, för medinflytande och lokal acceptans. Citerat från propositionen:
”Det är därför mycket viktigt att de människor som påverkas av stora rovdjur ges möjlighet
att finna en delaktighet i förvaltningen.”

Denna regionalisering av rovdjursförvaltningen har hittills inte genomförts av
Naturvårdsverket. Besluten fattas i huvudsak i huvudstaden, långt från den verklighet där de
ska gälla.
När demokratiska beslut i Sveriges riksdag inte följs av berörda myndigheter riskerar klyftan
mellan stad och land att öka.
Ockelbo lokalavdelning yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt
riksförbundsstyrelsen

att

verka för att regeringens proposition En hållbar rovdjurspolitik, 2012/13:191
samt riksdagsbeslutet ”Nya mål för rovdjurspolitiken (MJU7)” genomförs av
berörda myndigheter.

att

verka för en översyn av lagar för förordningar som berör rovdjursförvaltningen
med målet att dessa ska stödja genomförandet av den demokratiskt beslutade
rovdjursförvaltningen.
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REGIONSTÄMMAN 2021

LRF GÄVLEBORG

REGIONSTYRELSENS YTTRANDE
Nr 4

Yttrande nr 4

Motionen har initierats enligt följande:
Motion 4,5,6,7 Lokalavdelningar
Bollnäs Rengsjö, Arbrå-Undersvik,
Hanebo-Segersta och Ockelbo
Motionernas innehåll
Motionerna från dessa fyra lokalavdelningar redogör för hur Sveriges riksdag 2013 tog
beslutet “Nya mål för rovdjurspolitiken” (MJU7). Beslutet bygger på regeringens proposition
En hållbar rovdjurspolitik, 2012/13:191 som riksdagen accepterade i sin
helhet. Av beslutets fyra övergripande mål för åren 2014–2019 har
bara det första av totalt fyra delmål uppnåtts:
1. Uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus
2. Minskande skador
3. Ökat förtroende för förvaltningen
4. Ingen illegal jakt efter varg
Då inte delmål 2–4 ovan uppnåtts av berörda myndigheter menar motionärerna att klyftan
mellan stad och land kommer att öka.
Styrelsens ställningstagande och förslag
Motionärerna tydliggör att delar av Sveriges rovdjursförvaltning inte har genomförts. Istället
utgör rovdjuren ett stort och växande bekymmer för tamdjursägarna vilket inte kan anses som
en normal affärsrisk. LRF anser att beslutet om rovdjurspolitiken som fattades år 2013 av
riksdagen i huvudsak är bra. Det är den efterföljande implementeringen och tillämpningen av
beslutet som saknas. LRF menar att riksdagsbeslutet ska verkställas så som det var
tänkt vilket även LRFs riksförbundsstämma 2020 fattade beslut om.
Motionärerna hänvisar till att EUs riktlinjer för hur Art- och habitatdirektivet skall tolkas
enligt slutversion från 2008 vilket också är vad som behöver implementeras i svensk
rovdjursförvaltning.
Styrelsen föreslår stämman besluta
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att

Motionernas första att-satser anses besvarad i styrelsens
ställningstagande utifrån riksförbundsstämmans beslut 2020.

att

med bifall till motionernas intentioner i de andra och tredje att-satserna uppdra
till regionstyrelsen att avge en motion till riksförbundsstämman.

LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
SÖDERHAMN LOKALAVDELNING

MOTION TILL
REGIONSTÄMMAN
Nr 8

Finansiering av postutskick för lokalavdelningar

Lokalavdelningarnas utskick med posten ska bekostas av regionen. Det är en självklarhet att
en levande folkrörelse med rötterna i sina medlemmar och i landsbygden kan informera om
sin verksamhet på det mest effektiva sättet. Regionstyrelsen har beslutat att
lokalavdelningarna ska bekosta utskicken själva förutom ett utskick samt kallelsen till
årsstämman. LRF Söderhamn har drygt tio aktiviteter per år som kräver en inbjudan till
medlemmarna. Med regionstyrelsens begränsning försämras vår lokalavdelnings möjligheter
avsevärt att genomföra en meningsfull verksamhet för våra medlemmar. De alternativ som
står till buds är kalendariet på lrf.se, epost och sms. Alla dessa fungerar bra som komplement
till postutskick men om vi endast använder dem får vi en sämre uppslutning på våra
aktiviteter. Regionstyrelsens begränsande beslut innebär att aktiva lokalavdelningar straffas
och hindras genomföra aktiviteter för sina medlemmar.

LRF arbetar för en levande landsbygd. En av hörnstenarna i en levande landsbygd är att
samhällets service fungerar lika bra i hela landet. När postverksamheten dras ner är det ett
hårt slag mot möjligheten att leva på landsbygden. Det är var och ens plikt att använda den
lokala servicen för att en levande landsbygd ska finnas - även LRF har den plikten. Hela
syftet med en lokalavdelning i LRF är att genomföra aktiviteter för sina medlemmar. Det
innebär också att lokalavdelningen måste nå medlemmarna med information om aktiviteterna
på det mest effektiva sättet. Effektivitet i det här fallet innebär att flest medlemmar nås, inte
kostnadseffektivitet för LRF:s region.
Vi föreslår därför att LRF Gävleborgs regionstämma beslutar om
att

ta bort begränsningen antal postutskick för lokalavdelningarna

att

om det ska finnas en begränsning på antalet utskick ska denna inte straffa aktiva
avdelningar.

LRF Söderhamn
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REGIONSTÄMMAN 2021
LRF GÄVLEBORG

REGIONSTYRELSENS YTTRANDE
Nr 5

Yttrande nr 5

Motionen har initierats enligt följande:
Motion 8
Lokalavdelning LRF Söderhamn
Motionens innehåll
Motionären yrkar i sin motion på att begränsningen i antalet postala utskick ska tas bort för
lokalavdelningarna samt att om den ska finnas kvar så ska denna inte straffa aktiva
avdelningar. Motiveringen är att en levande folkrörelse ska kunna informera sina medlemmar
om sin verksamhet på det mest effektiva sättet. Effektivitet i det fallet anser motionären
innebär att flest medlemmar nås, inte kostnadseffektivitet för LRF:s region. LRF Söderhamn
har drygt tio aktiviteter per år och med begränsningen av antalet postala utskick anser man att
möjligheterna att genomföra en meningsfull verksamhet försämras. Man anser att det nya
systemet straffar aktiva avdelningar och att LRF har en plikt att nyttja den lokala servicen för
att den ska fortleva. Avslutningsvis lyfts att syftet med en lokalavdelning är att genomföra
aktiviteter för medlemmarna och då måste man nå ut med information till så många av dessa
som möjligt.
Styrelsens ställningstagande och förslag
Varje år gör styrelsen i LRF Gävleborg en verksamhetsplanering för att leverera bästa
medlemsnytta. Efter en motion från Järvsö på regionstämman 2019 tog regionstyrelsen beslut
om nya regler och belopp gällande grundstöd och utskick. Det grundade sig dels på motionen,
men även på att det då gick lika stora summor till utskick som till avdelningsstöd.
Grundstödet på 1000 kr/avdelning räckte inte alltid till de fasta kostnaderna för
lokalavdelningarna. En omfördelning gjordes så att grundstödet höjdes till 3000 kr/avdelning
och antalet postala utskick begränsades till två fria per år. Sms och e-postutskick beställs utan
extra kostnad. Kostnaden för ett postalt A4 utskick (á 8,44 kr) till alla huvudmedlemmar i
Söderhamns lokalavdelning är ca 2000kr/utskick. Utskick via sms kostar 37 öre/st. och mail 5
öre/st.
Hur vi än gör kommer det inte att vara helt rättvist. Men det är viktigt är att leverera bästa
möjliga medlemsnytta inom ramen för tillgängliga resurser. Ett prioriterat områden
innevarande år och sannolikt även kommande är medlemskommunikation. Inför nästa
verksamhetsår är det angeläget att medlemskommunikationen ses över så vi säkerställer hur
vi, såväl lokalavdelningar som regionen, ska arbeta för en ännu bättre kommunikation där vi
på bästa sätt nyttja våra resurser.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att styrelsen tar med sig frågan om finansiering av postala utskick i kommande års
planerings- och budgetarbete. Därmed får styrelsens yttrande utge svar på motionen.
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LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
OCKELBO LOKALAVDELNING

MOTION TILL
REGIONSTÄMMAN
Nr 9

Inför en kvalitetsmärkning ”Från Sverige”
Att ha en tydlig ursprungsmärkning blir allt viktigare för att konsumenten skall kunna göra ett
medvetet val vid sina inköp. Vi har sedan några år tillbaka det branschgemensamma märket
"Från Sverige" och man hör från många håll att det slagit väl ut och kunden kan välja svenskt
istället för en anonym importvara. Dock saknar jag några varugrupper som mycket väl skulle
kunna bära symbolen med bravur! Framför allt är det en ”Från Sverige”-märkning på
textilier, (t.ex. ull) och trävaror som skulle lösa frågan om identifiering av utmärkta och även
nu märkta produkter.
Vi föreslår
att

LRF arbetar för att införa Från Sverigemärkning på textilier och träprodukter.

Ockelbo lokalavdelning
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REGIONSTÄMMAN 2021

LRF GÄVLEBORG

REGIONSTYRELSENS YTTRANDE
Nr 6

Yttrande nr 6

Motionen har initierats enligt följande:
Motion 9
Lokalavdelning
Ockelbo
Motionernas innehåll
I motionen föreslås att textilier och träprodukter ska kunna ges en ursprungsmärkning “Från
Sverige” då det underlättar medvetna konsumtionsval.
Styrelsens ställningstagande och förslag
LRF har i samarbete med livsmedelshandeln infört en framgångsrik
ursprungsmärkning “Från Sverige” som anses bidra till att konsumenter kan göra mer
informerade val vilket leder till större efterfrågan på svenskproducerade livsmedel. Den nu
aktuella motionen vill utvidga märkningen till att också omfatta textilier och
skogsindustriprodukter. Till förra årets riksstämma riktades en snarlik motion där
riksförbundsstyrelsen svarade att:

”...LRF arbetar idag aktivt på flera plan för att öka användningen av skogsbaserade produkter samt
visar på mervärdet av att de är svenska. Arbetet bedrivs bland annat genom påverkansarbete
gentemot politiker, svar på remitterade förslag, deltagande i strategiska grupper samt att LRF
arbetar för utökade forskningsanslag. ...Märkningen ”Från Sverige” som motionärerna vill att LRF
ska arbeta för att även omfatta skogsprodukter är en märkning som tagits fram tillsammans med
Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel för att underlätta för konsumenter att välja
livsmedel med svenskt ursprung. Skogsprodukter ligger utanför märkningens syfte och blir därför
svåra att inkludera. ...Styrelsen föreslår stämman besluta att avslå motionen om att innefatta
skogsprodukter i märkningen ”Från Sverige” samt att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta
arbeta för att användningen av svenska skogsbaserade produkter ökar.”

Styrelsen delar riksförbundsstyrelsens bedömning, ovan, om att “Från
Sverige” märkningen är utformad för livsmedel och är svår att genomföra då fiber- och
trämaterial ofta ingår i sammansatta produkter med internationella och certifieringsmärkta
produktnormer som utvecklats för en exportmarknad.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att
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med vad som ovan anförts avslå motionen.

LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
OCKELBO LOKALAVDELNING

MOTION TILL
REGIONSTÄMMAN
Nr 10

Kriterier för att bevilja skyddsjakt på rovdjur
Flera av de stora rovdjuren har ökat drastiskt i antal på bara några få år. För tamdjursägare
har detta inneburit en betydande oro för sina djur, och några har även drabbats av direkta
angrepp av främst varg. En naturlig åtgärd efter angrepp eller täta förekomster intill
tamboskap är en skyddsjaktansökan, men dessa avslås ofta eftersom kriterierna inte anses
vara uppfyllda. Det anförs t.ex. att det inte går att särskilja vilken individ som stått för
angreppet, eller att det varit för få angrepp. Att få dessa orsaker kastade emot sig i en extremt
frustrerad situation leder till både ilska och uppgivenhet! Risken är överhängande att många
väljer att avsluta sin djurhållning, tvärt emot Livsmedelsstrategins viljeinriktning. Vi måste
alla hjälpas åt att förbättra villkoren för djurhållare så att alla som har djur idag kan fortsätta
utan extra arbetsbelastning och oro, men även att nya djurhållare kommer till!

Därför föreslår vi

att

LRF driver frågan att förändra kriterierna för att skyddsjaktsansökningar skall
få en mer positiv behandling från våra myndigheter.

Ockelbo lokalavdelning
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REGIONSTÄMMAN 2021

LRF GÄVLEBORG

REGIONSTYRELSENS YTTRANDE
Nr 7

Yttrande nr 7

Motionen har initierats enligt följande:
Motion 10
Lokalavdelning
Ockelbo lokalavdelning
Motionens innehåll
Ockelbo lokalavdelning lyfter den oro som tamdjursägare känner till följd av ett ökande antal
rovdjur och de störningar som de innebär för tamdjursägarna. Störningar
och angrepp på tamdjur som leder till en skyddsjaktsansökan avslås ofta med förklaringen
att kriterierna inte anses uppfyllda.
Ockelbo lokalavdelning föreslår att LRF skall verka för ändrade kriterier
för skyddsjaktsansökningar i syfte att få en mer positiv behandling från våra myndigheter. Vi
behöver hjälpas åt att förbättra villkoren för tamdjursägarna så att de kan fortsätta utan extra
arbetsbelastning och oro samt att nya utövare ska våga börja med djurhållning utan oro för
rovdjur.
Styrelsens ställningstagande och förslag
Styrelsen är väl införstådd med och delar den frustration som tamdjursägare känner efter
rovdjurstörningar och rovdjursangrepp. Länsstyrelsens handläggningstid och gällande
beslutskriterier för att få en skyddsjakt beviljad bidrar till återkommande angrepp på tamdjur.
Detta ter sig en smula märkligt när tamdjursägare har rätt att skydda sina djur under pågående
angrepp enligt § 28 i jaktförordningen. Besluten om skyddsjakt med stöd av
jaktlagstiftningen skall tolkas inom ramen för EU-direktiv på området. Naturvårdsverket
har här tagit fram riktlinjer som förklarar på vilka grunder ett beslut om
skyddsjakt kan beviljas:
•
•
•

Ett av de fyra skälen (se 1–4 nedan) ska föreligga.
Skyddsjakten får inte försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus
för den aktuella artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.
Det får inte finnas någon annan lämplig lösning som löser behovet av
skyddsjakt.

1. Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, eller av andra tvingande orsaker som har ett
allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk
karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön.
2. Av hänsyn till flygsäkerheten.
3. För att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller
annan egendom.
4. För att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana växter eller
djur.
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LRFs riksförbundsstämma 2020 beslutade att uppdra till riksförbundsstyrelsen att
kräva att skyddsjakt per automatik beviljas vid konstaterat angrepp, och att
skyddsjakten utförs av utsedda jägare på myndighetens initiativ.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

Uppdra till regionstyrelsen att göra en skrivelse till
riksförbundsstyrelsen för att påminna om beslutet som togs vid
stämman år 2020.
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LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
OCKELBO LOKALAVDELNING

MOTION TILL
REGIONSTÄMMAN
Nr 11

Säkerställande av kompetens vid tillsyn
Vid tillsyn i jordbruk och djurbesättningar upplever jordbrukare och djurhållare ofta att
besökande tillsynsperson saknar kunskap om de produktionsförutsättningar och regler som
gäller för den produktionsform där tillsyn sker. Detta förhållande leder inte sällan till
meningsskiljaktigheter eller anmärkningar på vad som kan uppfattas vara normalt för djur,
produktionsanläggningar eller lokaler utifrån årstid, klimatförhållanden eller typ av
arbetsperiod i produktionsformen.
Inte sällan är tillsynspersonen i början av sin karriär och jobbar på en ”instegsbefattning” i sin
organisation eller myndighet. Tillsynspersoner kan även vara ensamma vid ett
inspektionstillfälle och om de ännu inte har skaffat sig den erfarenhet ett ensamarbete kräver
riskerar platsgjorda bedömningar bli grundade på felaktigt underlag eller låg branschkunskap.
Inte sällan leder sådana anmärkningar och möten mellan djurhållare/jordbrukare och
myndighetspersoner till meningsskiljaktigheter. Dessa orsakar i sin tur ett minskat förtroende
för hela myndighetsutövningens och dess objektivitet och legalitet.
För att säkerställa att förtroendet för myndigheter och i förlängning staten är högt bör
personal som yrkesmässigt genomför tillsyn och därmed har myndighetsutövning som yrke
kunna uppvisa ett yrkeskompetensbevis. Denna typ av bevis finns idag i ett flertal branscher
där det ses som en självklarhet att man är certifierad för den syssla men är satt att sköta.
Lösningen med en branschcertifiering eller krav från lagar och förordningar gör att detta är en
självklarhet i flertal yrkeskategorier, t.ex. körkort i transportsektorn, examen eller
yrkesutbildning vid statliga myndigheter såsom trafikinspektör vid Transportstyrelsen. Andra
branscher som byggbranschen kräver certifierad yrkes- och branschkompetens för vissa
sysslor eller arbeten och särskilt innan du uppbär en roll som innebär att du utövar tillsyn
över andra. Här krävs definitiv branschkunskap. Ett yrkeskompetensbevis borde naturligtvis
vara fallet för den personal som arbetar med djur och lantbrukstillsyn (miljö, livsmedel).
Ockelbo LRF yrkar på att årsmötet uppdrar åt regionstyrelsen att föreslå till
riksförbundsstämman
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att

arbeta för en central framtagen utbildning för tillsynspersoner som ger
yrkeskompetensbevis

att

arbeta för att införa det som en rekommendation att tjänsteperson som utför
tillsyn bör ha en sådan styrkt behörighet.

REGIONSTÄMMAN 2021

LRF GÄVLEBORG

REGIONSTYRELSENS YTTRANDE
Nr 8

Yttrande nr 8

Motionen har initierats enligt följande:
Motion 11
Lokalavdelning
Ockelbo lokalavdelning
Motionens innehåll
Motionären tar upp problem med tjänstemän från myndigheter med tillsynsansvar inom
lantbruket. Tillsynen uppfattas som alltför rigid och byråkratisk, men
uppvisar också kunskapsluckor om koppling mellan regelverk till brister och risker i
praktiken. Motionen yrkar på att LRF arbetar för en central framtagen utbildning för
tillsynspersoner som ger yrkeskompetensbevis. Man yrkar vidare på att LRF arbetar för att
införa det som en rekommendation att tjänstepersoner som utför tillsyn bör ha en sådan styrkt
behörighet.
Styrelsens ställningstagande och förslag
God djuromsorg är en viktig del av LRFs värdegrund och i den övergripande
djuromsorgspolicyn står följande:
Det är genom bondens dagliga skötsel och omsorg om sina djur som god djuromsorg säkras.
Det är viktigt att det finns tillit till att svenska lantbruksföretagare vill och kan leverera god
djuromsorg av egen och marknadsstyrd vilja. […] LRFs mål är en funktionell, förenklad, mer
flexibel och målstyrd lagstiftning med korrekt, rättssäker och rimlig tillämpning anpassad till
lagstiftningens struktur. Kontroll ska ske med ett helhetsperspektiv, gott bemötande och hög
kompetens. Detta gagnar såväl djuromsorgen som företagens utveckling, konkurrenskraft och
lönsamhet. I lagstiftning och tillämpning ska även avvägning göras med andra frågor som till
exempel miljö- och arbetsmiljöfrågor.
Regionstyrelsen instämmer att tillsynsverksamheten inom livsmedelssektorn ibland inte lever
upp till LRFs förväntningar på utförandet av kontrollen. Det finns förbättringspotential på
nivåer vad beträffar nödvändig kunskap samt att anta en mera pragmatisk, småföretagarvänlig
och tillväxtorienterad tillämpning av regler och föreskrifter.
LRF Gävleborg har arbetat med denna fråga under många år, dels genom kommungruppers
kontakter direkt med myndighetsutövande personal, men även regionstyrelsen har genomfört
möten med länsstyrelsens djurskyddspersonal. LRF är medlem i Näringslivets Regelnämnd
(NNR), där frågor av den här typen kontinuerligt behandlas. Till exempel genom att följa upp
olika myndigheters tillämpning av viss lagstiftning och hur företagen uppfattar
denna. NNR publicerade nyligen en rapport angående regeltillämningen i Gävleborgs
län, vilket följdes av ett seminarium där regionstyrelsen deltog. Det resulterade i ett beslut om
att fördjupande samarbete kommer pågå under 2021 för att tillsynspersonal ska besöka
lantbruksföretag för erfarenhetsutbyte.
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LRF har tagit fram utbildningsmaterial kallat God myndighetsutövning med bäring på
kontroll och tillsyn som vänder sig till myndigheter, tillsynsmän och företagare.
Detta material skulle kunna spridas och användas i större utsträckning av regionstyrelsen och
kommungrupperna i påverkansarbetet.
I den nationella- samt regionala livsmedelsstrategin är just regler och villkor ett insatsområde
som är prioriterat. Gävleborgs handlingsplan för livsmedelsstrategin har följande mål:
4. Tillsynsarbetet ska leda till näringslivsutveckling inom livsmedelskedjan. För att uppnå
målet har LRF, Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg fastslagit följande åtgärder:
4.1 Länsstyrelsen Gävleborg och länets kommuner arbetar kontinuerligt med att genom olika
typer av informationsinsatser riktade till lantbruksföretagare underlätta för att göra rätt.
4.2 Kontrollanter och inspektörer som jobbar med livsmedelskedjan på Länsstyrelsen
Gävleborg och länets kommuner får kontinuerlig kompetensutveckling så att en likvärdig
bedömning sker i hela landet.
4.3 Länsstyrelsen Gävleborg fortsätter sitt samverkansarbete med övriga länsstyrelser,
Jordbruksverket och Livsmedelsverket för att lika fall ska bedömas lika inom områdena
livsmedel, djurskydd och jordbrukarstöd.
Här fortsätter LRF att på olika sätt arbeta tillsammans med länsstyrelsen för att uppnå målen.
Trots omfattande arbete på flera nivåer och områden instämmer regionstyrelsen
att arbetet med kompetensförsörjning för tillsynspersonal bör utvecklas, både
regionalt men framförallt nationellt. Ett sätt att säkerställa en gemensam nationell standard
vid bedömningar är att villkora fortbildning för tjänstepersoner som därmed
håller sina kunskaper uppdaterade. Vidare bör möjligheten att ge ett tidsbegränsat
mandat beaktas, så kallat tidsbestämt förordnande, som gör att man måste ha uppdaterad
och aktuell kunskap i sitt tillsynsarbete.
Om man har tidsbegränsade förordnanden skapar man en kompetenskultur som gör att det är
lättare att införa nya regler och bestämmelser. Förtroendet stärks för
myndighetsutövningen hos den som blir granskad då personalens kompetens är
kvalitetssäkrad.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att
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med bifall till motionens intentioner uppdra till regionstyrelsen att avge
en ny motion till riksförbundsstämman med syfte att LRF arbetar för att ett
standardiserat fortbildningskoncept för tillsynspersonal, som kan jämföras med
ett kompetensbevis utfärdat för en viss tidsperiod, implementeras.

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 en 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.
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LRF Gävleborg 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:
Frida Larsson, fridaalaarsson@gmail.com
Johan Persson, johan_persson92@live.se
Pirjo Gustafsson, pirjo.gustafsson@lrf.se
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