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Verksamhetsberättelse 2018
Året med Ekologiska Lantbrukarna
SAMMANFATTNING
Synlighet och fördjupade samarbeten
under året.
Året har präglats av förändring och mera
samarbete med övriga aktörer inom Ekosverige. Under början av året var Ekologiska
Lantbrukarna med och tog fram en åtgärdsplan med förslag som kan stimulera
utvecklingen så att ekomålen i livsmedelsstrategins handlingsplan kan bli verklighet
(30% av jordbruksarealen och 60% av den
offentliga konsumtion ekologisk till 2030).
Detta resulterade i att regeringen satsar 50
miljoner kronor under en 3-årsperiod för
att stimulera det ekologiska lantbruket och
konsumtionen av ekologiska livsmedel.
Vi har under året sökt och fått medel till ett
eget projekt som har fokus på marknadsmässiga förutsättningar och ökad transparens för ekobonden. En annan viktig satsning är i samarbete med Organic Sweden,
Sveriges Konsumenter samt SLU Epok och
Krav för att öka det ekologiska lantbrukets
synlighet.
Aktiv värvning av nya medlemmar är viktigt
för föreningens framtid och under Slätte
ekodag lanserade vi en kampanj som vi
kallar Var med och bygg. Föreningens
synlighet har ökat under året genom aktivt
deltagande på Borgeby fältdagar, Brunnby
lantbrukardagar och Elmia, där vi deltog
under gemensam paroll med samarbetspartners i bliekobonde.nu.

Marknadsläget och förändrat fokus i verksamheten under slutet av året har lett till att
vi nu pausat den satsning som bliekobonde.
nu innebar. Sajten finns kvar och arbetet
kan skalas upp vid ändrade behov och förutsättningar.
Torkan präglade ekolantbruket såväl som
föreningen starkt under året och vi har
jobbat med enkätundersökningar för att få
en bild av hur våra medlemmar drabbats.
Svaren på dessa har varit värdefulla underlag för att förmedla till myndigheter och
förädlingsföretag hur allvarlig torkan har
varit för skördenivån och därmed foderförsörjningen och i förlängningen ekonomin
för våra medlemmar.
PÅVERKANSARBETE OCH STRATEGISKA
SATSNINGAR UNDER ÅRET
Livsmedelsstrategi – samordning för mer
ekologiskt.Ekologiska Lantbrukarna har
deltagit i den nationella dialoggruppen som
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kallade
samman kring uppföljning av livsmedelsstrategin. Under Jordbruksverkets ledning
deltog Ekologiska Lantbrukarna i en arbetsgrupp som i början av året jobbade fram en
åtgärdsplan för de viktigaste områden som
behöver styrkas för att stimulera utvecklingen så att regeringens ekomål kan bli
verklighet.
Detta ledde till att regeringen avsatte
50 miljoner kronor under en 3-årsperiod
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för att stimulera utvecklingen inom ekologisk produktion. Första utlysningen på 26
miljoner kom i juli och Ekologiska Lantbrukarna sökte medel inom marknad, information och regelutveckling. Dessa beviljades
(se mer nedan) och arbetet drog igång
på allvar under hösten. Kansliet har tack
vare detta kunna utökats med en heltid till
i projektet, som också blir personen som
tar över rollen som marknadskoordinator i
föreningen.
Ekobondens marknad – ny storsatsning
i föreningen.
I oktober beviljades vi 1 966 000 kr från
Jordbruksverkets åtgärdsprogram för att
främja ekologisk produktion till ett eget
projekt där vi ska jobba med de bondenära
affärerna på kort och på lång sikt. Därutöver samarbetar vi med Organic Sweden och
Sveriges konsumenter i en stor infokampanj
som kommer lanseras med tyngdpunkt i
september månad, med EPOK/SLU om en
webbportal och med Krav om en nystart
kring regelutveckling inom Nationella Riktlinjer.
Hösten ägnades åt att starta upp projektet
som vi samlat kallar Ekobondens marknad. Syftet är att stärka konkurrenskraften i
svensk ekoproduktion genom att ta fram ny
fakta om:
– priser på ekoråvara.
– vikten av miljöersättning för ekologisk.
produktion som en del i konkurrenskraften.
– påverkan på nya EU-förordningen.
– ekobönder ska synas. Ekoambassadörer
och öppen gård ska lyfta ekobudskapen i
konsumentkampanjer.
Vi samarbetar med Organic Sweden,

Sveriges Konsumenter och SLU EPOK kring
marknadsföring av eko.
Projektet pågår under hela 2019. Troligen
kommer mer medel kunna sökas för 2020.
Eva Hagström Öberg är projektledare. Niclas
Åkeson, Sofia Sollén-Norrlin och Oscar Franzén
jobbar i projektet. Verksamhetsledare Niels
Andresen är ytterst ansvarig för ekonomi och
resursprioriteringar. Under hösten rekryterades en ny marknadskoordinator till
föreningen som tillträdde i början av 2019
och som i huvudsak ska jobba i projektet.
Nuvarande jordbrukspolitik och CAP 2021.
Vi deltar i övervaktningskommittén för
svenska landsbygdsprogrammet under nuvarande programperiod. En fråga vi har lyft
flera gånger är att ersättningen för omställning till ekologisk produktion inte fungerar
för att stimulera omläggningen inom den
ekologiska djurhållningen.
Problemet är att godkända ekologiska
djur inte kan kopplas till mark under omställning/karens, vilket innebär att lantbrukaren inte får någon ersättning för sina
ekologiska djur. Vi får medhåll kring detta
men Jordbruksverket vill inte ändra på detta
under denna programperiod. Målet är nu
att vi ser till att förhindra att detta problem
inte följer med in i nästa programperiod
efter 2021.
Under hela 2019 har arbetet med EUs nya
jordbrukspolitik (Common Agricultural
Policy, CAP) från 2020 intensifierats. Ekologiska Lantbrukarna fanns representerade
på samtliga möten och sakråd där näringen
bjöds in att delta och tycka till, hos framförallt Näringsdepartementet. Via vårt med-
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lemskap i Ifoam EU (International Federation of Organic Agricultural Movement)
finns även påverkansvägar till beslutsfattare
på europeisk nivå. Vi har framförallt lyft
vikten av att skattepengarna som jordbrukspolitiken utgörs av i första hand ska gå till
miljönytta – för att garantera legitimitet och
för att vi som ekobönder vill ha ersättningar
för nyttor vi skapar snarare än stöd utan
krav på motprestation.
I nya CAP från 2020 är det enda vi vet säkert
än att budgetnivån kommer att minska, i
och med att Storbrittannien lämnar EU.
Med detta finns hot mot förekomsten av
och ersättningsnivåerna för miljöåtgärder,
inkl ersättningarna till omställning och
ekologisk produktion. Ekologiska lantbrukarnas fokus har legat på att försvara vikten
av långsiktighet i politiken och att ersättningarna går till miljö- och samhällsnytta. Vi
behöver snarare mer ersättningar till betesdrift och andra miljöåtgärder än tvärtom.
Regelarbete – ny förordning och stora behov
att driva påverkan.
I våras beslutade EU formellt om att en ny
förordning för ekologisk produktion kommer att införas. Detta har redan under 2018
inneburit stora behov av att växla upp påverkansarbetet, eftersom många förslag och
avgörande detaljer utformas nu.
Ekologiska Lantbrukarna ombeds ständigt
svara på förslag på nya formuleringar till
förordningen och vissa förslag kan få stora
konsekvenser för ekologiskt lantbruk framöver. Exempelvis kom plötsligt förslag om att
kräva 5 månaders mjölkutfodring till kalvar

och krav på ökade ytor i stallarna på 1530%. Detta lyckades vi avstyra inledningsvis
men var förslagen kom ifrån är inte tydligt
och transparent vilket gör regelprocessen
osäker.
Föreningen behöver stärka sitt arbete på
området och vi samarbetar också med Krav
och LRF för att få större tyngd för svenska
ståndpunkter. För att stärka föreningens
arbete med frågorna rekryterades till föreningen i slutet av året/början på 2019 en ny
expert på regler- och internationell samverkan, som på deltid fokuserar på regelpåverkan åt föreningen.

I samarbete med Krav och LRF jobbar
Ekologiska Lantbrukarna med Nationella
riktlinjer för ekologisk produktion, vilket
är den svenska tolkningen av nuvarande
förordning. Här handlar det om att bygga
upp en struktur och ett professionellt
arbetssätt för att lösa upp hur Sverige ska
tolka de ibland byråkratiska texterna från
EU. Viktigt inom detta område är att få en
plattform och en arena för bedömning av
vilka insatsmedel som är tillåtna i ekologisk
produktion. Krav jobbar också med ideer
kring att införa valbara kriterier för vissa
regelområden, där vi har medverkat med
synpunkter.
Insamlingsverksamhet för en långsiktig
finansiering utöver medlemsavgifter.
Under våren 2018 bildades en arbetsgrupp
för att väcka liv i arbetet med insamling,
via till exempel 90-konto, till föreningen.
Ett första undersökande arbete om hur ett
sådant koncept skulle kunna startas upp,
driftas och kommuniceras utfördes av Sofia
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Sollén Norrlin och Niclas Åkeson, och skulle
tas upp efter sommaren igen.
Torkkrisen och den stora projektutlysningen från Jordbruksverket gjorde att
kansliet fick prioritera om sina resurser och
arbetet har varit vilande. Planen är att återuppta det 2019.
Krishantering i torkans spår.
Sommarens torka och påföljande foderbrist
föranledde en hel del arbete och insatser
från föreningens sida för att försöka bistå
medlemmar och hantera många frågor som
uppstod även från allmänhet och media.
Kravs styrelse beslutade redan i slutet på
juni att följa Jordbruksverkets linje och
godkänna dispenser för en viss del konventionellt grovfoder i de fall lantbrukare
inte kunnat få tag i tillräckligt med Kravgodkänd foder.
Föreningen fick inte frågan innan beslutet togs, men i efterhand rörde det beslutet
– och att det kom så tidigt – upp många och
skilda åsikter bland våra medlemmar. Riksmedia vinklade det till att den ekologiska
maten riskerade att inte vara ekologisk, och
Arla m.fl. mejeriföreningar valde att ta bort
mjölk från gårdar som fått dispens för konventionellt foder ur den ekologiska linjen
och sälja den som konventionell.
Detta skapade många frågor och samtal
om var gränsen går för ekologiskt, och vad
förutom foder som gör produktionen ekologisk- och Krav-godkänd. Inte minst visade
engagemanget från ekobönder och medlemmar på hur viktigt det är för oss med
förtroendet för de ekologiska mervärdena.
Riksstyrelsens bedömning efteråt är dock att
det aldrig blev en stor förtroendekris bland

konsumenter för mervärdena med Krav- eller ekomat. Kravs senaste konsumentundersökning visar tvärtom att förtroendet för
märkningen ökar. Däremot skapade sommarens dispensdiskussioner viktiga samtal
kring hur vi bättre agerar och samverkar
eko-organisationer emellan vid kriser som
årets torka, och hur vi bättre kan hålla en
konsekvent linje om principerna i den ekologiska produktionen. Dessa diskussioner
fortsätter i riksstyrelse och i samverkan med
Krav m.fl. samarbetspartners.
I augusti beslutade riksstyrelsen att skicka ut
en första enkät för att få en djupare förståelse av hur situationen såg ut bland våra
medlemmar. Enkäten syftade också till att
skapa grund för prioritering av föreningens
extra arbete med anledning av torkan. 96
svarande från hela landet, framförallt mjölkoch nötköttsproducenter, men också några
gris och lammbönder, svarade.
I genomsnitt uppgav de svarande då att
de fått in 58 % av vinterfodret hittills och
beräknar få in lite drygt 70 % efter en tredjeskörd. Generellt såg vi att mjölkbönder
och nötköttsproducenter är särskilt drabbade. Av de 81 medlemmar som svarat att
de förlorar pengar på torkan är storleksordningen 480 000 kronor i genomsnitt. För
mjölkbönderna i enkäten var samma siffra
660 000 kr per gård i genomsnitt.
Den första enkäten föranledde ett påverkansarbete gentemot Arla kring mjölkpriset,
eftersom vi såg en risk för kraftiga volymminskningar med anledning av utslaktning
och försämrat foder. Vi skrev också en
debatterande text i lantbruksmedia. Arla
avsatte sedan 30 öre per kg mjölk i krisstöd till ekobönder, även om det är svårt att
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avgöra om de redan planerade det oavsett
våra inspel eller ej.
En uppföljande enkät gjordes sedan i oktober, för att få en uppdaterad bild av läget
efter skörd. Denna vände sig då även till
växtodlare och trädgårdsföretagare. Som vi
misstänkt hade då den milda vintern och
bra andra- och tredjeskördar på många håll
hjälpt upp situationen betydligt och djurhållande medlemmar uppgav uppskattad fodermängd till 84 % av foderbehovet. Stora
regionala och lokala skillnader förekom
dock, och de ekonomiska konsekvenserna
angavs som märkbara för så gott som samtliga svaranden.
I november kom ett förslag från Jordbruksverket, som arbetats fram med bl.a. LRF, att
det andra krisstödet – under 2019 – skulle
betalas ut kopplat till dieselskatten. Ekologiska Lantbrukarna har många medlemmar
som satsar på fossilfria drivmedel och vi ser
hur torkan i ett helhetsperspektiv hänger
ihop med ett förändrat klimat. Därför
motsatte vi oss förslaget skarpt och gick ut i
lantbrukspressen med att fördöma förslaget
och förorda ett alternativ baserat på djurantal och odlad areal istället.
KOMMUNIKATION OCH SYNLIGHET
Kommunikationsgruppens arbete och fokus.
Under året har kommunikationsgruppen
bestått av Sofia Sollén Norrlin (sammankallande från kansliet), Niclas Åkeson från
Publishing Farm, Märta Jansdotter och Elin
Rydström, båda i riksstyrelsen. Huvudsyftet
är att jobba systematisk med vilka budskap
vi vill nå ut med och när vi ska agera.

Medlemssidorna i tidningen Ekologiskt
Lantbruk är föreningens huvudkanal för att
kommunicera med medlemmarna. I veckobreven förmedlar vi aktuella händelser som
berör eko-produktionen och påminner om
intressanta aktiviteter. Hemsidan är viktig
när vi har större nyheter som är principiell viktiga och de aktiviteter vi och andra
relevanta för ekolantbrukare har på gång i
kalendariet.
På Facebook har vi drygt 3 700 personer
som följer föreningen och på Twitter är siffran 2 950 följare. Det är 300 respektive 150
fler än samma tid förra året. Genom dessa
kanaler når vi utöver ekobönder många
journalister, beslutsfattare, konsumenter
och intresserad allmänhet och vi leder
intresserade till vår hemsida där vi alltid kan
vara mer utförliga än i korta meddelanden.
Under 2018 ökade vi vår synlighet i sociala medier genom ett medvetet arbete med
annonsering och öka spridningen av de
viktigaste inläggen med hjälp av sponsrade
inlägg. Det inlägg på Facebook som under
2018 nådde flest var en bild med illustration
av hur andelen svenskproducerade råvaror
blir större när offentliga verksamheter köper in Krav-märkt och ekologisk mat än när
de köper in motsvarande varor konventionellt. Bilden och texten nådde över 18 000
personer under några veckors tid.
Vi har påbörjat en förnyelse av webbplatsen
Ekogardar.se. Oscar Franzén är anlitad som
underentreprenör åt föreningen och arbetar med att driva sajten vidare i en ny och
modern miljö som ska presenteras under
2019.
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Under året har vi samarbetet med Ekoweb
genom att skriva en krönika om aktuella frågor i tidningen. Under Slätte Ekodag var vi
aktiva med egen monter och tydlig närvaro
på gårdsplanen. Många bra samtal och flera
nya värvade medlemmar blev resultatet.
Ekologiska Lantbrukarna hade också en
aktiv närvaro på sommarens mässor Borgeby fältdagar i Skåne och Brunnby lantbrukardagar i Västmanland, samt senare Elmia
lantbruk i oktober. Se mer om vår närvaro
där under rubriken för bliekobonde.nu
nedan.
Populär medlemstidning.
Under 2018 kom vår medlemstidning Ekologiskt lantbruk ut sju gånger, fyra på våren och tre på hösten. Tidningen fortsätter
att vara uppskattad med sin kombination av
intressanta ämnen och sitt fina utseende.
Granskande reportage varvas med gårdsreportage och marknadsöversikter av olika
slag.
Ett ämnesområde som har lagts stor
vikt vid under flera år är bevakningen och
analysen av de priser som svenska ekobönder får för sina produkter. Tidningens sätt
att arbeta med insamling av priser kommer
nu att lyftas in i föreningen och ges mer
resurser, samtidigt som artiklar och analyser
om marknaden kommer att finnas kvar i
tidningen.
Under 2018 fortsatte tidningen Ekologiskt Lantbruk att undersöka nya kanaler
för direktexport av ekologisk spannmål till
kontinenten. Bland annat presenterades
en ny aktör med bas i Österrike, som ger
ytterligare alternativ att välja på vid försäljningen av ekospannmål.

Tidningen har också flera gånger under
året berört det ökade intresset för jordhälsa
och plogfri ekoodling. Detta görs med en
blandning av nyfikenhet och skepsis, bland
annat för att de trender som sveper över
världen inte alltid passar i vårt svenska klimat och inte alltid är tillräckligt vetenskapligt förankrade.
Under våren publicerades en granskande
artikel som nitrit som tillsatsmedel i charkprodukter. Åsikterna om detta går isär, men
frågan belystes med för många ny information om hur det fungerar i Danmark och
hur Livsmedelsverket ser på frågan. Vi skulle kunna sälja nitritfria produkter i Sverige
också om industri och handeln hade velat.
Under hösten visade tidningen i ett stort
reportage att det är stor skillnad i tillgång
till specialiserade ekorådgivare i Sverige
och Danmark. Danmark har fyra gånger
så många specialiserade ekorådgivare som
Sverige, ett förhållande som många har
anat, men ingen satt siffror på tidigare.
En delförklaring till de många danska
ekorådgivarna är att det också finns en väl
utvecklad tillämpad forskning om ekologisk
produktion i Danmark. Publiceringar av det
här slaget ger oss möjlighet att driva frågor
om mera resurser till rådgivning, forskning
och utveckling inom den ekologiska produktionen.
Vårt samarbete med Publishing Farm
(Niclas Åkeson och Berit Metlid) har nu pågått i fem år och har fördjupats de senaste
åren. Utöver tidningsproduktionen har
Publishing Farm också varit involverade
i föreningens övriga arbete, till exempel
medlemsvärvning, kommunikation, höst-

B IL AG A 6A (7 )

möte, projektansökningar och planering
av Ekodagarna. De närmaste två åren ingår
de också som aktiva parter i de många olika
projekt som föreningen just nu driver.
FLER STRATEGISKT VIKTIGA PROJEKT
Bliekobonde.nu – sajten för nya ekobönder.
Under år 2018 drevs bliekobonde.nu av
Ekologiska Lantbrukarna i samarbete med
LRF, Krav och Coop Sverige. Huvudsyftet var
att prata ekolantbruk med konventionella
och ekologiska lantbrukare på ett sätt som:
– nyanserar och minskar polariseringen i
debatten
– väcker intresse för det svenska ekologiska
lantbruket, samt
– ökar förståelsen för den ekologiska marknadsutvecklingen och vilka långsiktiga affärsmöjligheter som kan finnas på ekomarknaden för svenska lantbrukare.
Det övergripande målet att se till att marknaden är i balans mellan ekologisk produktion och efterfrågan kvarstår alltså.
Eftersom marknaden gått från bristläge till
mer balans och för vissa produktkategorier
överskott har budskap om ”ekobrist” som
fanns inom bliekobonde.nu från början helt
tagits bort i år.
Under 2018 har vi istället byggt budskapen kring ”en god affär”, ”svensk ekoråvara”
(även i offentlig sektor i och med målen
i livsmedelsstrategin), samt att visa såväl
överskott som långsiktiga satsningar inom
export och produktutveckling som ger signaler om fortsatt långsiktig efterfrågan på

råvaran.
Ekologiska Lantbrukarna och partners i
bliekobonde.nu syntes i monter, annonsering samt i seminarier på de största av
landets lantbrukarträffar: Borgeby fältdagar,
Brunnby lantbrukardagar samt Elmia Lantbruk. Under våren medarrangerade bliekobonde.nu även en regional konferens i
Skåne med LRF och projektet Ökad svensk
ekologisk produktion.
Under de tre mässorna har vi synts för
cirka 2 500 lantbrukare på plats i montern
och samtalat med uppemot 1 500 personer. Vi har även synts för ett okänt antal via
ATL TV från Borgeby, och i Land Lantbruk
från både Borgeby och Elmia. Inför Elmia
annonserade vi om bliekobonde.nu i den
officiella Mässtidningen som officiella distribuerades i både ATL och Land Lantbruk
fredagen och beräknades nå 350 000 läsare
i 125 000 ex.
Inför och under mässor och fältdagar har vi
med bliekobonde.nu och egna event varit
aktiva i sociala medier och där uppskattningsvis nått 10 000 unika personer totalt.
Bland de fåtal (ca 15 under det gångna
året) lantbrukare som fyllt i intresseformulär för att få gratis rådgivning eller kontakt
med en kunnig ekobonde var de allra flesta
relativt unga nystartare, vilket visar på sajtens relevans för de som inte redan har alla
kontakter in i branschen.
Marknadsläget och förändrat fokus i verksamheten under slutet av året har lett till att
vi nu pausat den satsning som bliekobonde.
nu innebar. Sajten finns kvar och arbetet kan
skalas upp vid ändrade behov och förutsättningar.
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Gårdar i samarbete för att minska
klimatbelastningen – Solmacc.
Ekologiska Lantbrukarnas klimatarbete
drevs under 2018 vidare inom EU-projektet
Solmacc Life – Strategies for Organic- and
Low-input-farming to Mitigate and Adapt to
Climate Change. Ekologiska Lantbrukarna
är samordnare i detta projekt som utförs
tillsammans med våra systerorganisationer
AIAB (Italien) och Bioland (Tyskland) samt
det europeiska tvärvetenskapliga forskningsinstitutet FiBL. Ifoam EU i Bryssel är spindel i nätet.
Fyra demonstrationsgårdar i respektive land
genomför åtgärder som ska visa på minskad
klimatbelastningen med 15 %. De svenska
gårdarna är Körslätts gård i Skåne med Magnus Bengtsson, Hånsta i Uppland med Kjell
och Ylwa Sjelin, Trägsta i Jämtland med Eva
och Torgny Vidholm och Sötåsens naturbruksgymnasium. Se mer på www.solmacc.eu.
Projektet avslutades under året och under växtsäsongen hade vi fältdagar på alla
gårdar med publicitet i flera lokalmedier.
Informationsmaterial har sammanställts och
en slutrapport med gårdsnära erfarenheter
från alla 12 gårdar i de tre länderna finns
med praktiska tips på hur det går att jobba
mera klimatsmart på gårdsnivå.
Proteintipset.se blir till Fodertipset.se
och appen Eko-förmedlingen tas fram.
I spåren av sommarens torka ökade aktiviteten på sajten proteintipset.se till rekordhöga nivåer. Intresset för mellangårdshandel
av fodergrödor var högt bland såväl ekologiska och konventionella lantbrukare som
bland hästägare.
Ekologiska Lantbrukarna och LRF gjorde

därför en gemensam satsning på att fräscha
upp och byta namn på sajten, som i november lanserades som Fodertipset.se. Det nya
namnet speglar bättre den mellangårdshandel som sker via sajten. I samma veva
har även nya former för fortsatt drift och
underhåll av sajten gjorts tillsammans med
övriga organisationer som står bakom sidan,
förutom LRF även Växa Sverige och Krav.
Eko-förmedlingen är en app där ekologiska
lantbrukare kan hitta enkla vägar att förmedla foder, djur, gödsel och tjänster. Ekologiska
Lantbrukarna sökte medel hos Jordbruksverket för att utveckla denna app. Under våren
2018 fick vi ett positivt svar på vår ansökan
och arbetet kunde påbörjas under sommaren. Oscar Franzén jobbar med de tekniska
delarna och Publishing Farm, Krav och Eva
Hagström är engagerade för lyfta in erfarenheter från arbetet med proteintipset.se
i detta arbete. Målet är att lansera första
versionen under mars månad 2019.
Mer eko i Västra Götaland.
Inom Västra Götalands region startades
ett projekt 2016 för att öka produktionen
av spannmål och kött. Där samarbetar
Ekologiska Lantbrukarna med LRF, Rådgivarna Sjuhärad och länsstyrelsen i Västra
Götaland, som också är projektledare. Mats
Hägglund har haft mest ansvar för detta
arbete och deltagit i fältvandringar och
möten, samt initierat samverkan mellan
ekoproducenter för ökad ekologisk produktion. Under sensommaren fick Mats Hägglund ett ny jobb, vilket har minskad aktiviteterna under hösten men vi jobbar för att
hitta nya krafter som kan jobba i projektet
under 2019.
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FÖRENINGSUTVECKLING OCH
ÅRETS STORA EKOBONDETRÄFFAR
Medlemsarbete och värvning av
nya medlemmar.
Under året har värvningskampanjen Var
med och bygg! lanserats och med hjälp av
fortsatt värvning via telemarketing har medlemsantalet ökat. Vid årsskiftet 2018/2019
hade vi över 70 nya huvudmedlemmar,
jämfört med samma tid året innan. Även
2017/2018 var ökningen i ungefär samma
storlek, vilket gör att Ekologiska Lantbrukarna nu har två år med stadigt stigande
medlemsantal i ryggen.
Medlemmar ur alla kategorier tillkommer. Störst ökning av antalet medlemmar
hade 2018 distriktet i Skåne där gensvaret
varit stort. Antalet nya medlemmar är flera
gånger större än i något annat distrikt, vilket eventuellt kan vara intressant att titta på
orsaken till. Andra distrikt som ökat mycket
proportionellt sett är Norrbotten, Jönköping, Uppland och Västerbotten.
Ett viktigt led i medlemsvärvningen är att
som medlem få information och vid behov
lätt hitta kontaktuppgifter. Uppdatering av
distriktsstyrelsernas kontaktuppgifter på
hemsidan pågår kontinuerligt. Insamling av
e-postadresser till medlemmar är ett viktigt
instrument för att nå ut med veckobrev och
övrig information.
Återkoppling som att svara på frågor från
medlemmar görs av medlemsansvarig samma dag till inom ett par dagar, beroende på
frågans art och brådska. Återkoppling sker
med telefonsamtal och e-post i första hand.
Viss tonvikt har lagts på att få medlemmarna
att hitta till informationen på vår hemsida.

Distrikten skiljer sig mycket i fråga om hur
aktiv verksamhet som bedrivs. Medlemsarbetet inriktas på att stötta och informera
för att inspirera och hjälpa till. Information inför stämma, distriktens årsmöte och
höstkonferens skickas ut. Medlemsansvarig
ordnar kallelser och layout till olika inbjudningar. I arbetet med att värva nya medelmmar har Mariana Wester och Sofia Sollén Norrlin, på kansliet och Niclas Åkeson, Publishing
Farm varit mest aktiva.
Styrelse och personal.
Under det gångna året har Ekologiska
Lantbrukarnas riksstyrelse haft 7 möten
varav 2 telefonmöten. Styrelsen har utsett ett
arbetsutskott som består av Anders Lunneryd,
ordförande, Märta Jansdotter, vice ordförande, Anders Jonört och Carina Andersson. Övriga
styrelseledamöter är Mats Sjöstedt, Anders
Östlund, Ulrika Brydling och Elin Rydström.
Styrelsen har i år initierat tre arbetsgrupper bestående av både förtroendevalda i
styrelsen samt anställda på kansliet. Arbetsgrupperna ansvarar för de olika tematiska
områdena: Politik och regler, Medlem samt
Kommunikation (där den sistnämnda redan
formats under 2017).
Samarbeten utvecklar verksamheten.
Ekologiska Lantbrukarna har sitt kansli på
Franzéngatan i Stockholm i LRFs lokaler i
nära anslutning till avdelningen för livsmedelsföretagande. Ekologiska Lantbrukarna
fortsätter samarbetet med Krav. En kontorsplats utnyttjas hos Krav någon dag i veckan
och avstämning med Kravs lantbruksansvariga och ledning sker regelbundet. Flera
gemensamma projekt har initierats och
samarbete har ägt rum kring fältdagar,
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mässor och modernisering av proteintipset.
se. Vi är medlemmar i Organic Sweden och
Niels Andresen ingår i styrelsen. Detta är ett
sätt att öka möjligheten för att samla ekosektorn i strategiska frågor, vilket vi hade
nytta av i arbetet med åtgärdsplanen för att
nå regeringens ekomål.
Årets stämma arrangerades i Värmland –
och Ekodagarna etablerades.
Vi tackar Ekologiska Lantbrukarna i Värmland för väl genomförda dagar i samband
med årets stämma. I år utvecklade vi marknadsföringen av dagarna genom att lansera
konceptet Ekodagarna för att visa att det
inte bara är en stämma utan en heldag med
gårdsbesök, en temadag och två härliga
middagar också. Gensvaret blev stort, med
över 160 anmälda deltagare och ett 15-tal
utställare och sponsorer. Temat var Med
historien som inspiration till framtidens ekologiska lantbruk – med bl.a. ett studiebesök till
Torfolk gård där Ekologiska Lantbrukarna
och Krav har sina rötter.
Förbundsstämman valde in en ny ledamot,
Anders Jonört från Västerbotten. Samtidigt
avtackades Kristina Nordlund och Adam
Arnesson. Anders Lunneryd omvaldes som
ordförande.
Föreningens räkenskaper sköts löpande av
Komplett Redovisning AB. Revisorer har
hittills varit helt ideella krafter valda av årsstämman. Detta år valde stämman dessutom
en auktoriserad revisor, Anne-Louise Palm
från PwC, framför allt som understöd inför
den EU-revision som krävs inom projektet
Solmacc.

Höstmöte i Malmö.
Årets höstmöte samlade drygt 55 personer
och vi arrangerade dagarna på Malmömässan i samband med Nordic Organic Food
Fair (NOFF) i november månad. Temat
dag 1 var ekomarknad och robusta odlingssystem. Intressanta inlägg kring certifiering
och marknadsföring av eko varvades med
inlägg kring hur eko utvecklas inom den offentliga sektorn och på exportmarknaden.
Josef Appel hade ett intressant föredrag
om hur du konkret kan öka markbördigheten på gården för att skapa bättre robuste
odlingssystem. Detta kunde sedan bekräftas
av forskningsresultat presenterad av professor Erik Sten Jensen från SLU. Under kvällen
hade vi en gemensam middag på Ängavallen med livliga diskussioner och trevligt
samvaro!
Höstmötet dag 2 inleddes med en bred
panel av marknadsaktörer och eko-experter
från vår närmaste omgivning. Den övergripande frågan de fick svara på var Var ser du
Ekosverige till 2025 och ekobondens roll på marknaden? Hållbarhet och hälsa är trendiga
begrepp och det finns fördelar med mera
nischade ekoprodukter med egen profil.
Samtidigt kan flera ekomärken skapa större
förvirring om vad som är eko/Krav och bara
miljömärkt.
I framtidspanelen på höstmötet deltog
Göran Karlsson, Lantmännen, Anna Forslid,
Skånemejerier, Cecilia Ryegård, Ekoweb,
Jonas Thunestål, KLS Ugglarps, Olle Olofsson, Svenska Odlarlaget samt Anita Falkenek,
Krav. Panelen modererades av Sofia Sollén
Norrlin från kansliet.
Under sista passet på höstmötet presentera-
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des ett förslag på strategi fram till 2025 som
även bearbetades i en workshop. Under en
halvtimme hade vi diskussioner i branschgrupper om vilka behov som finns för det
inom olika ekologiska produktionsgrenar.
Vi avslutade med kommande projekt 2019
och efterfrågade medlemmar som vill vara
delaktiga som ekoambassadörer eller öppna
sina ekogårdar under infokampanjen i september 2019.
Ekoturné i norr – grovfoderbaserad kött- och
mjölkproduktion gör succé.
Anders Jonört i riksstyrelsen tog initiativ till
tre regionala träffar om grovfoderbaserad
kött- och mjölkproduktion under hösten
2018. En träff arrangerades i Umeå, en i
Sollefteå och en tredje i Luleå. Träffarna
arrangerades av riksorganisationen i samarbete med distrikt och de båda berörda
Länsstyrelserna. Träffarna intresserade
många, totalt deltog över 50 lantbrukare,
både ekologiska och konventionella. Talade
gjorde Märta Jansdotter (kött) och Job Michelsen (mjölk).
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Årsredovisning 2018 Ekologiska Lantbrukarna i Sverige
Resultaträkning
2017-01-01

2018-01-01

2017-12-31

2018-12-31

158 625

279 839

1 944 554

2 007 190

1 000

36 480

408 086

1 029 099

0

89 000

27 610

5 000

Kampanjen

500 000

300 000

Försäljning tjänster

996 295

422 190

Deltagaravgifter

184 060

342 990

0

20 000

4 220 230

4 531 788

852 532

849 328

293 526

421 834

Medlemsvärvning

190 407

52 607

Kontor inkl. telefon

43 376

33 129

Möten

387 820

531 277

Reklam, material mm

392 059

201 744

Porto

31 910

29 160

Medlemskap i organisationer

49 244

44 271

105 041

218 609

1 107 954

1 265 192

91 616

146 591

Bilersättningar

39 591

15 680

Sociala avgifter

440 759

501 277

Övriga personalkostnader

140 276

179 270

4 166 111

4 489 969

54 119

41 819

RÖRELSENS INTÄKTER
Not

Medlemsavgifter
Serviceavgift
Frivillig serviceavgift
Anslag
Sponsring
Annonsintäkter

Ej utnyttjade distrikstavg+
nedlagts distrikt
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER
RÖRELSEKOSTNADER
Köpta tjänster
Tidningar och trycksaker

Not 1

Övriga externa kostnader
Löner
Arvoden, styrelsen

Not 2

SUMMA KOSTNADER
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR
Utnyttjad del av Ek. Spannmålsodlarna

Not 5

0

0

Utnyttjad del av Ekokött

Not 5

0

0

54 119

41 819

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR
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Resultaträkning forts.
2017-01-01

2018-01-01

2017-12-31

2018-12-31

54 119

41 819

0

0

150 000

0

Finansiella intäkter

20 059

0

Finansiella kostnader

-3 279

-34 488

Summa finansiella intäkter och kostnader

16 780

-34 488

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

70 899

7 331

0

0

70 899

7 331

NOT

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR
Projektstöd till kompetensutveckling
Projekt Marknad för svenskt ekologiskt foder
Finansiella intäkter och kostnader

Skatter
Skatt
Summa skatter
ÅRETS RESULTAT
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Balansräkning
2017-12-31

2018-12-31

Insats Krav

30 000

30 000

Summa anläggningstillgångar

30 000

30 000

18 290

48 661

551 735

292 857

0

0

TILLGÅNGAR

NOT

Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristig fordran
Kundfordringar
Momsfordran
Interimsfordringar

Not 3

-3 975

292 501

Kassa /bank

Not 4

2 319 012

3 962 762

Summa omsättningstillgångar

2 885 062

4 596 781

SUMMA TILLGÅNGAR

2 915 062

4 626 781

-522 928

−452 029

70 899

7 331

-452 029

-444 698

198 010

198 010

Ekokött

26 684

26 684

Ekol. lantbrukarnas Utvecklingsfond

15 661

15 661

240 355

240 355

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital

Not 5

Årets resultat
Summa eget kapital
Samodlarna Spannmål

Fonderade medel

Not 5
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Balansräkning forts.
2017-12-31

2018-12-31

345 207

540 392

28 450

29 646

Momsskuld

459 688

269 552

Skatteskuld

99 853

102 681

Kortfristiga skulder

141 105

26 505

Solmacc - Italiens del

661 833

697 105

1 390 600

3 165 243

Summe kortfristiga skulder

3 126 736

4 831 124

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

2 915 062

4 626 781

NOT

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Personalskatt

Uppl. kostnader och förutbetalda intäkter

Not 6
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Tilläggsupplysningar/ Redovisningsprinciper
Principerna är oförändrade mot föregående år.
		
Fordringar har upptagits till det belopp varmed
de väntas inflyta.			
			
Övriga tillgångar har upptagits till anskaffningsvärdet där inget annat anges.			
			
Periodisering av föreningens intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed.

Noter

2017

2018

1) Klargörande av tidningen

2017

2018

217 189

421 834

217 189

421 834

2017

2018

Arvoden till ordförande

44 800

40 000

Arvoden till övriga styrelsen

46 816

106 591

91 616

146 591

3) Interimsfordringar

2017

2018

Lönebidrag

9 025

10 000

Projekt Västergötland

0

85 301

Projekt Info 230

0

42 400

Webb-portalen 241

0

14 400

-13 000

0

Nationella riktlinjer 312

0

28 000

Agroide Mässa 2019

0

11 400

Medlemsvärvning nov/dec

0

101 000

- 3 096

292 501

2017

2018

226 483

44 724

Bankkonto

1 398 264

3 220 934

Eurokonto

694 265

697 104

2 319 012

3 962 762

Kostnad per medlem 380 kr

2) Arvoden

Felbetalning Publishing Farm

4) Kassa/bank
Plusgirot
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Noter

2017

2018

5) Eget kapital inkl. fonderade medel

2017

2018

-522 928

-452 029

70 899

7 331

198 010

198 010

Ekokött

26 684

26 684

Ekologiska Lantbrukarnas Utvecklingsfond

15 661

15 661

-211 674

-204 343

2017

2018

Styrelsearvoden

29 420

7 700

Semesterlöner, socialaavgifter, löneskatt

49 098

186 199

Medlemsavgifter

822 002

1 356 344

Projekt 350 Solmacc

280 000

0

1 080

0

65 000

0

150 000

0

Projekt 424

0

100 000

Projekt 425

0

1 500 000

Sponsring stämman 2019

0

15 000

1 396 600

3 165 243

Eget kapital
Årets resultat
Samodlarna Spannmål

Ansamlat eget kapital

6) Uppl. kostnader/Förutbet. intäkter

Utlägg föreläsare
Projekt 413
Coop-kampanjen
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Revisionsberättelse
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Fastställande av arvoden

Valberednings förslag:
Arvoden och ersättningar:
Valberedningen föreslår oförändrade principer, dvs att styrelsen själv har rätt att besluta om styrelsearvoden upp till den norm
LRF tillämpar. Kostnads- och reseersättning
skall utgå mot kvitto eller räkning. Förutom
dessa ersättningar skall föreningens ordförande ersättas med upp till ett basbelopp.
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Val av förbundets styrelse

Valberednings förslag
Valberedningen föreslår antalet
ledamöter till 9 st.
ANDERS
JONÖRT

Valberedningen föreslår stämman
att till ordförande i Ekologiska
Lantbrukarna på 1 år välja:
Anders Lunneryd, Trollhättan.
Till övriga ledamöter i styrelsen
föreslår valberedningen val av:
Lisa Schneider Fjugesta (Nyval på 2 år)
Marcus Lundmark Kristianstad
(Nyval på 2 år)
Elin Rydström, Lovön (omval på 2 år)
Märta Jansdotter, Uddevalla
(omval på 2 år)
Valda på förra årets stämma
med 1 år kvar:
Anders Jonört, Flarken
Anders Östlund, Åsbro
Mats Sjöstedt, Strängnäs
Ulrika Brydling, Stockholm.

LISA
SCHNEIDER

ELIN
RYDSTRÖM
ULRIKA
BRYDLING

ANDERS
ÖSTLUND

MATS
SJÖSTEDT

MÄRTA
JANSDOTTER
ANDERS
LUNNERYD
MARCUS
LUNDMARK

DEN FÖRESLAGNA styrelsen på kartan.
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Prensentationer – nya kandidater till styrelsen
Lisa Schneider:
”Jag heter Lisa Schneider och är 28 år gammal. Jag bor på Lilla Berga tillsammans
med min sambo Kalle, vår son Casper på
10 månader och bonuskillarna Wilmer och
Melker varannan vecka. Jag är utbildad
Lantmästare sedan 2014, och jobbar i vanliga fall med lantbruksstatistik på Statistiska
Centralbyrån. Nu är jag föräldraledig.
Ett stenkast från vårt hus ligger Berga Gård,
där jag är uppväxt. Under vårbruket och
skörden har jag gått ner i tjänst på SCB för
att kunna jobba hemma, vilket har fungerat
jättebra. På gården bedriver vi all möjlig
(och omöjlig) sorts växtodling på 250 ha,
äggproduktion med 12 000 hönor och
lammproduktion med 70 tackor. Vi började
ställa om i början på 2000-talet men sedan
2012 är allt ekologiskt och började med
hönsen.
Idag är jag delägare i aktiebolaget Berga
ägg och jord AB. Vi har vidareförädlat
gårdens produkter under flera år och nu
står ett nytt hus nästan färdigt. Där finns
en större gårdsbutik än tidigare, en större
produktionslokal och en konferensvåning.
Så småningom kommer det även öppnas en
café-del där.
Det är så roligt och spännande med alla
småskaliga mathantverk! Jag hade gärna
lagt tid på att åka runt och provsmaka allt.
Jag har varit aktiv i bland annat LRF-ungdomen Örebros styrelse i många år, men
avsade mig alla uppdrag inför Caspers födelse. Alla utom ordförandeskapet i länets

lantmästarklubb. Men ett halvår senare blev
jag ändå vald till att sitta i kommunfullmäktige för Centerpartiet i Lekeberg. Jag gillar
att ha många bollar i luften och tyckte att
det verkade spännande.
På fritiden gillar jag att pyssla i olika material, jag skriver en del musik och har tränat
bugg på tävlingsnivå. Matlagning är också
väldigt kul. Numera kretsar ju det mesta
runt vårt lilla barn, med babysim osv.
I somras var jag med och administrerade
facebooksidan Foderhjälpen 2018. Det gjorde att jag kom på första plats i Lands 50-lista
med folk som haft betydelse för lantbruket,
som representant för torkan och allt ideellt
arbete.
Jag har nog en ganska sansad syn på eko.
För mig är det självklart att alla djur ska få
leva så naturligt som möjligt, med tillgång
till utevistelse i den mån det går, och så
gillar jag att se den biologiska mångfalden
som faktiskt finns på våra gärden jämfört
med vår konventionella grannes. Alla ogräs
som blommar i botten, trots plöjning och
radhackning, som bidrar till alla nyttoinsekter och fåglar.
Att slippa handskas med kemiska bekämpningsmedel eller liknande är såklart
en stor bonus. Det har gått bra hos oss för
att vi har bra förutsättningar. För mig är
det självklart att fortsätta på eko-spåret den
dagen jag och Kalle tar över driften efter
mina föräldrar. Men jag tror inte att det går
lika bra på alla sorters jordar och i alla olika
klimatzoner. Inte med dagens sorter och
dagens teknik, i varje fall. Men utvecklingen
går ju framåt hela tiden och den ser jag
fram emot att följa!”
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Prensentationer – nya kandidater till styrelsen
Marcus Lundmark:
34 år, Skepparslöv, Skåne.
”Jag har varit aktiv som lantbrukare på heltid i två år, tidigare på deltid i 3 år när jag
arbetade som vattenhushållningsingenjör
på Jordbruksverket.
Driver ett ekolantbruk tillsammans med
mina föräldrar med inriktning av integrerad
svinproduktion, dikor, grönsaksodling och
fruktodling.
Utöver lantbruket driver jag tillsammans
med några andra Klackabacken Bryggeri,
med inriktning på produktion av öl och
andra jästa drycker. Ett bra komplement till
lantbruket där råvaror kan användas och
återanvändas i båda företagen. Som företagare drivs jag av lika produktionsvillkor och
en ökad lönsamhet för det svenska lantbruket.
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Val av revisorer och deras suppleanter

Valberednings förslag:
Valberedningen föreslår stämman
att till revisorer utse:
Ann-Louise Palm,
pwc auktoriserad revisor. Omval.
Bengt-Åke Karlsson, Motala. Omval.
Revisorssuppleanter:
Bodil Kolsbo, Mjölby. Omval.
Olof Jansson, Götene. Omval.
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Val av valberedning till nästa stämma

Valberedningen har under året bestått av:
Per Fredriksson, Skaraborg (sammankallande).
Jessica Hermansson, Gotland.
Björn Ydren, Östergötland.
Peter Nilsson, Skåne.
Hans Häggkvist, Medelpad-Ångermanland.
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Fastställande av förbundets medlemsavgifter.

Styrelsen föreslår följande medlemsavgifter för 2020:
Sammanfattning. Styrelsens förslag är att bibehålla medlemsavgifterna på samma nivå som 2018. En av de till stämman inkomna motionerna berör medlemsavgifter, men inte de ordinarie avgifterna utan
specialpris första året vid nyrekrytering. Därför kan ordinarie medlemsavgifter för 2020 beslutas oberoende av vad stämman kommer
fram till angående motionärens förslag.

Omsättning under 250 000 kr

Medlemsavgift 400 kr
Serviceavgift 850 kr

Omsättning 250 000 kr – 1 milj kr

Medlemsavgift 400 kr
Serviceavgift 1 800 kr

Omsättning 1 milj kr – 2 milj kr

Medlemsavgift 400 kr
Serviceavgift 2 400 kr

Omsättning 2 milj kr – 3 milj kr

Medlemsavgift 400 kr
Serviceavgift 3 100 kr

Omsättning 3 milj kr – 4 milj kr

Medlemsavgift 400 kr
Serviceavgift 3 800 kr

Omsättning mer än 4 milj kr

Medlemsavgift 400 kr
Serviceavgift 5 200 kr

Familjemedlem (får ingen tidning)

Medlemsavgift 200 kr

Medlem som inte är lantbrukare

Medlemsavgift 800 kr

Serviceavgift + moms. Vid beräkning av omsättningen tas inte
omsättning i skog och övrig verksamhet med.
För varje medlem betalas 100 kr till distriktsförening.
För varje familjemedlem betalas 50 kr till distriktsföreningen.
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Strategi Ekologiska Lantbrukarna 2019-2025
Föreslås till stämman den 7 mars 2019

Vår roll.
Ekologiska Lantbrukarna är de svenska ekoböndernas samlande kraft. Vi driver utvecklingen för framtidens lantbruk, livskraftig
matproduktion och en frisk natur.
Enligt stadgan ska föreningen “verka för att
främja och sprida det yrkesmässiga alternativa/ekologiska lantbruket. Förbundet skall
tillvarata lantbrukarnas intressen i förhållande till myndigheter, övriga samhällsgrupper och annars då anledning finns.”
Mål 2025.
Ekologiska Lantbrukarna är ekobondens
självklara förening och samlar minst hälften
av landets aktiva ekolantbrukare.

framförallt vad gäller administrativa förenklingar jämfört med dagens system.
– värna och arbeta med målen om ekologisk produktion och konsumtion som finns
i Handlingsplanen till Livsmedelsstrategin
för Sverige.
– aktivt delta i utvecklingen och genomförandet av europeiska och nationella
(Kravs) regler för ekologisk produktion
och förädling. Ekologiska Lantbrukarna
ser till att frågor och förslag förankras och
utvecklas ihop med ekolantbruket genom
våra distrikt och branschvisa nätverk.

Handlingsplan.
Under 2019-2025 ska föreningen fokusera
på att:

Organisera.
– stärka för fortsatt jämlika villkor och
engagemang genom föryngring och mångfald av personer och ekobönder engagerade
i alla nivåer av organisationen.

– bygga upp och utveckla vår bondenära
marknadsbevakning med syfte att få mer
av merbetalningen för ekomaten tillbaka till
gården och att med hjälp av konkreta marknadsdata och tjänster underlätta ekobondens möjligheter att ta affärsmässiga beslut.

– utveckla internkommunikationen så
att fler befintliga medlemmar ska känna
sig trygga i vad föreningen gör och varför.
Detta inte minst genom vår medlemstidning
och digitala veckobrev, men även via andra
digitala kanaler och på träffar och möten.

– verka för ökade, ändamålsenliga och
målstyrda ersättningar för miljö- och samhällsnyttor i europeiska jordbrukspolitiken
(CAP). Ersättningar för ekologisk produktion ska baseras på vilka miljö- och klimatmål de bidrar till och utformas så att de
är rimliga att leva upp till för ekobonden,

– stärka utbytet av kunskap och erfarenheter, bl.a. om marknaden bland våra medlemmar. Från lokal förädling till export och
regelmässiga förutsättningar, genom att diskutera mer i fördjupade branschgrupper/
samarbeten eller nätverksträffar, beroende
på vad de olika branscherna i föreningen
vill och behöver.
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Engagera.
Under 2019-2025 ska föreningen fokusera
på att:

– öka närvaron och aktiviteter på regional nivå. Detta kan t.ex. göras genom fler
samarrangemang mellan riksorganisationen
och lokala distrikt, eller samarbeten med
andra lokala eller regionala aktörer.
– Stärka föreningsarbetet och möjligheterna att engagera sig ideellt genom t.ex.
styrelseutbildningar för förtroendevalda, utvecklade internforum för engagerade, och
andra aktiviteter eller insatser som stärker
nyttan och glädjen i att engagera sig lokalt
och stärker nätverket mellan olika distrikt.
Föreningens 19 distrikt har också sina egna
organisationer som väljer aktiviteter och
verksamhet i linje med regionala förutsättningar och medlemmarnas vilja lokalt.
Sprida.
Under 2019-2025 ska föreningen verka
för att:
– en stor del av alla konsumenter och
allmänhet som är intresserade av hälsa och
hållbarhet har sett och fått en positiv bild
av vad ekobonden gör. Fler ska veta vilka
mervärden som våra medlemmar skapar på

svenska ekogårdar, fler än idag ska handla
ekologisk och Krav-märkt mat.
– aktivt ta initiativ i debatter och diskussioner om ekologisk produktion och fortsätta positionera ekologiska principer och
-metoder som viktiga nycklar för hållbar
mat och trygglivsmedelsproduktion.
– kraftfullt verka för att alla
ekolantbrukare i Sverige:
1) har sett oss,
2) gillar något av allt vi gör, och
3) får frågan om medlemskap.
– ha en tydlig och synlig närvaro på lantbruksmässor och fältdagar.
Utöver dessa särskilda områden och forum
deltar representanter från föreningen så
långt möjligt även i andra sammanhang där
våra medlemmars intressen kan påverkas på
marknaden eller av politiska beslut.
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Förslag till Ekologiska Lantbrukarnas verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplanen för 2019 bygger på den
riktning som styrelsen föreslagit stämman
2019 i den långsiktiga strategin för 20192025.
Under 2019 ska Ekologiska Lantbrukarna
fortsätta att öka medlemsantalet i enlighet
med den långsiktiga strategin till 2025.
påverka för stabila och långsiktiga politiska villkor och regelverk för de ekologiska
lantbrukarna i Sverige.
Fokus under året är på nya Jordbrukspolitiken
inom EU (CAP), uppbyggnaden av förnyat arbete
med Nationella riktlinjer för EU-reglerna för
ekologisk produktion (i samarbete med Krav och
LRF m.fl.), samt löpande politisk bevakning av
målsättningar m.m. för ekologisk produktion och
konsumtion.
öka ekobondens möjligheter att agera
smart på marknaden. Bland annat öka
transparensen från notering till ekobonde
till priset i butik.
Detta är en del av det stora 2,5 år långa
projekt som föreningen beviljats inom ramen för
handlingsplanen för livsmedelsstrategin.
synliggöra mervärden i det ekologiska
lantbruket för konsumenter och en bredare
allmänhet.
Detta gör vi under året i första hand i samarbete med Organic Sweden m.fl. i ett stort projekt
inom ramen för handlingsplanen för Livsmedelsstrategin, där Ekologiska Lantbrukarna deltar

med att visa gårdsexempel och utbildar ekoambassadörer – ekobönder som vill prata mervärden med konsument.
arbeta fram en plan för ett stärkt föreningsutvecklande arbete i linje med stratginför 2019-2025.
fortsätta öka föreningens synlighet i
lantbruks- och livsmedelsrelaterade sammanhang.
återuppta arbetet för ökad verksamhetsfinansiering genom insamlingsverksamhet.
arrangera angelägna träffar och möten
för ekologiska lantbrukare.
I likhet med tidigare, men med den förändringen att vi under 2019 på prov arrangerar
höstmöten i 5 olika delar av landet enligt
följande indelning:
Höstmöte Norr (för medlemmar i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland-Härjedalen och
Medelpad-Ångermanland).
Höstmöte Mitt (för medlemmar i Gästrikland-Hälsingland, Dalarna, Uppland, Västmanland, Örebro och Sörmland).
Höstmöte Väst (för medlemmar i Värmland, Väst och Skaraborg).
Höstmöte Öst (för medlemmar på Gotland
och i Östergötland).
Höstmöte Syd (för medlemmar i Halland,
Skåne, Jönköping och Sydost).
Det regionala höstmötet kommer då kom-
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mande år kunna rotera mellan olika orter i
olika distrikt inom den större regionsindelningen för höstmöten, och kunna ge möjlighet till distrikten att sätta lokal/regional
prägel på programmet. Riksorganisationen
huvudansvarar fortsatt för arbetet med höstmötet och gör ett program som går att köra
på flera ställen, men som kan anpassas till
lokala förhållanden efter behov.
Praktiska inslag är uppskattat på träffar,
och dessa regionala höstmöten kombineras
lämpligen med spännande studiebesök i
distriktens regi i den mån de vill och kan.
Motivering till förändring av höstmötet.
Riksstyrelsen har kommit fram till att det är
svårt att samla många medlemmar till två
rikstäckande möten. Höstmötet har traditionellt varit ett möte för att stärka föreningens arbete och det vill vi stärka genom att
lägga om höstmötet till 5 regionala träffar.
Huvudanledningen är att kunna nå fler
av medlemmarna och göra det lättare att
komma på möten.
På höstmötet 2018 kom ca 50 deltagare,
samtidigt kan regionala träffar samla ungefär lika många. Förhoppningen är alltså att
vi med regionala höstmöten har engagerat
och nått 5 gånger fler medlemmar än med
en riksträff.
De regionala träffarna kan också fungera
stärkande för de olika distrikten i respektive
“stor-region” som på så vis får tajtare samarbete med riks och hjälp i att arrangera
träffar närmare sina medlemmar. Detta bör
också kunna ge en medlemsvärvande effekt.

Ekonomiskt borde det inte bli stor skillnad förutom att med 5 gånger fler deltagare så omsätter träffarna mer. Höstmötet
finansieras även fortsättningsvis i första
hand genom deltagaravgifter. Samarbeten
med lokala aktörer för lokaler, sponsring av
mat eller liknande kan också ge en bättre
ekonomi i träffarna vilket också möjliggör
lägre deltagaravgifter.
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Budget 2019 (1)

BUDGET 2019

UTFALL 2018

300 000

279 839

2 250 000

2 007 190

25 000

36 480

2 630 000

1 029 099

Sponsring

130 000

89 000

Partnerskap Krav

250 000

150 000

10 000

5 000

Kampanjen, bliekobonde.nu

120 000

300 000

Försäljning tjänster

850 000

272 190

Deltagaravgifter

250 000

342 990

0

20 000

6 815 000

4 531 788

1 900 000

849 328

Tidningar och trycksaker

450 000

421 834

Medlemsvärvning

250 000

52 607

Kontor inkl. telefon

150 000

33 129

Möten

350 000

531 277

Kommunikation, mässor och reklam

300 000

201 744

50 000

29 160

200 000

177 509

Medlemskap i organisationer

50 000

44 271

Övriga externa kostnader

50 000

41 100

1 650 000

1 265 591

Arvoden, styrelsen

150 000

146 591

Resor och bilersättningar

100 000

15 680

Sociala avgifter

625 000

501 277

Övriga personalkostnade

225 000

179 270

6 500 000

4 489 969

315 000

41 819

INTÄKTER KR.
Medlemsavgifter
Serviceavgift
Frivillig serviceavgift
Anslag/projekt

Annonsintäkter

Lönebidrag
SUMMA INTÄKTER
KOSTNADER
Köpta tjänster

Porto
Redovisningstjänster och IT-tjänster

Löner

SUMMA KOSTNADER
RESULTAT
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Styrelsens förslag till stadgeändringar (tagning 2)

Förslag till ändringar till Förbundsstämman
som godkändes en första gång 2018-03-08.
Nu ska stämman 2019 ta samma beslut igen.

Stadgar för Ekologiska Lantbrukarna i Sverige
(Antagna av förbundsstämmorna
2003-03-12 och 2004-03-17)

§ 1. Namn
Förbundets namn är Ekologiska Lantbrukarna i Sverige, Ekologiska Lantbrukarna.
Förbundet är en obunden ideell förening.

§ 1. Namn
Förbundets namn är Ekologiska Lantbrukarna i Sverige, Ekologiska Lantbrukarna.
Förbundet är en obunden ideell förening.

§ 2. Ändamål
Förbundet skall verka för att främja och
sprida det yrkesmässiga alternativa/ekologiska lantbruket. Förbundet skall tillvarata
lantbrukarnas intressen i förhållande till
myndigheter, övriga samhällsgrupper och
annars då anledning finns.

§ 2. Ändamål
Förbundet skall verka för att främja och
sprida det yrkesmässiga alternativa/ekologiska lantbruket. Förbundet skall tillvarata
lantbrukarnas intressen i förhållande till
myndigheter, övriga samhällsgrupper och
annars då anledning finns.

Med alternativt/ekologiskt lantbruk menar
Ekologiska Lantbrukarna: ett lantbruk med
syfte att bevara eller förbättra jordens bördighet, att sträva mot en långsiktig resurshushållning, att framställa näringsriktiga
livsmedel utan konstgödsel och kemiska
bekämpningsmedel, samt att inom djurhållningen skapa en miljö som tillfredsställer
husdjurens naturliga beteenden och behov.

Med alternativt/ekologiskt lantbruk menar
Ekologiska Lantbrukarna: ett lantbruk med
syfte att bevara eller förbättra jordens bördighet, att sträva mot en långsiktig resurshushållning, att framställa näringsriktiga
livsmedel utan konstgödsel och kemiska
bekämpningsmedel, samt att inom djurhållningen skapa en miljö som tillfredsställer
husdjurens naturliga beteenden och behov.

§ 3. Organisation
Ekologiska Lantbrukarnas verksamhet
bedrivs genom följande organ:
Förbundsstämma
Förbundsstyrelse
Distriktsföreningar

§ 3. Organisation
Ekologiska Lantbrukarnas verksamhet
bedrivs genom följande organ:
Förbundsstämma
Förbundsstyrelse
Distriktsföreningar
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FÖRSLAG TILL NY FORMULERING
FÖRSLAG TILL STRUKEN FORMULERING

§ 4. Medlemskap
Medlem kan den bli som stöder förbundet
enligt ändamålsparagrafen och erlägger
den årliga avgift till förbundet som förbundsstämman bestämmer.

§ 4. Medlemskap
Medlem kan den bli som stöder förbundet
enligt ändamålsparagrafen.

I de fall distrikt beslutar ta ut en egen avgift
skall medlem erlägga denna.

I de fall distrikt beslutar ta ut en egen avgift
skall medlem erlägga denna.

Medlem vilken ej erlägger stadgade avgifter
eller motarbetar förbundets syfte kan uteslutas av förbundsstämman eller förbundsstyrelsen.

Medlem vilken ej erlägger stadgade avgifter
eller motarbetar förbundets syfte kan uteslutas av förbundsstämman.

Medlem erlägger den årliga avgift till förbundet som förbundsstämman bestämmer.

§ 4 b. Stödmedlemskap
Stödmedlem kan den bli som stöder förbundet enligt ändamålsparagrafen.
Stödmedlem erlägger den årliga avgift till
förbundet som förbundsstämman bestämmer.
Stödmedlem har närvaro och yttranderätt,
men saknar rösträtt, vid förbundets och
distriktens sammankomster.
Stödmedlem vilken ej erlägger stadgade avgifter eller motarbetar förbundets syfte kan
uteslutas av förbundsstämman.
§ 5. Distrikt inom förbundet
Distrikt kan bildas när minst fem medlemmar är ense därom. Distrikt skall ha stadgar
vilka godkänts av förbundsstyrelsen. Där
distrikt finns skall medlem ingå i distrikt.

§ 5. Distrikt inom förbundet
Distrikt kan bildas när minst fem medlemmar är ense därom. Distrikt skall ha stadgar
vilka godkänts av förbundsstyrelsen. Där
distrikt finns skall medlem ingå i distrikt.
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§ 6. Förbundsstämman
Förbundsstämman är Ekologiska Lantbrukarnas högsta beslutande organ. Förbundsstämman skall hållas årligen under marsapril. Kallelse till förbundsstämma skall vara
medlem tillhanda senast två veckor innan
stämmans hållande.

§ 6. Förbundsstämman
Förbundsstämman är Ekologiska Lantbrukarnas högsta beslutande organ. Förbundsstämman skall hållas årligen under marsapril. Kallelse till förbundsstämma skall vara
medlem tillhanda senast två veckor innan
stämmans hållande.

Vid förbundsstämma äger samtliga medlemmar närvarorätt och yttranderätt.

Vid förbundsstämma äger samtliga medlemmar närvarorätt och yttranderätt.

Vid förbundsstämma representeras medlemmarna av 100 ombud. Ombud utses av
distriktsföreningarna proportionellt mot
antalet medlemmar i respektive distrikt per
senaste 31 december, dock minst två ombud
per distriktsförening.

Vid förbundsstämma representeras medlemmarna av 100 ombud. Ombud utses av
distriktsföreningarna proportionellt mot
antalet medlemmar i respektive distrikt per
senaste 31 december, dock minst två ombud
per distriktsförening.

Motioner till stämman läggs av enskilda
medlemmar eller distriktsföreningar och
ska vara beslutade av distriktsstämman eller
distriktsstyrelse om samtliga ledamöter i
distriktsstyrelsen godkänner motionen.
Motioner ska vara förbundsstyrelsen tillhanda tre veckor innan stämman för
behandling.
På förbundsstämman skall följande ärenden
behandlas:

På förbundsstämman skall följande ärenden
behandlas:

1. Val av mötesordförande och sekreterare.
2. Val av två justerare att jämte ordförande
justera stämmans protokoll.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Frågan om stämman utlysts i behörig
ordning.
5. Styrelsens verksamhets berättelse samt
årsredovisning.

1. Val av mötesordförande och sekreterare.
2. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera stämmans protokoll.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Frågan om stämman utlysts i behörig
ordning.
5. Styrelsens årsredovisning.
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6. Revisorernas berättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens
ledamöter.
8. Fastställande av arvoden.
9. Val av förbundets ordförande och övriga
styrelseledamöter.
10. Val av revisorer och deras suppleanter.
11. Val av valberedning till nästa stämma.
12. Fastställande av förbundets medlemsavgift.
13. Fastställande av budget och verksamhetsplan.
14. I kallelsen upptagna ärenden som av styrelsen hänskjutits till stämman eller ingivits
av medlem eller distriktsförening.
15. Övriga ärenden kan tas upp till beslut
om 2/3 av de närvarande ledamöterna är
överens därom, dock ej ärende gällande
stadgeändring eller föreningens upplösande.

6. Revisorernas berättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens
ledamöter.
8. Fastställande av arvoden.
9. Val av förbundets ordförande och övriga
styrelseledamöter.
10. Val av revisorer och deras suppleanter.
11. Val av valberedning till nästa stämma.
12. Fastställande av förbundets medlemsavgift.
13. I kallelsen upptagna ärenden som av styrelsen hänskjutits till stämman eller ingivits
av medlem senast en månad innan stämmans hållande.
14. Övriga ärenden kan tas upp till beslut
om 2/3 av de närvarande ledamöterna är
överens därom, dock ej ärende gällande
stadgeändring eller föreningens upplösande.

§ 7. Extra förbundsstämma
Extra förbundsstämma skall hållas när
styrelsen, revisorerna eller minst 10 % av
medlemmarna så begär.

§ 7. Extra förbundsstämma
Extra förbundsstämma skall hållas när
styrelsen, revisorerna eller minst 10 % av
medlemmarna så begär.

§ 8. Förbundsstyrelse
Förbundsstyrelse väljs av förbundsstämman
och består av ordförande samt ytterligare
minst 6 och högst 10 ledamöter.
Styrelseledamöter väljs på två år. Årligen
väljs halva antalet ledamöter.

§ 8. Förbundsstyrelse
Förbundsstyrelse väljs av förbundsstämman
och består av ordförande samt ytterligare
minst 6 och högst 10 ledamöter.
Styrelseledamöter väljs på två år. Årligen
väljs halva antalet ledamöter.

Styrelsen väljs för tiden till nästa förbundsstämma.

Styrelsen väljs för tiden till nästa förbundsstämma.

B IL AG A 16 (5 )

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och verksamhet. Styrelsen upprättar en
arbetsordning för sin verksamhet.
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av
dess ledamöter är närvarande.
Styrelsen utser - inom sig eller utom sig - de
personer som äger teckna förbundets firma.
§ 9. Revisorer
Förbundsstämman utser två revisorer och
två suppleanter för dessa för tiden fram till
nästa förbundsstämma.
§ 10. Stadgeändring och upplösning
För ändring av stadgarna eller upplösning
av förbundet fordras beslut av två på varandra följande förbundsstämmor med minst
2 månaders mellanrum, varav en skall vara
ordinarie förbundsstämma.
I händelse av förbundets upplösning skall
dess återstående tillgångar anslås för ändamål som står i överensstämmelse med
förbundets ändamål.
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Motioner 2019
MOTION 1
MOTION FRÅN Peter Nilsson, Nöbbelöv och
Charlotte Norrman-Oredsson, Hässleholm.
2019-02 -04
Stoppa den nya satsningen av en höghastighetsbana genom den svenska landsbygden! Satsa på nya snabbtåg genom att
bygga två nya spår bredvid befintlig bana!
Ny satsning av höghastighetståg kommer att
kräva stora åkerarealer jämfört med snabbtåg.
Vi är stark negativa till en eventuell satsning av höghastighetståg genom Sverige och
den svenska landsbygden med dess viktiga
natur och åkermark. Detta kommer att få
stora negativa konsekvenser för naturen,
bygder, lokal infrastruktur samt slå sönder
landsbygden och att bygder isoleras samt
avfolkas. Det kommer också att skapas barriärer i naturen, dela många lantbruksenheter och få många livsmedelsproducerande
lantbruksföretag att tvingas upphöra med
sin produktion.
Det är skillnad på höghastighetståg och
snabbtåg. Ett höghastighetståg har en hastighet på cirka 360 kilometer per timme och
kräver en kurvradie på cirka sex kilometer
då dessa tåg inte kan ta skarpa kurvor.
Ett snabbtåg har en körhastighet på 250
eller mer kilometer per timme. Dessa tåg
klarar skarpare kurvor och kan förläggas till
befintlig stambana.

Vi föreslår att man bör lobba för att rusta
upp befintliga spår och även lägga nya spår
intill nuvarande stambana.
Att bygga extra spår bredvid gamla spår
samt satsa på nya moderna snabbtåg gör att
landsbygden inte behöver slås sönder ytterligare. Med snabbtåg förbrukas betydligt
mindre arealer av den viktiga åkermarken
och man sparar stora summor av skattepengar.
De nya höghastighetstågen kommer inte att
stanna på landsbygden eller göra det möjligt för dess befolkning att hoppa på tåget.
Detta blir ett segregerat problem mellan
storstadsbor och landsbygdsbefolkning.
Dessa tåg är ämnade till företagsfolk, politiker samt dem som har råd att betala en dyr
biljett för att åka cirka 40 minuter snabbare
från Malmö-Stockholm.
Visst är behovet av en fungerande tågbana stort i Sverige. Orsaken till ett kollapsat
tågsystem, är en politisk policy med att dra
ner på det kontinuerliga underhållet och
endast vidtaga akutåtgärder för att spara
pengar.
Det är inte miljömässigt acceptabelt och
ekonomiskt hållbart att satsa x miljarder
kronor för att spara in x antal minuter per
resa genom att slakta landsbygden och
samtidigt förbruka viktig åkermark för en
höghastighetsbana. Vad blir samhällsnyttan
i förhållande till de otroliga summor och
stora och långvariga ingreppen i landskapen och naturen?

B IL AG A 17 (2 )

Vi yrkar att stämman beslutar uppdra åt
riksstyrelsen att lobba på politiker i riksdag
och regering för att stoppa den planerade
höghastighetesbanan.
att Ekologiska Lantbrukarna tar ställning
för snabbtåg.
att Ekologiska Lantbrukarna tar ställning
mot höghastighetståg.
att Ekologiska Lantbrukarna lobbar
politiskt för att stoppa planering och
byggande av en Höghastighetsbana
i Sverige.

STYRELSENS SVAR:
Ekologiska lantbrukarnas styrelse delar
åsikten om att en satsning på höghastighetståg där det försvinner odlingsbar åkermark
är negativt utifrån ett livsmedelsförsörjningsperspektiv. Styrelsen anser dock att
frågan är utanför Ekologiska Lantbrukarnas
strategiska verksamhetsområden på riksplanet.
Distriktet, eller distrikt i samverkan, kan
gärna driva frågan – och med fördel i samverkan med LRF eller andra närliggande
organisationer – men riksorganisationen
har inte resurserna att prioritera det som
nytt arbetsområde. Styrelsen yrkar därför
avslag på motionen.
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MOTION 2
MOTION FRÅN Ekologiska Lantbrukarna
i Skåne.
Öka marknadsföringen av
ekologiskt i kampanjer
Vikande marknadssiffror
Vi, Ekologiska Lantbrukarna i Skåne, är
oroliga för att ekologiskt inte längre ökar
i handeln utan det råder överskott av vissa
svenska ekologiska råvaror. Vissa ekologiska
lantbrukare har fått minska på produktion
eller avveckla produktionsgrenar pga av
vikande efterfrågan.
Ekologiskt är inte längre det trendigaste
sortimentet, men det viktigaste och mest
hållbara som har fått konkurrens av flera
andra växande trender som hälsa, hållbarhet och närproducerat. Den starka medvinden som blåst under flera år har avtagit.
Detta är mycket oroväckande med ett
svalnande intresse för ekologiskt samtidigt
som vi uppfattar att Krav har minskat på
sina marknadssatsningar i butik, i media
samt bland allmänheten och lagt fokus på
annat område. Om inte Krav tar det vikande intresset av ekologiskt på allvar, så kan
risken bli att allt större företag på marknaden kommer att välja EU-certifierat som
ett billigare alternativ eller upphöra med
ekologiskt.
Vi behöver ”hotta” upp den ekologiska
produktionen/sortimentet och synas mer.
Vi får inte stagnera och bli ett grönt minne
blott!

Det ekologiska lantbruket måste tillsammans med andra aktörer på marknaden
återta intresset bland handelns inköpare,
konsumenter, m fl. Vi måste vässa och tydliggöra våra starka argument för att återta
marknadspositionen och vara nummer ett
bland trenderna.
Ekologiska Lantbrukarna i Skåne yrkar att
Riksstämman beslutar uppdra åt riksstyrelsen:
att Ekologiska Lantbrukarna (som medlem)
påverkar Krav att öka sin marknadsföring
av det svenska ekologiska Krav-certifierade lantbruket och dess produkter,
att Ekologiska Lantbrukarna återskapar typ,
marknadskampanjer/utbildningar som
”ekobonde på besök” för att öka kunska
pen/intresset för ekologiskt hos butikskedjor,
att Ekologiska Lantbrukarna ökar tydligheten och vässar argumenten för ett
svenskt ekologiskt lantbruk tillsammans
med andra aktörer på marknaden i olika
kampanjer.
STYRELSENS SVAR:
Styrelsen håller fullständigt med motionen
i dess helhet, men ser också att syftet med
motionen och de tre yrkanden är uppfyllda
genom den verksamhet vi planerar 2019 i
verksamhetsplanen, framförallt den stora
ekokampanjen som redan är planerade
under verksamhetsåret 2019.
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MOTION 3
MOTION FRÅN Ekologiska Lantbrukarna
i Skåne.
Minska polariseringen
inom Svenskt Lantbruk!
Vi, Ekologiska Lantbrukarna i Skåne,
anser att det finns en onödig och kontinuerlig polarisering mellan ekologiskt och
konventionellt i tidningarna Land och ATL.
Detta uppfattas av både konventionella och
ekologiska lantbrukare. Svenskt lantbruk
har inte råd med en polarisering där några
försöker att svärta ner lantbrukare för att de
odlar ekologiskt.
Under minst tjugo års tid har medlemsägda
tidningarna Land och ATL ideligen bedrivit
påhopp/ifrågasättande om ekologiskt är
bra eller ej, osv.
Ekologiska Lantbrukarna i Skåne, tycker
att det är dags, att en gång för alla, gräva
ner den stridsyxa som är skapad av vissa
journalister på tidningarna land och ATL.
Vi uppfattar att denna skapade polarisering
inte finns i verkligheten utan kontinuerligt
eldas på av vissa journalister.
I Svensk Lantbruk finns det plats för
både konventionellt och ekologiskt. Vi har
samma marknad, behöver varandra och
kommer att utvecklas tillsammans för att
möta framtidens utmaningar.

Tänk om, exempelvis en grupp lantbrukare, som odlar vissa grödor kontinuerligt
skulle ifrågasättas i sin medlemsägda tidning. Svenskt lantbruk behöver inte denna
polarisering.
Vi vill möta framtiden med nya och gamla
grödor, high tech, smarta system och vara
en självklar del i det svenska lantbruket.
Ekologiska Lantbrukarna i Skåne yrkar att
Riksstämman beslutar uppdra åt riksstyrelsen
att Ekologiska Lantbrukarnas riksstyrelse
kontaktar LRFs förbundsstyrelse för att
diskutera hur tidningarna Land och ATL
kan sluta polarisera debatten om ekologiskt kontrakonventionellt lantbruk
som egentligen inte råder i verkligheten
ute bland lantbrukare om är kollegor,
att Ekologiska Lantbrukarna också ställer
frågan till Riksförbundsstyrelsen om de
önskar att lantbrukare som valt att odla
ekologiskt ska känna sig välkomna nu
och i framtiden som medlemmar i LRF.
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STYRELSENS SVAR:
Styrelsen instämmer i stort med motionens
problemformulering och syfte, men föreslår
något omgjorda beslutsformuleringar:
att Ekologiska Lantbrukarnas styrelse och
ledning får i uppdrag att kontakta LRFs
riksstyrelse och ledning för att diskutera
hur LRF i olika delar av organisationen
kan förbättra kunskapen om ekologisk
produktion och dess viktiga roll i svenskt
lantbruk, för våra gemensamma medlem
mars skull, samt
att Ekologiska Lantbrukarnas rikskansli får
i uppdrag att ta dialog med lantbruksmedia, framförallt Land och ATL, för
att de ska veta var de kan vända sig för
att få ekoböndernas perspektiv och
nyansera sin nyhetsrapportering avse
ende ekologiskt vs konventionell produktion, samt
att Ekologiska Lantbrukarna ställer frågan
till LRF Riksförbundsstyrelsen om de
önskar att lantbrukare som valt att odla
ekologiskt ska känna sig välkomna nu
och i framtiden som medlemmar i LRF.
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MOTION 4
MOTION TILL riksförbundsstämman
Ekologiska Lantbrukarna från
Ekologiska Lantbrukarna i Skåne

åkermarken där markorganismerna kan ta
hand om och omvandla den till näring som
växterna kan ta upp.

2019-01-29

Lika viktigt som att ekologisk växtnäring
stannar kvar i ett ekologiskt kretslopp är det
att ekologiska biprodukterna från förädlingsindustrin stannar kvar i kretsloppet.
Biprodukterna kan näringsförsörja djuren
med högvärdigt protein som är en bristvara.
Detta medför minskad import av proteinfodermedel. Biprodukter som är aktuella är
t.ex. vassle, grönsaker, drank, drav.

Krav-biprodukter från förädlingsindustrin som går förlorad
Sammanfatning
Det finns stora volymer av biprodukter
från förädlingsindustrin som försvinner in
i konventionella lantbruket. Biprodukterna
kan i många fall anses som fullvärdigt foder
till Krav-djur som bör komma tillbaka till
Krav-kretsloppet.
Förslag till beslut
Ekologiska Lantbrukarna i Skåne yrkar att
Riksstämman beslutar
att Ekologiska lantbrukarna ska verka för att
Krav ska medverka till att biprodukter
stannar kvar i det ekologiska kretsloppet.
att Ekologiska lantbrukarna ska verka för
att hjälpa förädlingsindustrin att hitta
vägar tillbaka till Krav-lantbruket.
Bakgrund och motivering
Enligt Kravs grundtanke i ekologisk produktion ska växtnäringen cirkulera.Växterna tar upp näringen ur marken och den går
sedan direkt eller via djuren till livsmedelsproduktionen.
För att få ett kretslopp är det viktigt att
gödseln från djuren kommer tillbaka till

STYRELSENS SVAR:
Vi delar motionärernas syn på frågan och
föreslår att stämman bifaller motionens
båda att-satser.
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MOTION 5
MOTION från Rune Lindström

STYRELSENS SVAR:

Motion antagen vid
Ekologiska Lantbrukarna
Skaraborgs årsmöte den 23/1-19

Styrelsen instämmer med motionären om
behovet att kraftigt stärka arbetet med att
lyfta mervärdena med ekologisk mat från
Sverige till konsumenter. Styrelsen anser
dock att detta finns med på ett tydligt sätt i
förslaget till Strategi 2019-2025, särskilt i
de två första punkterna under rubriken
“Sprida”.

Vi ser en utveckling i samhället där nyttan
med det ekologiska lantbruket ifrågasätts.
Det är forskare från SLU som aktivt försöker hitta tveksamheter och skalar upp det
på ett världsperspektiv. Det är forskare från
Chalmers som helt saknar biologisk kunskap och använder sin titel och universitetsadress som avsändare för att skapa tyngd i
sina påståenden.
Forskarna pekar bland annat på att
befolkningstillväxten kräver större livsmedelsproduktion samtidigt som vi är i behov
av större skogsareal. Man hävdar även att
drivmedelsförbrukningen, koldioxidutsläppen skulle öka med EKO-produktion.
Kort sagt: det finns en växande grupp, inte
bara akademiker utan också politiker och
vanligt folk som tror sig vilja se modernare,
rationellare och framförallt billigare framställningsmetoder för våra livsmedel.
Vi vill att Ekologiska Lantbrukarna tillsammans med lämpliga aktörer (Krav, konsumentorganisationer, miljörörelsen) ännu
mer lyfter fram alla mervärden som det
ekologiska lantbruket erbjuder alla konsumenter. Det ekologiska lantbruket bidrar i
allra högsta grad till att vi ska uppnå ett antal
av det av riksdagen uppsatta miljömålen.
Jag föreslår därför
att Ekologiska Lantbrukarna tar med i sin
”strategi för 2025” att detta påverkans
arbete ska bli en viktig del i föreningens
fortsatta arbete.
Västeräng 9/1-2019
Rune Lindström

Där står:
“Under 2019-2025 ska föreningen verka för att:
– En stor del av alla konsumenter och allmänhet
som är intresserade av hälsa och hållbarhet har
sett och fått en positiv bild av vad ekobonden gör.
Fler ska veta vilka mervärden som våra medlemmar skapar på svenska ekogårdar, fler än idag
ska handla ekologisk och Krav-märkt mat.
– Aktivt ta initiativ i debatter och diskussioner
om ekologisk produktion och fortsätta positionera
ekologiska principer och metoder som viktiga
nycklar för hållbar mat och trygg livsmedelsproduktion.”
I verksamhetsplanen för 2019 beskrivs
även den stora infokampanj som vi är med
och tar fram ihop med Organic Sweden
och Sveriges Konsumenter. Motionen anses
därför redan besvarad, och vi yrkar avslag
på att-satsen.
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MOTION 6
MOTION från Ekologiska Lantbrukarna
i Sörmland. Job Michielsen 2019-02-01.
Motion till riksförbundsstämman
Ekologiska Lantbrukarna
Vi antog under årsmötet 2019-02-01
följande motion:
Prova-på medlemskap.
Första året ½ priset alternativt 800:Sammanfatning
Vid den sedvanliga punkten under verksamhetsplan och önskan att vi värvar fler
medlemmar så kom återigen kostnaden för
medlemskap upp. Som ett förslag att göra
tröskeln lägre kom Job med förslaget om att
vi ska underlätta det steget första året.
Förslag till beslut
Därför föreslår vi riksförbundsstämman:
att Ekologiska lantbrukarna ska se över
medlemsavgifterna för nya medlemmar
och införa en lägre avgift för första året
med antingen halverad avgift alternativt
endast 800 kronor.

STYRELSENS SVAR:
Vi har nu ett fungerande värvningsarbete
via profilering och telemarketing, där vi
inte upplevt problem med betalningsviljan.
Risken med att många faller ur efter ett år
om avgiften höjs jämfört med första årets
betalning.
Medlemsavgifterna i sin nuvarande form
sattes ganska nyligen i föreningen och
därför är det inte läge att omvärdera redan.
Det finns ett värde i att man inte ändrar
medlemsavgiften alltför ofta, utan man har
en långsiktig prispolitik.
Styrelsen vill hellre jobba på att fylla
medlemskapet med tydliga värden så att alla
nya och presumtiva medlemmar ska tycka
att det är prisvärt att bli medlem, och yrkar
därför avslag på motionen.
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MOTION 7
Från Styrelsen för Ekologiska Lantbrukarna
i Västerbotten
2019-02-03
Till Ekologiska Lantbrukarnas
Förbundsstämma
MOTION
Angående krav på dispens, i Norrland,
från regel 10.5.1 i Kravs regler, när det
gäller –”slakt på ankomstdagen”
På grund av långa avstånd är det ofta
omöjligt att fylla transportbilar med slaktdjur, köra in till slakteriet, samt hinna slakta
samma dag. Man måste räkna in den totala
tiden som det tar att fylla bilen på flera
gårdar, vilket tar ett flertal timmar, och till
detta räkna inställelsetid till första laststället och sedan tiden för intransport till
slakteriet.
Detta problem är en starkt bidragande
orsak till att slakterierna i Luleå nu anser
sig tvungna att sluta med Krav- slakt. Om
alla andra regler uppfylls när det gäller
hantering och djuromsorg, i samband med
slakt och transport, anser vi att det inte är
negativt för djuren med en övernattning.
Utan dispens-möjlighet finns det nog inte
längre möjligheter till Krav-märkt slakt i
norra Norrland.

Vi vill därför att slakterier främst i Norrland ges möjlighet till generell dispens från
kravet på –”slakt på ankomstdagen”.
Vi yrkar därför:
att stämman bifaller motionen.
att motionen omgående tillställs KRAV:s
styrelse för åtgärd.
Motionen antagen och bifallen
på styrelsemöte 19-02-03

Ekologiska Lantbrukarna i Västerbotten
Genom/
Margaretha Olofsson (sekr.)

STYRELSENS SVAR:
Styrelsen föreslår att avslå motionen
eftersom det redan idag finns undantag för
slakterier i glesbygd att dom redan idag får
låta en del av djuren övernatta på slakteri.
Därför vore det i dessa tider fel väg att gå
att riskera att urvattna Kravmärket med ytterligare undantag.
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MOTION 8
MOTION från Ekologiska Lantbrukarna
Värmland.
Krav är en organisation som har stor
betydelse för det ekologiska lantbruket i
Sverige. I sin nya strategi har man ett antal
åtgärder för att minska klimatpåverkan.
Punkt ett är att minska köttkonsumtionen,
punkt två att äta svenskt kött helst ekologiskt.
Att vi behöver ändra vårt konsumtionsmönster för en hållbar framtid är klart.
De konsumenter som väljer ekologiskt och
läser Kravs strategi hör till de mest pålästa
och miljötänkande människorna.
Om de minskar sitt köttätande blir det
stora problem för den ekologiska köttproduktionen.
Animalieproduktion är motorn i den ekologiska odlingen tillsammans med vallen.
Att välja rätt mat för att minska klimatpåverkan är komplext. Det är enkelt och populärt
att säga ”ät mindre kött”, frågan är vad man
äter i stället för att klara kroppens behov
av proteiner och näringsämnen. Resultatet
blir att importerade grönsaker ersätter det
ekologiska köttet.
Vi tycker att Ekologiska lantbrukarna ska
diskutera med Krav om att informera
konsumenterna att det är viktigt att tänka
efter när man gör sina val av livsmedel.
Ekologiska Lantbrukarna Värmland

STYRELSENS SVAR:
Styrelsen instämmer i motionen och
föreslår stämman:
att ge styrelsen i uppdrag att ta en
diskussion med Krav om vikten av att
nyansera budskapet om klimatpåverkan
och ekologisk animalieproduktion.

