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Förord 
 
Jag har haft förmånen att följa LRFs utveckling under mina 33 år på LRF. Som avtalssekrete-
rare, chef för näringspolitiska avdelningen, lantbrukskooperativa sektorn, näringspolitiska 
sektorn, brysselkontoret, förbundskansliet och som riksförbundsstyrelsens sekreterare har jag 
på nära håll kunnat följa olika skeenden under fyra årtionden. 
 
Under dessa år har en enorm utveckling skett. Från en huvudsaklig inriktning på prisförhand-
lingar till en roll som framgångsrik serviceorganisation för individmedlemmarna. Från att 
bönder av många setts som miljöförstörare och även kallats terapibönder till att bönder har 
blivit populära och samhällsnyttiga medborgare. Och med det har samhällets syn på deras 
organisation LRF följt. 
 
Kännetecknande har varit förmågan att i stark medlemsdemokratisk tradition kunna hantera 
de många olika intressen och uppfattningar som finns i LRF. Olikheter som följer av norr och 
söder, jord och skog, arrendatorer och självägande, stor och liten, nystartade och etablerade, 
fackligt och kooperativt samt alla olika produktionsinriktningar och näringsgrenar.  
  
Jag beskriver olika delar av LRFs omfattande verksamhet. Urvalet av händelser och fakta är 
mitt men ambitionen har varit att beskriva det som på olika sätt varit strategiskt för organisa-
tionen. 
 
Källor har i huvudsak varit årsredovisningar, styrelseprotokoll och styrelsehandlingar samt 
egna dokument och handlingar. 
 
I vissa fall saknas dessvärre uppgifter och underliggande dokumentation. Men det har inte 
varit möjligt att med rimliga insatser fylla dessa luckor. Valet av tempus har berett vissa pro-
blem. I de beskrivande kapitlen har jag valt förflutet tempus medan årskrönikan, som ofta är 
brukligt, bygger på presens. 
 
Fel och missuppfattningar kan ha insmugit sig och jag är därför tacksam för påpekanden om 
detta så att materialet kan uppdateras. 
 
Slutligen vill jag rikta ett tack till VD Karl Gunnar Burman utan vars tillskyndan detta arbete 
inte hade varit möjligt. 
 
 
Stockholm i november 2008  
 
Jan de Woul 
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1  Sammanslagningen av RLF och SL  
Efter många och långa överväganden sammanslogs 1970 Riksförbundet Landsbygdens Folk 
(RLF 1929-71) och Sveriges Lantbruksförbund (SL 1940-71, tidigare Sveriges Allmänna 
Lantbrukssällskap, SAL 1917-39). 
 
Verksamheten inleddes den 1 januari 1971. Alla som drev eller arbetade med lantbruk kunde 
bli medlemmar.  Anställda och familjemedlemmar blev personmedlemmar. 
 
RLF var lantbrukarnas fackliga intresseorganisation och centralorganisation för länsförbun-
den, ortsförbunden och lokalavdelningarna. SL var det gemensamma centralorganet för lant-
brukskooperationens branschorganisationer och deras medlemmar, de ekonomiska förening-
arna. 
 
Samgåendet begränsades till den centrala nivån även om samarbetet på regional och lokal 
nivå utvecklades, bland annat genom att minst 40 % av länsförbundsstyrelserna skulle bestå 
av representanter för de ekonomiska föreningarna. 
 
Orsakerna till samgåendet var flera men framförallt ville man undvika dubbelarbetet som var 
kostsamt och ofördelaktigt ur näringspolitisk synpunkt. Medlemmarna var oftast gemensam-
ma. Utåt sett var det en svaghet att inte kunna uppträda enat som böndernas röst. 
 
Viktigt var att man i den nya organisationen kunde behålla möjligheten att vidta fackliga 
stridsåtgärder trots att de ekonomiska föreningarna också var medlemmar. 
 
För att förenkla samgåendet och även undvika skatteeffekter valde man att behålla den ideella 
föreningen (LRF ideell förening) och den ekonomiska föreningen (LRF förening utan person-
ligt ansvar). Samordningen skedde genom att man fick gemensamma stämmor, gemensam 
styrelse samt gemensam VD och personal. Stadgarna för respektive organisation anpassades 
så att de kom att praktiskt om än ej formellt överensstämma. Formellt, finansiellt och skatte-
mässigt verkar den ideella föreningen och u p a-föreningen parallellt. Medlemmar, anställda 
och samhället i övrigt uppfattar LRF som en organisation.  
 
SL hade redan ett servicebolag vari det dagliga arbetet bedrevs. Bolaget, Lantbrukarnas Eko-
nomi-Aktiebolag, levde vidare som dotterbolag i LRF förening u p a. I dagligt tal benämns 
bolaget LEAB. Till länen var knutna servicefilialer till LEAB, med tolv förtroendevalda och 
suppleanter, för att hantera länens dagliga arbete.  I vardagen märktes knappast den förhållan-
devis snåriga juridiska konstruktionen. 
 
RLF hade en beredskapsfond som levde vidare som självständig ekonomisk enhet inom den 
ideella föreningen under många år. Senare integrerades fonden i LRFs samlade ekonomi. Ka-
pitalet i SL som i huvudsak bestod av insatskapital fördes till u p a-föreningen. 
 
Den nya riksförbundsstyrelsen kom att få 24 medlemmar med lika många suppleanter. Hälften 
skulle i princip väljas bland personer i ledande ställning inom lantbrukskooperationen och den 
andra hälften från länsorganisationen. De tre juridiska personerna fick identiska styrelser. Ar-
betstagarledamöter fick plats i u p a-styrelsen och LEAB-styrelsen 1976. Arbetsutskott inrät-
tades i såväl riksförbundsstyrelsen som LEAB. 
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Stämman kunde inledningsvis bestå av närmare 400 personer med lika antal ombud från före-
ningarna och länsförbunden. 
 
För att få en mer hanterlig grupp av förtroendevalda att förankra bud och avtalsuppgörelser i, 
inrättades ett avtalsråd med ett begränsat antal stämmoombud, som valdes av stämman och 
som lätt kunde inkallas under pågående förhandlingar.  För att sköta prisförhandlingarna med 
staten inrättades en särskild förhandlingsdelegation med representanter från den fackliga och 
kooperativa sidan. 
 
De båda tidningarna Jordbrukets Föreningsblad och RLF- tidningen ersattes med tidningen 
Land. 
 
LRFs förste ordförande blev Sigge Oscarsson som kom från RLF och VD blev Harald Hå-
kansson som var VD i Lantbruksförbundet. 
 
Finansieringen av verksamheten skedde genom medlems- och serviceavgifter, finansförvalt-
ning (i huvudsak av insatskapitalet och beredskapsfonden) och konsultverksamhet. Enskilda 
medlemmar och föreningar betalade medlemsavgift till den ideella föreningen. Till u p a beta-
lade riksorganisationerna förvaltningsbidrag och till ekonomibolaget betalade lantbrukare och 
ekonomiska föreningar serviceersättningar. 
 
LRFs huvudkontor förlades till Lantbruksförbundets lokaler på Klara Östra Kyrkogata 12 i 
Stockholm, kallad Bondtolvan.  Frågan om kontorets lokalisering har så gott som ständigt 
varit aktuell, särskilt under 1970-talet då den statliga jordbruksadministrationen samlades till 
Jönköping. 

2  Beredningar, råd och delegationer 
Den mångfacetterade verksamheten i LRF medförde att ett stort antal beredningsgrupper, ar-
betsgrupper och delegationer inrättades för att lättare kunna fånga upp kunskap och uppfatt-
ningar i organisationen. Under åren kom hundratals beredningsorgan att bildas och avvecklas.  
 
Under flera decennier var representationen i olika organ viktiga beslutsärenden för styrelse, 
arbetsutskott och VD.  
  
Avtalsrådet var rådgivande organ till riksförbundsstyrelsen i förhandlingsfrågor. Varje läns-
förbund fick inledningsvis utse en ledamot för varje påbörjat 2000-tal medlemmar. Mötena 
som oftast hölls på Läkaresällskapet i grannfastigheten på Klara Östra Kyrkogata var slutna. 
Alla utsedda måste också vara ombud vid riksförbundsstämman. Avtalsrådet ersattes 1991 av 
det förbundsrådet (nu regionalt respektive kooperativt råd) som var samrådsorgan för riksför-
bundsstyrelsens ledamöter och medlemsorganisationerna (regionerna och organisationsmed-
lemmarna). Rådet leddes av förbundsordföranden. 
    
Jordbrukets förhandlingsdelegation valdes ur riksförbundsstyrelsen med mandat att företräda 
riksförbundsstyrelsen i prisförhandlingarna. Den ersattes senare av lantbrukarnas stora för-
handlingsdelegation och den lilla förhandlingsdelegationen. Efter avregleringen 1990 utsågs 
endast en förhandlingsdelegation.  
 
Tre beredningskommittéer med representanter för riksförbundsstyrelsen och ombuden förbe-
redde riksförbundsstämmans ärendebehandling och beslut. Beredningskommittéerna tillstyrk-
te eller ändrade i riksförbundsstyrelsens beslutsförslag. 
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LRF-konferensen hölls i januari under ett par decennier. Deltagare var styrelseledamöter, 
chefstjänstemän och förtroendevalda från LRF, länsförbunden och föreningarna. Ett par hund-
ra deltagare samlades i Folkets Hus på Norra Bantorget. Viktiga frågor för LRF-
organisationen diskuterades, ofta med externa medverkande. 
 
Djurhälsorådet var rådgivande i veterinärmedicinska och andra djurhälsofrågor.  
 
Föreningsrörelsens stadgekommitté hade till uppgift att bereda och föreslå ändringar i LRFs 
stadgar och i de normalstadgar som fanns för länsförbund och ekonomiska föreningar.  
 
Lantbrukarnas Forskningsberedning beredde forskningsansökningar och kom senare att ersät-
tas av Stiftelsen Lantbruksforskning. 
 
Lantbrukets Producenttjänst (LPT) beredde rådgivningsfrågor i lantbruket. 
 
LRFs Norrlandsgrupp består av förtroendevalda från Norrlandslänen och bevakar främst ut-
formningen av det statliga norrlandsstödet.  I samband med EU-medlemskapet inrättades även 
en Höglandsgrupp.  
 
Skattedelegationen besvarade självständigt remisser och handlade andra viktiga skattefrågor. 
Skattedelegationen var välrenommerad hos statsmakterna och ansågs mycket kunnig inte 
minst genom delegationens nära kontakter med driftsbyråns praktiska verklighet.  
 
Arrenderådet med representanter från jordägare och arrendatorer arbetar för att nå samsyn i 
arrendefrågor som ofta var medlemspolitiskt besvärliga. 
 
LRF deltar även i ett antal internationella organisationer.  

 
IFAP, International Federation of Agricultural Producers (bildad 1946), den världsomspän-
nande jordbrukarfederationen. LRFs förbundsordförande har under olika perioder ingått i dess 
exekutivkommitté och har även lett specialkommittéer. IFAP håller kongress vartannat år och 
har sitt säte i Paris. 
  
ICA , International Cooperative Alliance (bildad 1895) är den världsomspännande kooperati-
va organisationen som i huvudask domineras av konsumentkooperationen. Kongress hålls vart 
fjärde år. Säte i Genève. LRF lämnade ICA år 2003. 
 
NBC, Nordens Bondeorganisationers Centralråd (bildad 1934) består av de nordiska länderna. 
Vart annat år hålls en generalförsamling (nu benämnt utvidgat presidiemöte) i det land som 
under två år ansvarar för sekretariatet. LRF svarar för sekretariatet 2009-2011. 
 
CEA, Confédération Européenne de l´Agriculture (bildad 1948), den europeiska bondeorgani-
sationen, som nu integrerats i COPA/COGECA, höll en årlig kongress.    
 
COPA, Comité des Organisations Professionelles Agricoles de la CE (bildad 1958) och  
COGECA Comité General de la Cooperation Agricole de la CE (bildad 1959) är de europeis-
ka bondeorganisationernas och lantbrukskooperativa företagens gemensamma lobbyorgan i 
Bryssel med separata styrelser men med gemensam generalsekreterare och gemensamt kansli.  
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3  Jordbruksprisförhandlingarna 
Det som i dagligt tal kallades jordbruksprisförhandlingar var egentligen överläggningar mel-
lan två parter, LRFs förhandlingsdelegation och den så kallade konsumentdelegationen. Det 
slutliga avgörandet låg alltid hos regering och riksdag. Avtalsuppgörelsen ändrades dock i 
praktiken aldrig av statsmakterna.  
 
Förhandlingarna leddes av Jordbruksnämndens generaldirektör och nämndens fem ledamöter 
(varav två från LRF) anslöt sig till respektive delegation. Jordbruksnämndens styrelse beslu-
tade om den löpande förvaltningen av prisregleringen. 
 
I konsumentdelegationen ingick representanter för de fackliga organisationerna, de politiska 
partierna (s) och (fp) som betraktades som konsumentföreträdare, livsmedelshandeln, den 
privata livsmedelsindustrin och finansdepartementet.  
 
Ett oerhört omfattande regelverk styrde de förhandlingar och de administrativa beslut, som 
närmast var en tillämpning av ramavtal som regering och riksdag lagt fast. Dessa avtal var i 
ibland resultatet av offentliga utredningar. Jordbruksprisavtalen var vanligen två- eller treåriga 
medan kostnadskompensation, produktprishöjningar eller budgetmedel vanligtvis utgick var 
sjätte månad, 1 januari och 1 juli. 
 
Tekniskt gick det hela till så att man räknade ut kostnadsmassan i jordbruket inklusive jord-
brukarens lön och avkastning på insatt kapital samt kostnaderna i förädlingsledet. Förädlings-
ledet bestämdes av förädlingsgraden på de importvaror som konkurrerade med den svenska 
varan.  
 
Genom PM-index mättes kostnadsökningarna för t ex förnödenheter och kapital. Man beräk-
nade också hur många procent som LO-lönen ökat och slutligen den faktiska kostnadsökning-
en i förädlingsindustrin under det senaste halvåret. Det beaktades också att bonden kunde ra-
tionalisera sin produktion och därigenom höja sin inkomst. På så sätt förhandlades fram ett 
kompensationsbelopp som i princip bestod av tre delar: prisökningarna i jordbruksproduktio-
nen, bondens löneökning och industrins kostnadsökningar. Detta belopp fördelades sedan i 
form av prishöjningar på produkter. Om man t ex höjde mjölkpriset med 10 öre tog det i an-
språk 300 mkr av beloppet om produktionen var tre miljarder kg mjölk.  
 
Höjden på gränsskyddet mot import reglerades genom införselavgifter (motsvarande tullar). 
Dessa höjdes eller sänktes så att förädlingsindustrin som oftast var lantbrukskooperativ skulle 
kunna uppnå de marknadspriser man kommit överens om. Bonden kunde då i sin tur få sina 
priser och sin arbetsinkomst höjd. Detta var den så kallade LRF-modellen med facklig och 
ekonomisk samverkan. LRF förhandlade fram möjliga prishöjningar som kooperationen som 
marknadsledare skulle ta ut på marknaden. 
 
Den ofta höga inflationen under 1970- och 1980-talet ledde till att kompensationsbeloppen 
blev mycket höga. Under den aktuella perioden 1971 – 1989 tillfördes jordbruket närmare 22 
miljarder kr i prishöjningar, d v s  över 1 miljard årligen och i dagens penningvärde motsvara-
de ersättningarna 65 miljarder eller över 3 miljarder årligen. Trots detta ökade inte jordbrukets 
inkomster i någon väsentlig grad.  En stor del av ersättningarna hamnade utanför sektorn hos 
industri och leverantörer. En betydande del av prishöjningarna kapitaliserades också i högre 
markvärden.      
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Efter hand blev systemet allt svårare att försvara. En del av spårbytet handlade om detta. Med 
ingången av 1990-talet avreglerades svenskt jordbruk. Sedan gick Sverige med i EU 1995 och 
då mötte jordbrukarna ett helt annat regleringssystem. 

4  Den regionala och lokala organisationen 
Vid LRFs tillkomst fanns 26 läns- eller provinsförbund. Länsförbunden leddes av en stämmo-
vald styrelse med fackliga och kooperativa representanter. Länsförbundsstyrelsen var i princip 
underordnad riksförbundsstyrelsen men arbetade självständigt med utvecklingen i länet. Läns-
förbundskontorens arbete leddes av en länsombudsman, numera kallad regionchef.  
 
Regioner är nu det stadgemässiga begreppet för länsförbund, provinsförbund och regionför-
bund. 
 
I varje län fanns ett varierande antal lokalavdelningar som dels valde ombud till länsförbunds-
stämman men vars viktigaste uppgift var att sköta verksamheten på lokal nivå. Lokalavdel-
ningarna hade också hade stor betydelse för hela bygden, LRF – Mitt i byn. 
 
Först 1992 skedde den första sammanslagningen då Lantbrukarnas provinsförbund i Medel-
pad och Ångermanland bildade Lantbrukarnas länsförbund i Västernorrland. Därefter bildas 
LRF Väst 1998 och LRF Sydost 2000 och slutligen LRF Mälardalen 2004. Samtidigt som 
rena sammanslagningar gjorts har många länsförbund utvecklat en långtgående kanslisamver-
kan.  
 
Lantbrukarnas provinsförbund i Västra Sverige bytte 1979 namn till Göteborgs och Bohus 
länsförbund. Södra Älvsborgs länsförbund bytte 2005 namn till LRF Sjuhärad.  
 
Vid LRFs bildande fanns 1 792 lokalavdelningar. Genom sammanslagningar har dessa mins-
kat till knappt 1 200 år 2006. 
 
Som ett led mellan länsförbund och lokalavdelningar fanns ortsförbund närmast omfattande 
en kommun. Dessa har numera i princip avvecklats och ersatts av kommungrupper. 
 
Tabell 1 Antal lokalavdelningar, länsförbund och individmedlemmar 

5  Medlemsutvecklingen 
LRF hade vid starten 131 000 medlemmar varav knappt 10 000 var personmedlemmar. Anta-
let ökade kontinuerligt till 157 000 år 1984. Därefter faller antalet medlemmar till 120 000 år 
1996. LRFs riksförbundsstyrelse fattade då det strategiska beslutet att på alla sätt söka vända 
medlemsutvecklingen och en exceptionell ökning sker därefter varje år.  
 
År 2006 var medlemsantalet nästan 166 000.  Personmedlemmarna har ökat till 27 500 och 
landsbygdsmedlemmarna som introducerades 1998 uppgår till drygt 23 500. 
Målet för LRF är 180 000 medlemmar år 2010.  
 
Tabell 2 Medlemsutvecklingen i läns-, provinsförbund och regioner  
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6  Organisationsmedlemmarna 
När LRF bildades fanns 99 organisationsmedlemmar varav 14 riksorganisationer. Det totala 
antalet ekonomiska föreningar inom lantbrukskooperationen uppgick till ca 700. 1971 var 
följande organisationer medlemmar i LRF. 
 
En branschblandad förening, Nedre Norrlands Producentförening (NNP) med mjölk, slakt och 
lantmän. 
 
14 mejeriföreningar eller mejeriförbund och riksorganisationen Svenska Mejeriernas Riksfö-
rening (SMR 1932, från 1998 Svensk Mjölk).   
 
Riksorganisationen Svensk Husdjursskötsel (SHS 1959-1997). 
 
18 centralföreningar/lantmannaförbund/lantmän och riksorganisationen Svenska Lantmännens 
Riksförbund (SLR 1905-2000). 
  
18 slakteriföreningar och riksorganisationen Sveriges Slakteriförbund (SS 1933-2001).   
 
13 skogsägareföreningar och riksorganisationen Sveriges Skogsägareföreningars Riksförbund 
(SSR 1932-1999), senare namnändrat till Skogsägarnas Riksförbund. 
  
12 centralkassor och riksorganisationen Sveriges Jordbrukskasseförbund (SJF 1930-1974). 
Centralkassorna byter senare namn till regionbanker och Jordbrukskasseförbundet till Sveri-
ges Föreningsbankers Förbund (SFF 1974-1993). 
  
10 hypoteksföreningar och riksorganisationen Sveriges Allmänna Hypoteksbank (SAH 1861-
1995).  
 
Förutom de ovan nämnda var följande riksorganisationer/branschorganisationer medlemmar. 
 
Svenska Ägghandelsförbundet - Kronägg (1932-2005) 
Sveriges Betodlares Centralförening (1989-) 
Sveriges Oljeväxtodlares Centralförening (1943-88) 
Sveriges Fröodlareförbund (1914-1988) 
Sveriges Pälsdjursuppfödares Riksförbund (1926-) 
Sveriges Stärkelseproducenters Förening (1927-) 
Sveriges Bränneriidkareförening (1907-1991) 
 
Strukturutvecklingen har varit dramatisk och av de ursprungliga 700 ekonomiska föreningar-
na återstår idag endast ett 40-tal. Ett mindre antal står utanför LRF som år 2006 har 30 organi-
sationsmedlemmar stadgemässigt fördelade i fem grupper, mejeri, slakt lantmän, skog och 
övriga. 
 
Svensk Mjölk, Arla Foods, Falköpings Mejeri, Gefleortens Mejeriförening, Gäsene Mejerifö-
rening, Milko Mejerier, Norrmejerier, Skånemejerier, Skånesemin, Hallands Husdjur, Skara 
Semin, Hansa Husdjur, Svenska Husdjur, 
Swedish Meats, Scan KLS,  
Lantmännen, Kalmar lantmän, 
Skogsägareföreningen Mellanskog, Skogsägarna Norrskog, Norra Skogsägarna, Södra Skogs-
ägarna, 
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Swedbank, Landshypotek, Sveriges Stärkelseproducenter, Sveriges Frö- och oljeväxtodlare, 
Sveriges Betodlares Centralförening, Sveriges Pälsdjursuppfödare, Sveriges Biodlares Riks-
förbund, Sveriges Maskinringar och GRO. 
 
Tabell 3 LRFs organisationsmedlemmar  
Tabell 4 Lantbrukskooperationen 1971, 1981 och 1991 

7  Riksförbundsstämmor 
Riksförbundsstämma med LRF ideell förening och LRF förening u p a hålls parallellt varje år. 
(RLF-stämma hölls vartannat år.) Stämmorna varade tre dagar och hölls i mitten av juni. Från 
1994 hålls stämmorna i månadsskiftet maj-juni för att i görlig mån undvika att kollidera med 
vallskörden. Platsen cirkulerade mellan länsförbunden. Från och med stämman 2003 i Göte-
borg hålls tvådagarsstämma under tre år varefter en tredagarsstämma hålls när det är valår.  
 
Vid riksförbundsstämmans öppnande sjöngs LRFs kampsång (som få kunde text och melodi 
till) och hölls parentation över avlidna framstående medlemmar. Priser och utmärkelser utde-
lades, exempelvis guldnålar, stipendier, kulturpriser, bästa årsredovisning och årets LRF-
avdelning. 
 
Vid tre tillfällen har extra stämma hållits. 1981 i Uppsala föranledd av ett kärvt förhandlings-
läge, 1989 i Stockholm för att konfirmera ”spårbytet” och 1995 för att behandla frågor kring 
tillämpningen av EU-avtalet.  
 
Till stämman väljer LRFs medlemsorganisationer (regioner och organisationsmedlemmar) 
vardera lika många ombud eller numera fullmäktige. Från början beräknades antalet ombud 
utifrån omsättningen i kooperationen. För att lika många ombud skulle utses från vardera gre-
nen tilldelades länsförbunden tilläggsmandat. Som mest kunde stämman ha mer är 400 om-
bud. Från 1981 bestämdes genom en stadgeändring att antalet skulle begränsas till 300 med 
150 från vardera grenen. Från 1993 sänktes antalet till 200 och från 2005 utses 150 fullmäkti-
ge. De 75 kooperativa mandaten fördelas nu av stämman på förslag av riksförbundsstyrelsen.   
 
Stämman väljer två förtroendemannarevisorer jämte suppleanter. Dessa, liksom yrkesreviso-
rerna som alltid kommit från KPMG, har haft en viktig roll som riksförbundsstämmans kon-
trollorgan visavi riksförbundsstyrelsen. 
 
Val och beslut om arvoden förbereddes i en valberedning som inledningsvis bestod av repre-
sentanter från alla länsförbund. 2002 bantades valberedningen till 11 personer.  
 
Ordförande i valberedningen har varit Göte Johansson (1973-1979), Lars-Erik Larsson (1980-
1989), Eric Malmström (1990 och 1991), Roland Johansson (1992-1997), Gunnar Ågren 
(1998-2003) och från 2004 Ingemo Johansson.  
 
Tabell 5 Riksförbundsstämmor, antal motioner och ombud/fullmäktige 
Tabell 6 Utmärkelser 
Tabell 7 Revisorer och stämmoordföranden  
Tabell 8 Arvodering av förtroendevalda  
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8  Motioner  
LRFs organisationsmedlemmar, d v s regioner (länsförbund och provinsförbund) och organi-
sationsmedlemmar/ekonomiska föreningar, har motionsrätt till riksförbundsstämman. LRF 
Ungdomen har numera också motionsrätt. I de allra flesta fall har motionen initierats av en 
medlem på ett lokalavdelningsårsmöte.  
 
Närmare 2 600 motioner har lämnats in sedan LRF bildades fram till och med 2006. I genom-
snitt 70 motioner per år. Som mest kom 116 motioner år 2000 och minst 38 motioner år 2004.  
Någon tydlig trend är svår att se. Möjligen sker en viss minskning under 2000-talet. Motio-
nerna kommer till den helt övervägande delen från regionerna. Trots detta berör många mo-
tioner kooperativa frågor. Motionerna visar vad som engagerar medlemmarna. Noteras bör att 
under den tid då budgetpropositionen lades i januari föranledde den många upprörda motio-
ner.  
 
Tabell 16 Motioner till riksförbundsstämmorna 

9  Riksförbundsstyrelsen 
LRFs första förbundsstyrelse bestod av 24 ledamöter med lika många suppleanter. Hälften 
kom från RLF och hälften från SL. Enligt stadgarna skulle fem av kooperationens ledamöter 
väljas bland personer i förtroendemannaställning i de fem största branscherna (SMR, SS, 
SLR, SSR och SJF).  
 
Från 1991 års stämma införs fem fasta mandat som skall innehas av ordföranden i de största 
riksorganisationerna. Samma år bantas riksförbundsstyrelsen från 24 till 16 ledamöter och 
genom ett förslag från ett stämmoombud avskaffas även suppleanterna. LRF Ungdomen får 
ett fast mandat. Därtill ingår även VD varför antalet blir 18 ledamöter. Ytterligare minskning 
av riksförbundsstyrelsen sker under 2000-talet och antalet stämmovalda ledamöter är f n 15.  
 
De fackliga organisationerna, HTF och SACO och Lantarbetarförbundet (när Lantbrukets 
Avbytartjänst fanns) har sedan 1988 representation i riksförbundsstyrelsen och LEAB. Den 
ideella föreningen undantogs eftersom den endast behandlade fackliga och näringspolitiska 
frågor. Sedan 1999 adjungeras dock de fackliga representanterna till den ideella föreningen. 
 
Den stora riksförbundsstyrelsen medförde att arbetet blev tungrott och frågorna bereddes där-
för i arbetsutskott till LRF och LEAB. Vissa beslut delegerades också till dessa. Arbetsutskot-
ten avskaffades 1990. Samtliga tre styrelser sammanträdde samtidigt. 
 
Ledamöterna och ordföranden valdes för två år och hälften varje år. Numera väljs alla samti-
digt vartannat år utom förbundsordföranden som väljs på ett år. Sedan 2006 är alla mandat i 
riksförbundsstyrelsen obundna och står till stämmans disposition. VD ingår inte heller längre i 
styrelsen. 
 
Fram till mitten av 80-talet fanns i riksförbundsstyrelsen flera ledamöter som samtidigt var 
riksdagsmän: Axel Kristiansson, Filip Johansson, Thorsten Larsson, Nils G Åsling och Gun-
nar Hedlund. Efter viss intern kritik upphörde detta. 
 
1977 inväljs den första kvinnan i riksförbundsstyrelsen och 1990 ytterligare två. 2006 är sex 
av 15 stämmovalda ledamöter kvinnor. 
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I inledningsskedet fungerade riksförbundsstyrelsen främst som ett renodlat beslutsorgan. En-
dast i liten utsträckning deltog ledamöterna i det löpande kansliarbetet. Undantaget var natur-
ligen prisförhandlingarna och de ledamöter som ledde vissa beredningar, t ex skattedelegatio-
nen och arrenderådet. 
 
Anställningsärenden var viktiga och som en illustrativ kuriositet kan detta noteras: 
”88 § Au-LE 1973-11-27 
Godkände arbetsutskottet två nyanställningar dels jur kand Anders Mallmén med placering vid juridiska byrån och med 
uppgift att i första hand handlägga föreningsrättsliga ärenden dels  pol mag Jan de Woul.” 

 
Under 2000-talet ändras styrelsens arbetssätt radikalt då ledamöterna får särskilda bevak-
ningsområden och ett antal utskott och råd med varierande uppdrag och sammansättning till-
sätts. Detta arbetssätt har medfört att enskilda styrelseledamöter fått stort inflytande över 
handläggningen av enskilda frågor.  
 
Tabell 9 Stämmovalda styrelseledamöter  

10  LRFs presidium 
LRFs riksförbundsstämma väljer en förbundsordförande som automatiskt också är riksför-
bundsstyrelsens ordförande. Riksförbundsstyrelsen utser inom sig en eller flera vice ordföran-
den. Tillsammans med VD bildar dessa LRFs presidium.  
 
LRFs och LEABs arbetsutskott bestod av presidieledamöterna, ytterligare tre styrelseledamö-
ter och de fackliga ledamöterna och suppleanterna, tillsammans ca 12 personer.  Arbetsutskot-
ten avskaffas år 2000. 
 
Förutom Erik Jonsson, som var Ägghandelsförbundets ordförande, har förbundsordföranden 
alltid hämtats från den fackliga grenen. Inledningsvis valdes också vice ordförandena ur den 
fackliga kretsen men från 1996 har en vice ordförande representerat kooperationen.  
 
En kort period, 1999-2001, fanns tre vice ordföranden. 2001 infördes begreppet ordförandens 
ställföreträdare i stället för att rangordna vice ordförandena.  
 
Tabell 10 LRFs presidium  

11  Guldnålen 
LRFs förtjänsttecken, guldnålen, utdelas i första hand till en förtroendeman som gjort bety-
dande insatser för organisationen. Förslag lämnas av regioner eller organisationsmedlemmar 
men också riksförbundsstyrelsen har förslagsrätt. Högst tio nålar fick delas ut per år.  
 
Får att få guldnålen skall man uppnå kvalificerad majoritet i en sluten omröstning i riksför-
bundsstyrelsen. År 1996, 1999 och 2002 kvalificerades ingen för en guldnål. Endast styrelse-
ledamöter fick inledningsvis ta emot guldnålen på riksförbundsstämman. Övriga mottog nålen 
på regionala stämmor.  
 
230 guldnålar utdelades under RLF-tiden och under tiden 1971 - 2006 utdelas 166 guldnålar. 
 
Det flesta guldnålarna tilldelades medlemmar som varit regionalt framstående, i huvudsak på 
den fackliga sidan. Av 166 nålar har 120 gått till regionala företrädare. Under de senaste 15 
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åren har förbundsstyrelseledamöter dominerat. Två tjänstemän har fått en guldnål, Leif Zet-
terberg och Håkan Hellmo, VD i LRF resp. Lantmännen.  
 
Tabell 11 Guldnålen 

12  Finansieringen 
LRF finansierades inledningsvis med medlems- och serviceavgifter och inkomster från för-
valtningen av insatskapitalet som övertagits från SL och beredskapsfonden som övertagits 
från RLF.  
 
Föreningarnas och den ideella föreningens insatskapital uppgick till 150 mkr. Av formella 
skäl var även den ideella föreningen med i u p a-föreningen och hade därför ett insatskapital 
som nu är 14 mkr. 
 
Insatsamorteringarna ökade efterhand till 450 mkr 1991. Därefter skedde inga ytterligare in-
satsamorteringar. Däremot fortsätter LRFs övriga egna kapital att växa under 1990-talet och 
når 1,5 miljarder 2006.  
 
Beredskapsfonden uppgick år 1971 till 45 mkr. Under 1980-talet växte fonden till drygt 100 
mkr och när den upplöstes 1995 uppgick den till 70 mkr. 
 
Lantbrukarna och även de ekonomiska föreningarna betalade medlemsavgift till den ideella 
föreningen. 1971 var avgiften 30 kr per medlem. Lantbrukarna betalade också serviceavgifter 
baserade på arealen åker och skog. Först 1984 införs en fast serviceavgift i botten. 
 
Föreningarna betalade serviceavgifter och riksorganisationerna betalade förvaltningsbidrag. 
1992 ändrades systemet så att förvaltningsbidragen ersattes med serviceavgifter och realränta 
betalades på insatskapitalet. Realräntan var skillnaden mellan inflationen och STIBOR 
(Stockholm Interbank Offered Rate). Föreningarnas serviceavgifter började avtrappas år 2001 
med 10 % årligen under fem år. 2006 beslöt riksförbundsstyrelsen att avveckla det gällande 
avgiftssystemet.  
 
Avsikten var inledningsvis att avgiftsfinansieringen skulle ske till lika delar från föreningar 
och lantbruksmedlemmar men i praktiken kom de enskilda medlemmarna att betala mer, med 
undantag för perioden 1986-1992 då den höga inflationen bidrog till att öka omsättningen i 
föreningarna. Om man även beaktar en tänkt avkastning på insatskapitalet respektive bered-
skapsfonden ändrar sig bilden något så att föreningarna bidrog med mer från 1975 fram till 
1995. 
 
Förenklat uttryckt finansieras hälften av LRFs kärnverksamhet d v s den centrala och regiona-
la verksamheten i moderbolaget LEAB med medlemsavgifter.  
 
Affärsverksamheten bidrar med ca 1/3 och resten kommer från kapitalförvaltningen. Affärs-
verksamheten som också kontinuerligt expanderat bidrar med ca 100 mkr årligen till finansie-
ringen av LRFs verksamhet. 
 
Tabell 12 Ekonomi och finansiering 
Tabell 13 Medlemsavgifter för individmedlemmar 
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13  Affärsdrivande dotterbolag 
1971 har LRF fyra dotterbolag nämligen Föreningsskolan Sånga Säby, Annonsbyrån Landia, 
Lantbruksförbundets Revisionsbyrå samt markexploateringsbolaget (FRIAB). Landia avveck-
las 1978 och LRF Revision säljs 1998. 1973 fusioneras FRIAB med LEAB.   
 
1974 bildas LTs förlag AB av förlagsavdelningen. Förlaget säljs till Liber 1989.   
 
1975 startas Lantbrukets Avbytartjänst och Skogs- och Lantbrukshälsan.  1999 avvecklas av-
bytarbolaget sedan den statliga medfinansieringen helt upphört. Lantbrukshälsan övertas av 
LRF Konsult 1997 men säljs senare till det börsnoterade Feelgood. 
 
1979 bildas Lantbrukarnas Struktur AB tillsammans med de större branscherna. Där samlas 
ett antal udda innehav som Älgarås sågverk, Vänerenergi, LRF skogsförvaltning, BioInvent, 
Svanova Biotech, Bergå Ullspinneri med flera engagemang. Strukturbolaget avvecklas 1990. 
 
1981 bildas LRF Samköp AB av inköpscentralen/LRF Samköp .  
 
1982 bildas Swedish Farmers Service AB för internationell konsultverksamhet. Bolaget säljs 
1987 till de anställda.  
  
1984 bildas Lantbrukarnas Kapitalfondförvaltning AB sedan det blivit möjligt att slussa alle-
manssparande till de ekonomiska föreningarna i form av förlagslån.  
 
1990 bildas LRF Holding. I Holdingbolaget samlas de bolagiserade avdelningarna, LRF Kon-
sult AB (f d Driftsbyrån), LRF Juridiska Byrån AB, LRF Skattebyrån, Lantbrukets Utred-
ningsinstitut (LUI) och LRF Media (f d Tidningsavdelningen).  
 
Till holdingbolaget förs också Lantbrukets Avbytartjänst, Skogs- och Lantbrukshälsan AB, 
LRF Samköp AB, Sånga Säby Kurs & Konferens AB, LRF Skog AB, LRF Turism AB, Agro 
Management AB och Svensk Markservice AB. 
 
1991 bildas LRF Turism AB. Bolaget avvecklas 1993. 
 
1991 bildas LRF Re AG i Schweiz som återförsäkringsbolag för lantbrukarnas trygghetsför-
säkringar och LRF Finans AB som sedermera blir LRF Leasing AB. Leasingbolaget säljs 
2005 till Swedbank.  
 
1991 bildas ett belgiskt dotterbolag för brysselkontorets verksamhet, SA Economique des 
Agriculteurs Suedois. Bolaget avvecklas 1998. 
  
1992 bildas försäkringsbolaget LTF som 1999 blir LRF Försäkring, Skade- och Livförsäk-
ringsbolag.  
 
1995 övertar LRF ägandet av Jordbrukets provkök som byter namn till Skapa Matglädje AB. 
Bolaget avvecklas 1999.  
 
1996 bildas SwedeAgri AB för internationell konsultverksamhet och för den internationella 
verksamheten skapas flera bolag: SwedeAgri Invest, SwedeAgri Finance, Finansplats Europa 
och  SwedeAgri Treasury Consulting AB. Dessa bolag avvecklas eller säljs under 2000-talet.  
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1996 bildas Agrokraft AB för att upphandla el efter avregleringen. 1999 säljs bolaget till ett 
norskt elhandelsföretag, BKK Kraftsalg AS.  
 
1996 bildas Miljöledarna Ciconia AB för att sälja miljöledningssystem. Bolaget säljs till de 
anställda 2000. 
 
2000 startas Greenbiz AB för att tillhandahålla näthandelstjänster. Bolaget avvecklas 2001. 
 
2001 köper LRF konceptet Svenskt Sigill från Lantmännen och bolaget Sigill Kvalitetssystem 
AB bildas.  
  
2003 bildas Upplev Landet i Sverige AB i ett nytt försök att sälja konsulttjänster inom turism 
till lantbrukarna. Bolaget avvecklas 2004.  
 
2006 återstår sju affärsdrivande bolag i LEAB. LRF Konsult, LRF Media, LRF Samköp, Si-
gill Kvalitetssystem, Sånga Säby Kurs & Konferens , Svensk Markservice samt LRF Försäk-
ring Liv- respektive Skadeförsäkringsaktiebolag. 
 
Tabell 14 Helägda dotterbolag 

14  Kansliorganisationen 
LRF fick vid starten en traditionell kansliorganisation med stabs- och linjeenheter.  
Under perioden 1971-1984 var organisationen i princip oförändrad.  
Staber 
Kansliavdelningen (VD-kansliet från 1979) 
Sekretariatet 
Ekonomiavdelningen 
Personalavdelningen 
Policyavdelningar 
Organisationsavdelningen 
Näringspolitiska avdelningen 
Prispolitiska avdelningen (Förhandlingsavdelningen från 1980) 
Avdelningen för kooperativ samordning och utveckling (Kooperativa avdelningen från 1975) 
Service- och konsultavdelningar 
Tidningsavdelningen 
Driftsbyrån 
Juridiska byrån 
Konsultbyrån ADO (bildar Lantbrukets Utredningsinstitut 1978) 
Jordbrukets Utredningsinstitut (bildar Lantbrukets Utredningsinstitut 1978) 
Skattebyrån 
Företagsjuridiska avdelningen (bildas 1980) 
Förlagsavdelningen (LTs Förlag från1974) 
Inköpscentralen/LRF Samköp (LRF Samköp AB från 1981) 
 
1984 samlas Driftsbyrån, Juridiska byrån, Lantbrukets Utredningsinstitut, Företagsjuridiska 
avdelningen och Skattebyrån i en gemensam Konsultsektor. 
 
1985 inrättas en Informationsavdelning. 
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1988 sker en organisationsförändring som skall minska antalet direktrapporterande chefer från 
dotterbolag och serviceavdelningar.  
Koncernstaber  
LRF Förbundskansliet 
LRF Information (ansvar för LRF Konsument) 
LRF Ekonomi (ansvar för LRF Samköp AB och Lantbrukarnas Kapitalfondförvaltning AB) 
LRF Personal 
Policysektorer 
LRF Näringspolitiska sektorn  
LRF Medlemssektorn (ansvar för Lantbrukets Avbytartjänst AB, Lantbrukshälsan AB och 
Sånga Säby, Lantbrukarnas Kursgård AB) 
LRF Lantbrukskooperativa sektorn (ansvar för Lantbrukarnas Struktur AB och LRF Skog) 
LRF Media (ansvar för LTs förlag AB) 
LRF Konsult (ansvar för LRFs Revisionsbyrå AB) 
 
1990 bildas LRF Holding AB och tolv affärsdrivande dotterbolag förs dit. 
 
1991 finns oförändrat fyra staber och tre sektorer, Lantbrukssektorn, Näringspolitiska sektorn 
och Sektor Föreningsföretag. 
 
1993 inrättas en vice VD-funktion. 
 
1996 ändras organisationen så att fyra avdelningar och ett sekretariat skapas: 
LRF Medlem (person- och organisationsmedlemmar) 
LRF Näringspolitik  
LRF Information  
LRF Administration (ekonomi och personal) 
LRF Ledningssekretariat (LRF Förbundskansli från 1998) 
Ett projektorienterat arbetssätt införs med en särskild projektsamordnare.  
 
1998 tillkommer LRF Affärsutveckling. 
 
1999 skapas ett köp- och säljsystem med programchefer och fokuserade områden: lands-
bygdsfrågor, näringspolitik, företagarfrågor, kooperativa frågor, mark, äganderätt och skogs-
frågor. De personella resurserna samlas i LRF Medlem.  
 
1999 bildas LRF Skogsägarna och Skogsägardelegationen efter det att Skogsägarnas Riksför-
bund fusionerat med LRF. 
 
2000-2003 justeras kansliorganisationen löpande och bland annat minskar antalet programom-
råden. 
 
2004 återinförs en traditionell arbetsorganisation. 
Styrelse- och VD-kansli (VD-kansli från 2005) 
Kommunikation 
Personal och Utveckling (Personal och Ledarskap från 2005) 
Investeringar och Ekonomi  
Medlem  
Näringarnas Utveckling och Politik  
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2005 förs Medlem samman med Näringarnas Utveckling och Politik och bildar Utveckling 
och Politik.  
 
2006 ser LRFs organisation ut så här 
Ledningskansli 
Utveckling och Politik  
Investeringar och Ekonomi 
Personal och Ledarskap 
LRF Skogsägarna 
 
Tabell 15 Chefstjänstemän 

15  Viktigare händelser 
1970- talet präglas av jordbruksförhandlingarna som förs mot bakgrund av en allmänt svag 
samhällsekonomi.   
1971 20 000 bönder samlas till protestmöte i Jönköping. 
1972 Erik Jonsson efterträder Sigge Oscarsson som förbundsordförande. 

Skärholmsfruarna inleder sin kamp mot höga matpriser och subventioner införs. 
1973 Svante Lundkvist (s) blir ny jordbruksminister efter Ingemund Bengtsson (s). 

Den första energikrisen med åtföljande bensinransonering.  
1974 Trots torka och besvärliga skördeförhållanden bärgas den största skörden genom 

tiderna. 
Det första avtalet med PM-indexkompensation träder i kraft.  

1975 Lantbrukets Avbytartjänst startas. 
Ny skogsvårdslagstiftning med utökade skyldigheter och krav på skogsägarna. 

1976 En borgerlig regering tillträder med Anders Dahlgren (c) som jordbruksminister. 
1977 Thorsten Andersson efterträder Harald Håkansson som VD. Anna Britta Malm-

sten blir första kvinna i LRF-styrelsen. 
1978 Ett socialförsäkringssystem skapas för lantbrukare. Skåneskog går i konkurs. 
1979 Ett kooperativt handlingsprogram antas. Lantbrukarnas Strukturbolag bildas för 

att hantera udda bolag och verksamheter. Sommartid införs. 
 
1980-talet präglas av ökande miljökrav på lantbruket och inskränkningar i äganderätten samt 
tilltagande kritik mot jordbruksprisregleringen. En mängd åtgärder vidtas för att minska 
överskottsproduktionen.  
1980 En extra årsavgift samlas in till beredskapsfonden. Skogsägarföreningen Väner-

skog går i konkurs. 
1981  Extrastämma hålls med anledning av jordbruksprisförhandlingarna. Kronan de-

valveras kraftigt.  
1982  Sven Tågmark väljs till förbundsordförande. 

Regeringsskifte. Svante Lundkvist (s) återkommer som jordbruksminister.  
Den första etanolfabriken byggs i Lidköping. 

1983 Regeringens förslag om obligatoriska avverkningskonton möter starka protester 
och dras tillbaka. 
Projektet Jordbruk ger Mat och Jobb lanseras. 

1984  Opinionsmöten med 1000-tals deltagare hålls i Piteå och Timrå.  
Ett nytt jordbruksavtal träder i kraft. 
Förbud mot antibiotika i foder införs.  
Handelsgödselavgifter tas ut. 
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1985  Ett bondetåg med 20 000 deltagare arrangeras i Stockholm. 
Tvåprissystem införs på mjölk. 
Kadaverdebatten bryter ut. 

1986  Bo Dockered väljs till förbundsordförande. 
Kärnkraftsverket i Tjernobyl havererar.  
Mats Hellström (s) blir ny jordbruksminister. 
En mejeriblockad genomförs som protest mot jordbrukspolitiken. 

1987 Båtar med importerat rågvete blockeras sedan stråförkortningsmedel förbjudits i 
Sverige.  
LRF säljer RLF-huset på Drottninggatan i Stockholm. 

1988  LRFs spårbyte lanseras. 
LRF avvisar användningen av hormoner och genöverföring. 
IKA-kongress hålls i Stockholm.  

1989  En extrastämma bekräftar spårbytet. 
LRF öppnar ett bevakningskontor i Bryssel. 
Styrelsen bantas från 24 till 16 ledamöter. 
Spira Invest bildas. 
 

1990-talet präglas av internationalisering, ökande konkurrens och EU-förhandlingar samt 
strider med den socialdemokratiska regeringen om tillämpningen av EU-avtalet. LRFs  
affärsverksamhet och internationella engagemang växer kraftigt. 
1990  Ett landsbygdståg genomförs i Stockholm med 40 000 deltagare. 

Riksdagen fattar ett enigt beslut att avreglera jordbruket. 
Leif Zetterberg utses till VD.  

1991 Sverige ansöker om medlemskap i EU. 
En borgerlig regering tillträder och Karl Erik Olsson (c) blir jordbruksminister. 

1992 Sverige drabbas av valutakris och skyhög ränta. 
MacSharry reformerar EUs jordbrukspolitik. 

1993 Lantbrukarnas Trygghetspaket lanseras. 
En Gatt-uppgörelse träffas som bl. a. innebär att jordbruksstöden skall minska. 

1994 En socialdemokratisk regering med Margareta Winberg (s) som jordbruksminis-
ter tillträder. 
LRF Kvinnor bildas. 

1995 LRF flyttar till kvarteret Garnisonen och Bondtolvan byggs om. 
Extra riksförbundsstämma hålls för att protestera mot regeringens politik. 
Hans Jonsson väljs till förbundsordförande. 

1996 Galna kosjukan bryter ut. 
Riksförbundsstämman lägger fast Vision 2005. 
Styrelsen bestämmer sig för att vända medlemsutvecklingen. 
Annika Åhnberg blir ny jordbruksminister.  

1997 LRF, SS, SLR och Kooperativa Förbundet köper ut Spira från börsen. 
Föreningsbanken fusionerar med Sparbanken. 

1998  Hans Jonsson överlämnar ryggsäcken till Göran Persson. 
EU presenterar Agenda 2000 med förslag till reformerad CAP. 
LRF investerar stort i FarmFood, Polen. 
Margaretha Winberg (s) återkommer som jordbruksminister. 

1999 LRF och Skogsägarnas Riksförbund fusionerar. 
Arla beslutar gå samman med MD Foods. 
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2000-talet innebär att LRF flyttar fokus till den enskilde bondeföretagarens utvecklingsmöj-
ligheter. Kooperationens roll tonas ner. Antalet medlemmar ökar varje år. Bondens och ma-
tens ställning i samhället stärks kontinuerligt. 
2000 LRF säljer Bondtolvan. 

LRF köper varumärkena Kronfågel och Goman från Spira för att stärka Spiras 
ekonomi. 
Hela upa-styrelsen blir styrelse för LEAB. 

2001 Caroline Trapp väljs till förbundsordförande. 
Föreningarnas serviceavgifter sänks med 50 % under en femårsperiod. 
En gård i Halland  misstänks ha drabbats av BSE-sjukan.  

2002 LRFs vision och uppdrag för 2010 fastställs. 
En halvtidsöversyn av CAP sker genom Mid Term Review (MTR). 
Ann-Kristin Nykvist (s) blir ny jordbruksminister.  

2003 Reinhold Lennebo utses till VD. 
Första tvådagarsstämman hålls i Göteborg. 
Sveriges Bönder Hjälper fusionerar med Kooperation Utan Gränser.  

2004 Caroline Trapp vinner striden om posten som förbundsordförande på stämman i 
Västerås. 
Nya stadgar antas. Fasta mandat försvinner och antalet fullmäktige blir 150.  

2005 Lars-Göran Pettersson väljs till förbundsordförande. 
Karl Gunnar Burman utses till VD. 
SLR förvärvar 91 % av Spira.  
Stormen Gudrun fäller motsvarande en årsavverkning den 8 januari.  
250 mkr avsätts till Kraftsamling 2010. 

2006 LRF flyttar till nya lokaler på Kungsholmen efter 35 år På Klara Östra Kyrkoga-
ta 12. 
Fokus i LRFs arbete flyttas till den enskilde företagaren. 
Föreningarnas serviceavgifter minskas kraftigt. 
Regeringsskifte och Eskil Erlandsson ( c) blir ny jordbruksminister.  

16  Årskrönika 1971-2006 
I årskrönikan redovisas viktigare fakta och händelser sedan LRF bildades 1971 och  fram till 
2006. Uppgifterna har hämtats ur årsredovisningar och protokollsböcker vilka förvaras hos 
Centrum för Näringslivshistoria. Ett mindre antal jubileumsskrifter samt olika informations-
blad från LRF har också använts.  
 
Olika sätt att strukturera informationen kan ske. Här har valts rubrikerna Medlem och organi-
sation, Politik och samhälle, Ekonomi och affärer samt Kooperation och marknad.  
Gränsdragningen har inte alltid varit given. Vissa år finns inget av vikt att notera under alla 
rubriker. En svårighet har varit att hänföra frågor till rätt år. Valet har stått mellan det år beslut 
fattas och det år då verkställighet sker. Redovisningen är ej helt konsekvent men det framgår 
vad som gäller.  
 
Spira har ett tiotal år föranlett ett stort engagemang och många beslut. En särskild analys av 
Spiraaffären har gjorts av konsultföretaget Implement varför redovisningen här starkt begrän-
sats. 
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År 1971 

 

Medlem och organisation  
1971 är det första verksamhetsåret med det nya LRF. Sigge Oscarsson är ordförande och  
Harald Håkansson VD. Den första riksförbundsstämman hålls i Helsingborg. 
 
Stämman skickar telegram till Konungen (Gustav VI Adolf) vari den framför sin underdåniga 
hälsning. 
 
20 000 bönder samlas till möte i Jönköping för att demonstrera för bättre villkor.  Jordbruks-
ministern Eric Holmqvist kritiseras hårt. 
 
LRF tillsätter en forskningsberedning. 
 
Den nya tidningen Land/Land Lantbruk som ersätter Jordbrukets Föreningsblad utkommer. 
Tidningsavdelningen ger i övrigt ut Lantmannen, Annonsblad till tidskrift för lantmän (se-
dermera ATL) och Nya Perspektiv.   

Politik och samhälle  
Antalet brukningsenheter är 155 364 och den brukade arealen 3 032 tusen hektar. 
 
Regeringen avvisar medlemskap i EEC och stor oro utbryter för att jordbruket skall säljas ut i 
de fortsatta förhandlingarna mellan EEC och EFTA. 
 
Förhandlingar inleds med staten om priserna på jordbrukets produkter. En Saco-konflikt med 
total lockout stoppar tillfälligt förhandlingarna. Ett treårigt avtal med sedvanligt inflations-
skydd träffas att gälla från 1 juli. Det beräknas höja priserna med totalt 1,2 miljarder under 
perioden. 
 
En debattbok, Djurfabriken av Barbro Soller, ifrågasätter den gällande socialdemokratiska 
politiken att jordbruket måste fortsätta rationalisera. Även veterinärerna är kritiska till utveck-
lingen.   
 
De första avbytarna utbildas på Kvinnersta lantbruksskola.   
 
En storm i norra Sverige fäller en och en halv årsavverkning i Västerbotten och delar av 
Norrbotten. 
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Årets spannmålsskörd blir rekordstor, men skapar också problem för regleringsekonomin.  

Kooperation och marknad 
Grodden blir den nya symbolen för SLR och samlingsnamnet blir Lantmännen. 
 
Ägghandelsförbundet och Slakteriförbundet bildar fågelslakteriföretaget Kronfågel.  
 
Mjölkcentralen blir ensam ägare till Semper. 
 
Bränneriindustrin centraliseras från 50 till 2 fabriker, Gärdsbränneriet och Tomelilla bränneri.  
 
Bränneriidkarföreningar avskaffas och ersätts av Sveriges Bränneriintressenter som blir hälf-
tenägare i AB Skånebrännerier tillsammans med Vin & Spritcentralen. 
 

År 1972 

 

Medlem och organisation  
Erik Jonsson efterträder Sigge Oscarsson som förbundsordförande vid stämman i Linköping. 
 
Jordbrukarnas Riksförbund kallar till massdemonstration i Stockholm mot LRF som påstås 
missköta sina medlemmar. 40 personer kommer. 
  
LRF genomför det första medlemsrådet. I lokalavdelningarna diskuteras hur produktionsba-
lansen kan förbättras särskilt inom spannmålssektorn.  
 
Det första livsmedelspolitiska programmet antas av LRFs riksförbundsstyrelse. I ” Livsmed-
len  och miljön”  slås fast att konsumenterna skall kunna lita på de livsmedel som produceras 
av svenskt lantbruk och dess livsmedelsindustri. 
 
Lantbrukets yrkesnämnd (LYN) bildas av LRF, Skogs- och lantarbetsgivarförbundet och 
Lantarbetarförbundet. 
 
En försöksverksamhet med ”vikarierande drängar” pågår i några län. 
 
Lantbrukarnas Ungdomskontakt har sitt första verksamhetsår.  Riks UK består av representan-
ter för LRF, branschorganisationer och ungdomsorganisationer. 
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Av stämmans 370 ombud är tre kvinnor. En av dem är Anna Britta Malmsten som 1977 blir 
LRFs första kvinnliga styrelseledamot. 

Politik och samhälle 
1972 präglas av hög arbetslöshet, hög inflation och svag ekonomisk tillväxt. 
 
Skärholmsfruarna startar en kampanj för lägre matpriser. En period bojkottas mjölk och sena-
re griskött. Mjölkprishöjningarna subventioneras bort som följd av protesterna.  
 
Regeringen beslutar om prisstopp på viktigare baslivsmedel och i stället för prishöjningar 
tillförs jordbruket kontanta pengar. 
 
Jordbruksminister Ingemund Bengtsson tillsätter en ny jordbruksutredning som bland annat 
skall pröva om Sverige skall införa en lågprislinje när gällande jordbruksavtal utlöper 1974. 
 
Regeringen lägger fram en riksplan rörande ”Hushållningen med mark och vatten” vari bland 
annat allmänhetens tillgång till friluftsmiljön skall tryggas. 
 
Det föreslås att en särskild skatt skall uttas på skog som inte avverkas. Skatten skall återbeta-
las när avverkning sker. 
 
En ny jordbruksbeskattning medför att samtliga lantbrukare måste ha bokföringsmässig redo-
visning.   
 
Besluten om att flytta Lantbruksstyrelsen och Skogsstyrelsen till Jönköping följs av beslut att 
även flytta Statens Jordbruksnämnd dit. Finansminister Gunnar Sträng förutsätter  ”att även 
jordbrukets organisationer skall finna det förenligt med sina intressen”  att flytta till Jönkö-
ping. 
 
FNs miljökonferens hålls i Stockholm. 
 
Ett frihandelsavtal träffas mellan EFTA-länderna (däribland Sverige) och EEC.  

Ekonomi och affärer 
LRF blir aktieägare i Åhléns och NK vilket väcker stor uppmärksamhet och undran om LRF 
tänker skaffa sig kontroll över livsmedelshandeln. LRF markerar att man endast vill säkerstäl-
la att inte livsmedelshandeln hamnar i utländsk ägo.  
 
Lantbruksdata (LD), i vilket LRF är största delägare, flyttar från SHS till nya lokaler i Hållsta. 
Inrikesministern inviger.  
 
LRF beslutar investera i en bastu på Sånga Säby till en kostnad av 17 500 kr.  

Kooperation och marknad 
SLR bildar Solanum tillsammans med ett antal lantmännenföreningar, 
 
Sveriges Konservväxtodlares Samorganisation, med 16 odlarföreningar och 3 200  
medlemmar, blir medlem i LRF.  
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Lånekön i hypoteksföreningarna är enorm eftersom Hypoteksbankens möjlighet att utge prio-
riterade obligationer är begränsad till 200 mkr. 
 
I ett samarbetsavtal regleras den infekterade tvisten mellan Norrlands Slakteriförening och 
Nedre Norrlands Producentförening (mjölk, slakt och lantmän) om slaktdjursleveranserna i 
det gemensamma området.  
 
Förslag om styrelserepresentation för de anställda (i u p a-föreningen och LEAB) läggs fram. 
I lagstiftningen skapas ett undantag för den ideella föreningen, som hanterar ”bondefackliga” 
frågor.    
 

År 1973 

 

Medlem och organisation  
Avtalsrådet föreslår att stämman utser en valberedning.  
 
Kommunala samrådsgrupper inrättas i flera län. I några län fungerar ortsförbunden som sam-
rådsgrupp. 
 
I en motion ifrågasätter Örebro länsförbund användningen av antibiotika i foder. 
 
Larmrapporter om brist på livsmedel föranleder riksförbundsstämman att göra ett uttalande 
om att all jordbruksjord som finns i Sverige och som kan brukas rationellt skall utnyttjas.  
 
Bristen på kvinnor i organisationen uppmärksammas alltmer och blir pinsam för förbundsled-
ningen. Ordföranden uppmanar kvinnorna att ta plats. 
 
LRF anställer en forskningssekreterare. 

Politik och samhälle 
1973 sker ett jämnt riksdagsval, som leder till den så kallade lotteririksdagen. Socialdemokra-
terna fortsätter regera. Svante Lundkvist blir ny jordbruksminister. 
 
En energikris bryter ut mot slutet av året. 
 
Under året är det fortsatt prisstopp och jordbruket får kontanta ersättningar i stället för pris-
höjningar. Därmed har Sverige i praktiken fått en mellanprislinje på livsmedel.   
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Den skogspolitiska utredningen föreslår att en myndighet skall ange rullande planer för av-
verkning, återväxt och skogsvård utifrån ”gängse” näringspolitiska principer för lönsamhet 
och sysselsättning. Styrningen skall ske med avgifter och stöd. Jordbruksministern förklarar 
senare att regeringen inte tänker lägga sådana förslag. I stället tillsätts nya utredningar.  
 
Genom den nya lagstiftningen om hushållning med mark och vatten inskränks rätten till er-
sättning vid intrång och rådighetsinskränkningar i markanvändningen.  
 
Gatt-förhandlingar om nytt handelsavtal inleds i Tokyo. Även jordbruksvaror skall omfattas 
av förhandlingarna.  

Ekonomi och affärer 
Lantbrukarnas Hälsovårdscentral AB startar sin verksamhet. Hälso- och sjukvård skall erbju-
das anställda i lantbrukskooperativa företag i Stockholm. 
 
LTs Förlag och Studieförbundets Vuxenskolans förlag slås samman.  

Kooperation och marknad 
2,9 miljarder kg mjölk produceras av 65 000 mjölkproducenter med 750 000 mjölkkor som i 
genomsnitt mjölkar 4 300 kg. 
 
LRF och branscherna genomför en kampanj, Svensk Mat, för att skapa en svensk matprofil 
utifrån det livsmedelspolitiska program som stämman antog 1972. 
 
NCB får bygga ut cellulosafabriken i Vallvik och blir därmed den första industrilokalisering 
som prövas enligt den nya mark- och vattenhushållningslagen. 
 
Det tredje blocket vid sidan av ICA och KF bildas. Här ingår Åhlén och Holm , ASK-
grossisterna och J S SABA. 
 
Lantmännen lanserar världsnyheten stärea som ett proteinfodermedel som ersätter importerad 
soja. 
 
Slakteriförbundet överlåter sin ensamrätt till försäljning på Stockholms- och Göteborgsmark-
naderna till Farmek respektive Scan Väst.  
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År 1974 

 

Medlem och organisation  
Trots inledande torka och besvärliga skördeförhållanden bärgas en rekordskörd. 100 000 ha 
förblir oskördade främst i norra Sverige. En kampanj genomförs för att låna ut ledig tröskka-
pacitet.  
 
Medlemskampanjen från 1973 fortsätter. Medlemsantalet ökar med 3 300. Samtidigt minskar 
antalet brukningsenheter med ca 5 000.  
 
Det första medlemsrådet genomförs och gäller frågan om ”Marken och bondens framtid”. 
 
Riksförbundsstämman antar ett markpolitiskt program och ett kulturprogram.  
 
Styrelsen tillsätter en arbetsgrupp som skall föreslå åtgärder som ökar insynen i de lant-
brukskooperativa företagen. Bland annat vill man ha en enhetlig redovisning av efterlikvider 
och återbäringar.  
 
En befattning som administrativ chef inrättas med ansvar för staber och konsultenheter. 
Utbildningssektionen bildas.  
 
Ett representationskontor inrättas i Bryssel med Sigvard Andersson, f d VD i Farmek, som 
ansvarig. 
 
Fastigheten på Vasagatan i Stockholm blir LRFs tidningshus. Annonsbyrån Landia finns kvar 
på Kindstugatan i Gamla Stan.  
 
Arbetet med att bygga ut avbytarverksamheten fortsätter i ytterligare några län. 
 
LRFs finansieringsutredning ser över mandatberäkningen till stämmorna som blir allt större i 
takt med att föreningarnas omsättning ökar.  

Politik och samhälle 
Oljepriserna höjs kraftigt under året. Prishöjningarna blir 12 % under året. Prisstopp införs på 
bland annat olja, lantbruksmaskiner, gödsel och pappersmassa.  
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Världsmarknadspriserna på mat blir i vissa fall högre än de inhemska. De höga världsmark-
nadspriserna motiverar enligt LO att man kan ta bort all administration och allt exportstöd.  
Erik Jonsson myntar uttrycket: Sveriges Bönder vill producera inte spekulera. 
 
Ett nytt treårigt jordbruksavtal träder i kraft. Det består av kostnadskompensation enligt ett 
särskilt produktionsmedelsprisindex, PM-index och en arbets- och kapitalersättning på basis 
av LO-SAF-avtalen. Nytt är att kompensationen till förädlingsindustrin skall ske efter bok och 
räkning och granskas av Pris- och kartellnämnden.  
 
En särskild låginkomstsatsning görs inom mjölkproduktionen genom att 92 mkr läggs som ett 
särskilt mjölkpristillägg.  
 
Övergången till mellanprislinje på livsmedel fortsätter. Knappt 2 miljarder går som subven-
tioner via statsbudgeten.  
 
En världslivsmedelskonferens hålls i Rom. 
 
De snabba prisökningarna på jord- och skogsbruksfastigheter föranleder regeringen att tillsät-
ta en utredning av jordförvärvs- och jordhävdslagen. 
 
Riksdagen beslutar om att viss del av köpeskillingen för skog skall sättas in på räntelöst konto 
i Riksbanken. 
 
Markägares rätt att ta upp egen bränntorv försvinner och i fortsättningen fordras koncession. 
 
Livsmedelsverket beslutar förbjuda färgning av livsmedel från 1 juli 1975. 

Ekonomi och affärer 
Förlagsavdelningen omvandlas till LTs förlag AB.  
 
LRF tar på sig huvudmannaskapet för den permanenta avbytarverksamheten. 
 
LRF blir med 25 % största ägare i margarintillverkaren Aritmos.  Aritmos och Kungsörnen 
köper samtidigt Skogaholms Bröd. 

Kooperation och marknad 
Agro Oil AB skapas av flertalet branscher för att samordna lantbrukskooperationens oljeupp-
handling. 
 
Farmek får ekonomiska svårigheter och genom ett samarbetsavtal med Slakteriförbundet ga-
ranteras medlemmarna samma avräkningspris som Scan Väst.  
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År 1975 

 

Medlem och organisation  
Rekordmånga ombud kallas till årets riksförbundsstämma. I år kallas 418 ombud vilket föran-
leder motioner. 
 
Lantbrukets Avbytartjänst AB startar riksomfattande verksamhet 1 juli. 160 avbytare servar 
1 600 djurägare som kan få 1-2 dagar ledigt per månad. 
 
Lantbrukarnas sociala situation ägnas stor uppmärksamhet och LRF uppmanar regeringen att 
förbättra försäkringssystemet. 
 
LRFs arrenderåd bildas med uppgift att vara rådgivande till förbundsstyrelsen i frågor som 
berör jordägare och arrendatorer. Ordförande blir Thure W Karlsson. Tre representanter i öv-
rigt från vardera jordägarna och arrendatorerna.  
 
En utrikessektion bildas inom den kooperativa avdelningen. Genom Foreign Visitors Service 
organiseras utländska studiebesök. Under året tas 90 besök med 1400 personer emot från 35 
länder. 
 
Den fackliga anslutningen bland LEABs anställda passerar 50 % och arbetstagarrepresentan-
ter tar därmed plats i LEABs styrelse.  
 
Ett rökförbud under stämmorna diskuteras. Alternativet vore rökpauser som dock avvisas av 
styrelsens arbetsutskott. 
 
I enlighet med kulturprogrammet som antogs av stämman 1974 tillsätts LRFs kulturråd under 
ledning av förbundsordföranden och med framstående representanter för svensk kultur.   

Politik och samhälle 
Antalet brukningsenheter är 131 949 och den brukade arealen 2 980 tusen hektar. 
 
Subventioneringen av livsmedel fortsätter och uppgår vid årets slut till 2,7 miljarder kr. 
 
Regeringen beslutar om högstpriser på potatis. Odlarna slutar leverera under en viss tid. 
 
Skogsvårdslagen ändras så att skogsbruk skall bedrivas så att hänsyn tas till naturvårdens in-
tressen. Skogsägarna blir också skyldiga att anmäla planerade avverkningar till en skogs-
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vårdsstyrelse. Naturvårdsområden får inrättas där särskilda skyddsåtgärder behövs. Ersättning 
utgår inte till markägaren. 
 
Skogsarbetarna går i vild strejk under tio veckor för månadslön. 
 
Lantbruksstyrelsen och Skogsstyrelsen flyttar till Jönköping. Jordbruksnämnden följer efter 
1977. 

Kooperation och marknad 
Den tidvis intensiva debatten om lantbrukskooperationen fortsätter.  Dels kritiseras den domi-
nerande marknadspositionen dels beskylls kooperationen för bristande rationalisering. Statens 
Industriverk publicerar en rapport om slakt- och charkindustrin som delvis motsäger detta. 
 
Svårigheterna för Farmek fortsätter och vid stämman byts ordförande och flera andra styrelse-
ledamöter ut.  
 
Ett förslag till kooperativt handlingsprogram läggs fram.  
 
Mjölkcentralen byter namn till Arla.  
 
Striden mellan NNP och Norrlands Slakteriförening om slaktleveranserna fortsätter. Norr-
lands Slakteriförening stöds av Slakteriförbundet som är tveksam till branschblandade före-
ningar.  
  
De dagliga noteringarna i radio av priset på ägg, potatis och smågrisar upphör.  
 
Den hälsovådliga erukasyran i oljeväxter uppmärksammas och väntas få allvarliga konse-
kvenser för svensk rapsolja. Ett intensivt växtförädlingsarbete inleds. 
 

År 1976 

 

Medlem och organisation 
Till stämman kallas 432 ombud vilket är rekordmånga. 
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Vid stämman kritiseras skarpt LOs förslag till löntagarfonder och marksocialisering. 

Arrenderådet rekommenderar indexreglering av arrendeavtal som löper på mer än fem år.  

En utredning av lantbrukarnas socialförsäkringsförhållanden genomförs. Förslag läggs att 
knyta lantbrukarna till AMF-försäkringarna.  

Politik och samhälle 
Den första borgerliga regeringen (m, fp och c) på 44 år bildas. Torbjörn Fälldin blir statsmi-
nister, Anders Dahlgren jordbruksminister och Nils G Åsling industriminister. 
 
BNP ökar endast långsamt medan inflationen är fortsatt hög 9,5 %.  Kraftiga löneökningar  
leder till förlorade marknadsandelar och ett underskott i handelsbalansen. Hög arbetslöshet 
och minskad industriproduktion är tecken på ett Sverige i kris. Miljardbelopp tillförs jordbru-
ket som följd av den snabba kostnadsutvecklingen.  
  
Treårsavtalet som löper ut den 1 juli förlängs ett år i avvaktan på att 1972 års jordbruksutred-
ning skall bli klar. 
 
Världsskörden av vete är samtidigt större än någonsin vilket ökar exportkostnaderna.  

Ekonomi och affärer 
Lantbrukshälsan AB bildas under året. Förutom LRF deltar Skogs- och Lantarbetsgivarför-
bundet (SLA) och Svenska Lantarbetarförbundet. 2 mkr av prisregleringsmedel avsätts till 
verksamheten.   
 
Lantbrukarnas Borgens AB bildas. Bolaget skall lämna borgen för arrenden, driftskrediter och 
markförvärv samt överta föreningarnas borgensåtaganden visavi medlemmarna. 
 
Lantbrukets Avbytartjänst redovisar sitt första verksamhetsår. 370 ordinarie och 150 reserv-
avbytare servar 3 400 mjölkproducenter.   

Kooperation och marknad 
Diskussionerna med Näringsfrihetsombudsmannen om leveransplikten pågår under året.  
 
Medbestämmandelagen antas och träder i kraft kommande årsskifte. 
 
Vid årets slut är antalet mjölkproducenter 50 000.  
 
Insynsgruppen bildas och skall arbeta för att öka förståelsen av föreningarnas verksamhetsbe-
rättelser. 
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År 1977 

 

Medlem och organisation 
Harald Håkansson avlider oväntat den 27 februari, 59 år gammal. Till ny VD väljs Thorsten  
Andersson och till vice VD utses förhandlingschefen Lennart Tiberg. 

Vid riksförbundsstämman i Kalmar väljs Anna Britta Malmsten in som den första kvinnan i 
LRFs styrelse. 

En stadgeändring medför att antalet ombud minskar till 316 jämfört med 432 året innan. 

 
354 medlemskap flyttas från Gävleborgs länsförbund till Uppsala länsförbund.  
 
Länsförbunden förstärks med fem regionala sekreterare som skall bistå i näringspolitiska frå-
gor. 
 
Stämman beslutar att Erik Jonsson skall erhålla samma pension som en riksdagsledamot.  

Politik och samhälle  
Konjunkturen är fortsatt svag. Inflationen uppgår till 11 %. BNP sjunker med 2,5 %. 
Kostnadsläget tvingar Sverige till en devalvering med 10 %. 
 
En arbetsmarknadskonflikt utbryter inom PTKs område. 
 
Det treåriga jordbruksavtalet förlängs med ett år i avvaktan på att ett nytt avtal träder i kraft  
1 juli 1978. 
 
En del av mjölkprishöjningen 1 juli 1977 subventioneras. Subventionerna uppgår därmed till 
3,5 miljarder.  
  
En ny skogsskyddslag träder i kraft. Förbud mot att lämna obarkat virke kvar i skogen införs. 

Produktionen av trä, massa och papper faller. 

Antalet jordbruksenheter fortsätter minska och uppgår till 127 000. På 10 år har 60 000 jord-
bruk lagts ner. 725 000 kor producerar 3114 milj. kg mjölk. En ko ger i genomsnitt 5000 kg. 

Ekonomi och affärer 
SwedFarm (Swedish Farmers Services) bildas och säljer konsulttjänster i andra länder. 
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LRF övertar LTs boklager för att lindra de ekonomiska problemen i LTs förlag. (Personalens 
julgåva är därmed säkrad för ett antal år. Min anm.)  

Kooperation och marknad 
LRF ger NO en avsiktsförklaring om uppmjukning av leveransplikten. NO kräver ökad kon-
kurrens om medlemmarna medan föreningarna kräver trygga leveranser. Stadgeändringar 
krävs i föreningarna.  
 
Avtalet mellan Slakteriförbundet och Farmek om garanterat avräkningspris upphör. 
 
Skogsägarnas Riksförbund delas i en affärsdel och en näringspolitisk del, som flyttas från 
Klarabergsgatan till LRF-huset på Klara Östra kyrkogata. 
 
Äggcentralerna fusioneras in i Svenska Ägghandelsförbundet som flyttar till en nybyggd an-
läggning i Kungsängen. 
 

År 1978 

 

Medlem och organisation 
Lantbrukarnas socialförsäkringspaket tillförs medel ur prisregleringen och utvecklas till en 
betydande försäkringsrörelse. Sveriges Bönder försäkrar sig själva. Trygghetspaketet innehål-
ler en avtalsgruppsjukförsäkring AGS, en trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, och en 
grupplivförsäkring, GLA. 
 
Ett medlemsråd om utveckling i samverkan visar att medlemmarna inte ser så allvarligt på om 
leveransplikten skulle tas bort. En majoritet vill hellre se en kompromiss än bråk med myn-
digheterna. Fortfarande anser dock en majoritet att man i LRFs stadgar skall ha kvar kravet på 
leveranstrohet mot föreningsrörelsen. 
 
Frågan om införande av sommartid föranleder protester från lantbruket som pekar på kostna-
derna och negativa effekter på mjölkproduktionen. 
 
Arkitektvåningen i grannhuset till Bondtolvan (Toppstugan ) förvärvas från Sparbanken 
Stockholm och blir LRFs representationsvåning.  
 
LRF avger detta år 104 remissvar och 12 framställningar till regeringen. LRF är i huvudsak 
mer reaktivt snarare än aktivt i näringspolitiska frågor. Tyngdpunkten i LRFs arbete är jord-
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bruksprisförhandlingarna, lantbrukskooperationens problem med NO, LRFs opinionsmässiga 
framtoning och skogsägarrörelsens svaga ekonomi.  

Politik och samhälle 
En folkpartistisk minoritetsregering tillträder sedan den första Fälldinregeringen spruckit på 
kärnkraftsfrågan. Ola Ullsten blir statsminister och Eric Enlund blir jordbruksminister . 
 
Sveriges ekonomi utvecklas fortfarande svagt men BNP stiger med 2,8 %.  Priserna stiger 
med 10 %. 
 
Ett nytt treårigt jordbruksprisavtal träffas för tiden 1 juli 1978 - 30 juni 1981 med sedvanliga 
halvårsvisa inflationsregeltillämpningar. 
 
Avgifter tas ut vid storproduktion för att begränsa överskotten. I praktiken bestraffade man 
därmed de producenter som hade den mest rationella produktionen. 
 
En ny jordförvärvslag antas. Bolagens möjligheter att förvärva jordbruksfastighet begränsas. 
Förvärvspriset får inte överstiga egendomens avkastningsvärde.  
 
Utan närmare kontakter med LRF beslutar den borgerliga regeringen att avbytare skall kunna 
erhållas vid sjukdom och att finansieringen skall ske med jordbrukets egna prisregleringsme-
del.  
 
Den första veterinärstationen inrättas i Tibro. 

Ekonomi och affärer 
LRF, Svenska Lantmännens Riksförbund och staten bildar Svalöf AB och samlar därmed väx-
förädlingen i ett företag. 
 
En översyn av ADO (Avdelningen för Driftsorganisation) och Jordbrukets Utredningsinstitut 
leder till att dessa slås samman till Lantbrukets Utredningsinstitut, LUI.  
 
LRFs finansiella verksamhet expanderar. Bland annat emitteras två förlagslån på sammanlagt 
150 mkr. 

Kooperation och marknad 
Svenska Mejeriernas Riksförening beslutar vid sin stämma att upphäva ett-företagsbeslutet. 
27 mejeriföretag finns, varav 25 är anslutna till SMR och ett femtontal till LRF. 
 
Svensk Husdjursskötsel rekommenderar husdjursföreningarna att söka medlemskap i LRF. 
Det dröjer dock till slutet av 1990-talet innan så sker. 
 
Kungsörnen förvärvar resterande aktier i Skogaholms Bröd. 
  
Låga massapriser och svag dollarkurs leder till ett besvärligt år för skogsägarföreningarna 
som har en allmänt svag kapitalbas.  
 
Skåneskog går i konkurs. Skåneskogskonkursen kostar LRF 5 mkr. En ny skånsk skogsägar-
förening startas 1979.  
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Även NCB, som ägs av sju norrländska skogsägarföreningar är illa ute och får likviditetslån 
av staten. Södra Skogsägarna och Vänerskog har också en pressad ekonomi.  
 

År 1979 

 

Medlem och organisation  
RLF bildades 1929 och jubileumsstämman hålls i nya riksdagshuset vid Sergels Torg (nuva-
rande Stadsteatern). Jubileumsbok blir ”Samverkan gav styrkan” och jubileumsfilm ”Från 
byalag till LRF”. Författaren Sven Edvin Salje får ett särskilt kulturpris. 
 
Ett jubileumsnummer av Land delas ut till 3,8 miljoner hushåll. 
 
Antalet jordbruksföretag är 120 000. Åkerarealen är dock ganska stabil och har bara minskat 
med en halv procent sedan LRF bildades. 
 
Riksförbundsstämman antar efter tre års arbete ett lantbrukskooperativt handlingsprogram ” 
Utveckling i samverkan”.  I programmet mjukas leveransskyldigheten upp. 
  
Västra Sveriges Provinsförbund byter namn till Göteborgs och Bohus länsförbund. 
 
Producenttjänstberedningen skapas för att samordna rådgivnings- och servicefrågor. 
 
Södra Sverige drabbas av hudparasiten parafilaria bovicola som leder till att angripet (grönt) 
nötkött måste kasseras. 
 
Märta och Einar Lundahl testamenterar 100 000 kr till utbildningsstipendier. 
 
Per Lindekrantz testamenterar ett stort antal aktier (150 000 kr) till Lindekrantzka fonden, 
som donerades till LRF 1967 med ändamål att dela ut stipendier till kulturella insatser främst i 
Västergötland. Fondens förmögenhet ökar starkt under kommande årtionde.  
 
En infekterad debatt bryter ut mellan LRF och TCO som i en rapport pekar ut jordbrukare och 
småförtagare som skattefuskare med fördelaktiga skatteregler. 

Politik och samhälle 
BNP stiger med 4 % och den reala inkomsten ökar under året. Inflationen är dock närmare 10 
%.   
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Sommartid införs och LRF kräver kompensation för lantbrukets merkostnader. 
 
Inga nya livsmedelssubventioner tillkommer under året. Totalt uppgår de till 3,3 miljarder. 
Därtill kommer för konsumenten värdet av moms. Såväl mejeri-, kött- som spannmålsproduk-
ter subventioneras. 
 
Efter sex år avslutas Gatt-förhandlingarna. Jordbruksprodukterna påverkas i mycket liten ut-
sträckning.  
 
Låginkomstsatsningarna uppgår vid årsskiftet till 360 mkr. Dessa omfattar leveranstillägg för 
mjölk, stöd till smågrisproduktionen, avbytarverksamhet, socialförsäkringar och företagshäl-
sovård. 

Ekonomi och affärer 
Regimskiftet i Iran leder till oljekris och LRF går därför in som medlem i det kooperativa 
Oljekonsumenterna, OK. 
 
LRF emitterar ett obligationslån på 100 mkr för investeringar i lantbrukskooperationen.  
 
Lantbrukarnas Struktur AB bildas av LRF tillsammans med SMR, SS och SLR. Bolaget en-
gagerar sig till en början i räddningsaktionerna för skogsägarföreningarna. Ett sågverk övertas 
från Mälarskog liksom Vänerskogs energibolag Vänerenergi AB, som pikant nog är delägare i 
Oskarshamns och Forsmarks kärnkraftverk. Skogsmark förvärvas från Södra Skogsägarna och 
blir en grund för LRF Skog AB.  
 
Även staten måste finansiellt engagera sig i NCB och Södra Skogsägarna.  
 
LRF ger ut skriften ”Bonden och energin” vari bland annat etanolproduktion från spannmål 
diskuteras. 
 
LRF bestämmer sig för att vara neutralt inför kärnkraftsomröstningen 1980. 
 
Den ideella föreningens insatskapital i u p a ökas från 7,5 mkr till 14 mkr. 

Kooperation och marknad 
Ett antal förslag på strukturlösningar inom skogen läggs fram för den krisdrabbade skogsindu-
strin.  
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År 1980 

 

Medlem och organisation  
Andelen kvinnor i LRF fortsätter öka och av 151 000 medlemmar är 26 000 kvinnor. 
Av stämmans 343 ombud är dock endast 19 kvinnor. Av Skånes 23 ombud är ingen kvinna. 
Riksförbundsstämman beslutar genom stadgeändring att antalet ombud skall vara högst 300. 
 
Riksförbundsstämman beslutar om spritfri representation inom LRF-organisationen trots he-
roiska insatser från potatisodlarna till förmån för det svenska potatisbrännvinet framför 
franskt vin. 
 
Skogsskötseln debatteras intensivt och familjeskogsbrukarna anklagas för vanskötsel och un-
deravverkning.  
 
En extra årsavgift samlas in av medlemmarna för att stärka beredskapsfonden inför förhand-
lingarna om ett nytt jordbruksavtal. 
 
En utredning om ”Nyetablerade lantbrukares sociala problem” (NYP) presenteras.  
 
Medbestämmandelagen, MBL, implementeras i LEAB. 
 
LRFs förste ordförande (1971-72) Sigge Oscarsson avlider. Han blev ordförande i RLF 1964.   
 
Ett reklamationsråd för lantbruksmaskiner inrättas.  
 
Beslut fattas om att NBCs generalförsamling skall hållas vartannat år. 

Politik och samhälle 
Antalet brukningsenheter är 117 882 och den brukade arealen 2 951 tusen hektar. 
 
Samhällsekonomin utvecklas mycket svagt vilket sätter stark press på jordbrukets lönsamhet. 
KPI stiger med 14 %. Ränteläget är mycket högt 15-16 %. Diskontot når rekordnivån 10 %. 
Diskontohöjningarna försätter många nyetablerade i en svår situation. 
 
Den statliga levnadsstandardgruppen presenterar en jämförelse av jordbrukarnas och andra 
samhällsgruppers levnadsförhållanden. Jordbrukarfamiljerna anses ha en högre standard än 
vad deras inkomster visar, dock är inte standarden högre än för jämförbara grupper. 
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Livsmedelssubventionerna fortsätter öka och uppgår nu till 3,8 miljarder.  
 
En enkät visar att några problem inte uppstått i lantbruket till följd av sommartiden. 
 
Beslut fattas om differentierade pristillägg på slaktsvin. Produktionsavgiften för värphöns 
höjs.  
 
Förhandlingarna om ett nytt jordbruksavtal från 1981 inleds.  

Ekonomi och affärer 
LRF och Studieförbundet Vuxenskolan startar en folkhögskola i Sånga Säby-anläggningen. 
 
Styrelsen beslutar om att inrätta ett visningslantbruk på Sånga Säby med inriktning på mjölk 
och smågrisproduktion. 

Kooperation och marknad 
Ett antal mjölkproducenter inom NNPs område söker och nekas inträde i Södra Hälsinglands 
mejeriförening.  
 
Strömsunds kommun beslutar bygga ett mejeri i Hammerdal i Jämtland som väntas bli en 
konkurrent till NNP. 
 
Kooperationsutredningen presenterar sina förslag som bland annat inriktas på att underlätta 
kapitalanskaffning i ekonomiska föreningar. 
  
Skogskonjunkturen är god och skogsägarföreningarna höjer ensidigt priserna. Den skogspoli-
tiska utredningen konstaterar att virkesuttaget kan ökas till 75 miljoner skogskubikmeter per 
år. Skogsägarna hävdar att 65 miljoner är möjligt.   
 
Trots den goda konjunkturen är problemen stora inom Vänerskog och i december tvingas fö-
reningen ställa in betalningarna. En ackordsuppgörelse träffas men räddar inte företaget från 
konkurs – den största i landet sett efter antalet fordringsägare. LRF tvingas ta en betydande 
förlust på 42 milj kr.   
 
Skogsägarrörelsens problem leder till att kooperationens rykte som stabil företagsform för-
sämras och därmed också förutsättningarna att skaffa riskkapital. Under hela året är skogs-
ägarrörelsens krisartade läge föremål för behandling i LRFs styrelse. 
 
En uppgörelse träffas med NO angående leveransskyldigheten.  I princip får en medlem rätt 
att under ett år slippa ifrån leveransskyldigheten. NO fortsätter dock sina attacker mot koope-
rationens samarbete i olika former. 
 
Styrelsen rekommenderar att kostnadsbetingad prissättning införs med start inom slakterior-
ganisationen. 
 
Slakteriförbundet övertar Samfod som fått lönsamhetsproblem.  NO anmäler affären till 
marknadsdomstolen. 
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År 1981 

 

Medlem och organisation  
Förhandlingar om ett nytt jordbruksprisavtal inleds. Förhandlingarna blir hårda och föranleder 
att en extra riksförbundsstämma hålls på Lantbruksuniversitetet i Ultuna, Uppsala.  
 
Informationskampanjer med annonsering och utdelning av 1 miljon flygblad vid livsmedels-
butikerna blir några fackliga aktiviteter. ”Erik Jonssons limpa” introduceras för att informera 
om jordbrukets andel av livsmedelspriserna. Beredskapsfonden förstärks genom att en extra 
årsavgift insamlas. Det beräknas ge ca 25 mkr. 
 
Förhandlingarna blir resultatlösa och något nytt avtal kan inte träffas. Statens Jordbruks-
nämnds förslag blir regeringens och riksdagens beslut.  
 
LRFs NYP-utredning som studerat ”Nyetablerade lantbrukares ekonomiska och sociala pro-
blem” presenteras.  
 
Länsförbunden får nya normalstadgar. 
 
Ett förslag till ny arrendelag presenteras och ett medlemsråd hålls med anledning av detta. 
  
Det är Sveriges tur att arrangera NBCs generalförsamling och den hålls i Visby. 
 
LRF upprättar nära kontakter med den nybildade polska bondeorganisationen Bonde-
Solidaritet. 

Politik och samhälle 
Den svenska kronan devalveras med 10 % i september. Konsumentpriserna stiger med närma-
re 10 %. Lönsamheten i jordbruket försämras överlag.  
 
Det tvååriga jordbruksavtalet ger jordbruket 922 mkr i priskompensation den 1 januari och 
1 183 mkr från 1 juli.  
 
Regeringen tillsätter en kommitté med Lantbruksuniversitetets rektor, Lennart Hjelm, Jord-
bruksnämndens generaldirektör, Ingvar Lindström och Lantbruksstyrelsens generaldirektör, 
Ingvar Widén med uppdrag att förbereda de förestående avtalsförhandlingarna efter 1 juli 
1982.  
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Livsmedelssubventionerna minskar med 550 mkr under året och uppgår vid årets slut till 
knappt 3,5 miljarder kr.  Mjölkpriset höjs under året med 42 öre till butik.  
 
FAO arrangerar den första världslivsmedelsdagen. 
 
Virkesförsörjningsfrågorna är fortsatt aktuella och regeringen planerar olika åtgärder för att 
stimulera avverkningar. Ett förslag är att införa regler om minimiavverkning. 

Ekonomi och affärer  
LEABs dotterbolag Lantbrukarnas Struktur AB förvärvar resterande aktier i Vänerenergi AB 
som delvis övertogs av LRF 1979 i samband med Vänerskogskrisen. 
 
LRFs samköpsavdelning omvandlas till ett dotterbolag inom LEAB, LRF Samköp AB. Det 
blir den första avdelningen som bolagiseras. LEAB har i övrigt två delägda dotterbolag: LTs 
förlag och Lantbrukarnas Struktur AB.  
 
En utredning som skall se över hur LRF finansieras framöver tillsätts.  
 
LRF utsätts för ett omfattande bedrägeri. Falska fakturor avseende påstådda stadsbudstjänster 
kostar LRF en halv miljon kr. En tjänsteman och ett stadsbud döms till fleråriga fängelse-
straff.  
 
Ett seminarium om gårdsdatorer i lantbruket anordnas gemensamt av LRFs forsknings-
beredning och SLU. 
 
Lantbrukarnas Trygghetspaket lanseras. 

Kooperation och marknad 
LRF medverkar till att Swedish Food Promotion inrättas inom ramen för Sveriges Exportråd. 
 
Lantbrukskooperationens redovisningsnämnd inrättas och i samarbete med Land utses årets 
bästa årsberättelse. 
 
Trots ett intensivt arbete under året med rekonstruktion av Vänerskog tvingas föreningen gå i 
konkurs till följd av övermäktiga likviditetsproblem. Det är en av Sveriges största konkurser 
sett till antalet fordringsägare. LRF förklarar sig berett att lämna lån till medlemmar som för-
lorat virkeslikvider.   
 
Svenska Lantmännens Riksförbund, SLR, köper foderföretaget Fors Engström. En intensiv 
medlemsdebatt följer. 
 
I regeringens energiproposition flaggas för en svensk etanolproduktion genom Skaraborgspro-
jektet. 
 
LRF beslutar på förslag av Djurhälsorådet att arbeta för en avveckling av lågdosantibiotika i 
animalieproduktionen.   
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År 1982 

 

Medlem och organisation  
Antalet medlemmar fortsätter att öka och når över 150 000 trots att antalet jordbruk fortsätter 
minska med ca 3 000 per år. 
 
Skogsägarrörelsens kris fortsätter engagera länsförbunden och betydande arbete läggs ner för 
att hjälpa medlemmar som till följd av krisen råkar i svårigheter. 
 
Sven Tågmark väljs till ny förbundsordförande efter Erik Jonsson.  
 
Ett jakt- och viltvårdspolitiskt handlingsprogram antas av styrelsen . 
 
Styråtgärder för att få bättre produktionsbalans diskuteras intensivt inom LRF, bland annat 
investeringsstopp eller uppskjutna avskrivningar. 
 
Regionsekreterare anställs i Höör, Vänersborg och Jönköping för att med regionalt perspektiv 
kunna biträda länsombudsmännen i det näringspolitiska arbetet. Likaså anställs arrendeom-
budsmän med placering vid fyra länsförbundskontor. 
 
Entréhallen till Klara Östra Kyrkogata 12 byggs om och en sammanträdesdel skapas. 

Politik och samhälle 
Riksdagsval hålls detta år och Svante Lundkvist blir åter igen jordbruksminister. 
 
Inflationen är fortsatt hög. KPI ökar 10 % och baslivsmedel ökar med 15 %. 
 
Jordbruket och förädlingsindustrin tillförs nästan två miljarder i priskompensation under året.  
Under 1981 och 1982 har därmed nästan 4 miljarder tillförts i form av prishöjningar. Trots 
detta ökar inte lantbrukarnas arbetsinkomster märkbart och jordbruksavtalen ifrågasätts allt-
mer. 
 
Totalt avsätts 435 mkr till låginkomstsatsningar. Huvuddelen används till pristillägg för mjölk 
i små besättningar, avbytarverksamheten inom mjölkproduktionen och lantbrukarnas social-
försäkringar. 
 
Livsmedelssubventionerna uppgår vid årets slut till 2,8 miljarder. Nötkött subventioneras med 
3,50 kr i slakteriledet och mjölken med 1,70 kr vid försäljning till butik. 
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En utredning av Norrlandsstödet presenteras men den föranleder inga omedelbara åtgärder. 
   
Med utgångspunkt från tremannakommitténs förslag (Hjelm, Lindström, Widén) sluts ett två-
årigt jordbruksprisavtal för perioden 1 juli 1982 till 30 juni 1984. 
 
Lantbrukets hantering av naturgödsel och befarade effekter på vattenmiljön börjar alltmer 
uppmärksammas i media och samhället i övrigt. 
 
LRF väcker tanken på en handelsgödselavgift för att finansiera regleringsåtgärder inom 
spannmålsområdet.  
 
Svensk höexport till Norge föranleder Norges Bondelag att begära överläggningar med LRF 
om denna störning i den norska jordbrukpolitiken. 
 
LOs andre ordförande, Stig Malm, går till häftigt angrepp mot jordbruket och myntar ordet 
”terapibönder”.   
 
LO och socialdemokraterna presenterar ett förslag till löntagarfonder. Även lantbrukskoopera-
tionen skulle bidra med finansieringen av dessa.  
 
Riksdagen beslutar införa djursjukvårdsavgifter trots hårt motstånd från bland annat veterinä-
rerna.  
 
Ännu en jordbruksutredning tillsätts. Denna gång en parlamentarisk utredning av hela livsme-
delsbranschen med generaldirektören Ingvar Lindström som ordförande. 
 
I regeringens skogspolitiska proposition finns inga förslag om generell avverkningsskyldig-
het,vilket föreslagits i tidigare utredningar.  
 
Den nya regeringen beslutar återkalla propositionen om ny kooperationslagstiftning.  

Ekonomi och affärer 
Strukturbolaget förvärvar Älgarås sågverk av Vänerskogs konkursbo.   
 
Ett nytt dotterbolag, Lantbrukarnas Skogsförvaltning AB, bildas för att förvalta de ca 11 000 
ha skogsmark som förvärvats från Södra Skogsägarna i syfte att stärka föreningens ekonomis-
ka situation. 
   
LRF emitterar ett obligationslån på 120 miljoner kr för vidare utlåning till lantbrukskoopera-
tionen.  
 
LRF säljer sitt aktieinnehav i Aritmos AB till Kungsörnen AB. Aritmos äger 50 % av Marga-
rinbolaget. NO kritiserar affären. 

Kooperation och marknad 
Året präglas fortsatt av problemen inom skogsägarrörelsen. Rekonstrueringsåtgärder diskute-
ras för skogsägarföreningarna i södra Sverige.  
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Efter Vänerskogs konkurs har fyra nya skogsägarföreningar snabbt bildats. Västra Skogsägar-
na, Värmlands Skogsägare, Örebro skogsägare och slutligen Skaraborgs Skogsägare.  
Södra Skogsägarna drabbas av akuta finansiella problem. LRF och skogsägarrörelsen i övrigt 
bidrar med 300 mkr och staten med 200 mkr. En kraftig insatshöjning leder till att 1/3 eller 
13 000 medlemmar lämnar föreningen. LRF utser en adjungerad ledamot i Södra Skogsägar-
nas styrelse. 
 
Även skogsägarföreningen Mälarskog får finansiella problem. LRF beslutar att finansiellt 
stödja Mälarskogs Industri AB genom aktieförvärv.  
 
En fabrik för framställning av etanol uppförs i Lidköping av SLR, Västsvenska lantmännen 
och Alfa Laval. 
  
Mjölkproduktionen når en ny topp med drygt 3,5 miljoner ton.  
 
Marknadsdomstolen godkänner Slakteriförbundets köp av styckningsföretaget Samfod från 
KF och Aritmos. 
   
LRF gör förnyade framställningar om borttagande av §136a i byggnadslagen som reglerar 
lokalisering och byggande av anläggningar för bl. a. förädling av skogsråvara (koka, såga 
eller bränna). 
 

År 1983 

 

Medlem och organisation 
Året präglas av fortsatta konflikter mellan LRF och den socialdemokratiska regeringen som 
lägger fram en rad förslag som är negativa för lantbruket. LRF har dock vissa framgångar i 
debatten.  
 
Regeringens skogspolitiska proposition föranleder omfattande protester och aktiviteter från 
LRF och SSR. Särskilt förslaget om obligatoriska avverkningskonton möter ilska och dras 
tillbaka. 
 
Medlemmar som förlorat virkeslikvider i Vänerskogskonkursen tvingas betala skatt på de 
uteblivna inkomsterna. Men genom ett särskilt riksdagsbeslut undanröjs denna orimliga kon-
sekvens av lagstiftningen. 
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LRF genomför en framgångsrik konferensserie på temat ”Jordbruk ger mat och jobb”. Länsvi-
sa redovisningar görs av jordbrukets betydelse för sysselsättning m m i respektive län.  
 
Stora skördeskador inträffar och 14 000 lantbrukare får dela på 150 mkr ur skördeskadefon-
den. LRF beställer väderprognoser för lantbruket av SMHI. 
 
Styrelsen beslutar avstå från insatsbetalningar för 1984 och att utreda frågan för framtiden. 
 
LRF inför flextid för de anställda vid Bondtolvan. 
 
De konsultativa enheterna samlas i en gemensam enhet, konsultsektorn. 

Politik och samhälle 
Mjölkpriset behöver inte höjas eftersom regeringen på nytt ökar mjölksubventionen. 
 
Investeringsstopp införs för djurstallar för nöt, svin och fjäderfä. 
  
Avgifter på handelsgödsel och bekämpningsmedel införs.  
 
Bönderna skall i fortsättningen själva bekosta lantbruksnämndernas rådgivning. 
 
Riksdagen beslutar om fritt handredskapsfiske utefter södra ostkusten. 
 
En enmansutredning ser över skördeskadeskyddets framtida utformning och lantbruksnämn-
dernas rådgivningsverksamhet.  
 
Livsmedelskommittén (LMK-83) inleder sitt arbete och LRF är representerat i utredningen. 
  
Fastighetsstrukturutredningen och dödsboutredningen lägger förslag till ny lagstiftning. 
 
Arrendelagstiftningen ses över och resulterar i stärkt rättssituation för arrendatorerna. Även 
möjligheten att friköpa så kallade historiska arrenden utreds.  

Ekonomi och affärer 
LRF medverkar till att ett särskilt fondbolag, Lantbrukarnas Allemansfond, bildas varigenom 
en finansieringsväg via det nya finansiella instrumentet förlagsinsatser öppnas för kooperatio-
nen. 
   
LRF förvärvar fastigheterna Hägern Större 15 och Sjökalven 24 från Första Sparbanken och 
disponerar därmed hela fastigheten utmed Klarabergsgatan.  
 
En utbyggnad av Sånga Säby konferensanläggning i form av en fyrlängad gård beslutas. På 
jordbruket byggs en ny maskinhall. 

Kooperation och marknad 
Det privata Hammerdalsmejeriet som konkurrerar med NNP får ekonomiska problem och 
tvingas senare i konkurs.  
 
Ett antal mjölkleverantörer vill flytta från NNP till Södra Hälsinglands mejeriförening vilket 
föranleder diskussioner mellan mejerinäringen och jordbruksnämnden som tvingar Södra Häl-
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singland att ta emot medlemmarna. LRF reserverar sig mot nämndens beslut och överklagar 
beslutet. 
 
I propositionen om kooperationens kapitalförsörjning läggs förslag om förlagsinsatser och 
upphävd dubbelbeskattning på insatsränta. 
 
LRF utreder förutsättningar och effekter av en eventuell svensk vetestärkelsetillverkning vil-
ken skulle kunna slå ut den svenska fabrikspotatisodlingen. 
 
Skiljedom meddelas i tvisten om beloppet vid utlösen av statens 40 %-iga ägande i Södra 
Skogsägarnas industribolag. Priset blir 750 mkr som finansieras av Södra.  
 
Land vägrar ta in en annons för SLR-konkurrenten Sollebolagen och blir anmäld till Mark-
nadsdomstolen av NO. Land vinner i ärendet.  
 

År 1984 

 

Medlem och organisation 
 
Två opinionsmöten hålls i Piteå och Timrå i början av året och samlar nära 8 000 medlemmar. 
900 000 ex av tidningen ”Mat och jobb” delas ut till hushållen. Lokalavdelningarna är under 
året mycket engagerade i olika opinionsyttringar mot den förda politiken. 
  
Lantbrukets djurhållning, medverkan till försurningen och livsmedelskvaliteten i allmänhet 
leder till att ett handlingsprogram tas fram.  
 
Agrovision introduceras. Lantbrukets nya teledatasystem ger bland annat väderprognoser. 
 
Förvaltningsbidragen från riksorganisationerna omvandlas till serviceersättningar varvid alla 
organisationsmedlemmar fortsättningsvis betalar serviceavgifter. 
  
Beslut fattas om att beredskapsfonden skall förvaltas som övriga tillgångar i LRF och blir 
därmed en del av ideella föreningens kapitalförvaltning. 
 
Projektet Bonden i konsten inleds i samarbete med Liljevalchs konsthall i Stocholm. 
 
LRF anställer den första miljöhandläggaren, Ethel Rösler (sedermera chef för Kemikaliein-
spektionen). 
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Överenskommelse träffas med Vägverket om böndernas ersättning vid markintrång. 

Politik och samhälle 
En exceptionellt stor spannmålsskörd om 6,9 miljoner ton medför en påtaglig inkomstförbätt-
ring i jordbruket. Övriga grödor visar också rekordhöga skördar.  
 
Mjölkinvägningen når nya rekordnivåer och 3,7 miljoner kg vägs in. Mjölköverskottet är 300 
miljoner kg. Mjölkpensionsreglerna medför att antalet mjölkproducenter minskar till 35 000.  
 
Inflationsregeln ger 517 mkr den 1 januari och 828 mkr den 1 maj vilket indikerar en fortsatt 
snabb kostnadsutveckling och allmän hög inflationstakt. 
  
Huvuddelen av livsmedelssubventionerna avvecklas och finns kvar endast på konsumtions-
mjölk med 2 kr och 10 öre i konsumentledet.  
 
Regeringen beslutar om allmänt prisstopp. 
 
Livsmedelskommittén lägger fram sitt betänkande om prisregleringen från 1 juli. Förslagen 
uppfattas av LRF som en ensidig attack mot svenskt jordbruk.  
 
Riksdagen beslutar om ett nytt jordbruksavtal från 1 juli som i allt väsentligt överensstämmer 
med Livsmedelskommitténs, LMKs, förslag.  
 
Regeringen föreslår ett förbud mot tillväxtantibiotika i foder. 
 
Betydande inskränkningar sker i äganderätten genom flera nya lagar så som till exempel na-
turresurslagen (NRL) och plan - och bygglagen (PBL).  
 
En hänsynsparagraf införs i skötsellagen med föreskrifter om hur jordbruk skall bedrivas med 
hänsyn till miljön.  
 
Bönderna får betala avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöskyddslagen.  
 
Handelsgödsel- och bekämpningsmedelsavgifter uttas från 1 juli och skall enligt riksdagsbe-
slutet användas till miljöförbättrande åtgärder i jordbruket. Regeringen föreslår dock inga 
sådana åtgärder. 
  
Skogsvårdsavgiften höjs trots att LRF länge arbetet för att den skall sänkas eller helt tas bort. 

Ekonomi och affärer 
 
LRF stödjer skapandet av ett lantbruksmuseum på Julita.  
 
Förhandlingar pågår under året om att överföra huvudmannaskapet för skördeskadeskyddet 
och den därtill hörande fonden till näringen. 
 
Lantbrukarnas Kapitalfondförvaltning AB startas. 
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Kooperation och marknad 
SLRs dotterbolag Solanum omvandlas till en ekonomisk förening som senare blir organisa-
tionsmedlem i LRF. 
 
Hammerdalsmejeriet går i konkurs.  
 
KLS bildas genom en sammanslagning mellan Kalmar läns och Kronobergs läns slakteriföre-
ningar. 
 
LRF, SMR, SS och SLR ger ut förlagsinsatser som sedan förvärvas av den nybildade Lant-
brukarnas Allemansfond.  
 
Industridepartementet tillsätter ett kooperativt råd med Thorsten Andersson som ledamot. 
 
Diskussioner utbryter mellan SLR, Stärkelsen och Sveriges Bränneriintressenter om förutsätt-
ningar och konsekvenser av en svensk vetestärkelsetillverkning.  
 

År 1985 

 

Medlem och organisation  
Ett stort bondetåg samlar över 20 000 deltagare i Stockholm den 23 maj. Ilskan riktar sig mot 
regeringens bondefientliga politik. 
 
Efter många års förhalande beslutas att skogsbrukarna skall få en trygghetsförsäkring.  
 
I protest mot den alltmer urholkade äganderätten tänder skogsägarna 2 000 vårdkasar över 
hela landet. 
 
Efter ett stämmobeslut anordnas på försök så kallade skördedagis i några kommuner. 
 
Riksförbundsstämman antar ett handlingsprogram för natur- och kulturminnesvård, ” Lant-
bruket i Landskapet”. 
  
Ett lantbrukskooperativt projekt ” Nya Tag! – tillsammans” startas för att förstärka vi-andan 
inom LRF-organisationen.   
 
LRF undersöker förutsättningarna för alternativ användning av åkermarken såsom energiskog, 
etanolproduktion och proteinodling. 
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LRF anmäler lagen om fritt handredskapsfiske till Europadomstolen. 
 
En affischkampanj på temat ”Öppna Landskap” genoförs och får senare reklambranschens 
guldägg för bästa kampanj. 
 
Ett nytt medlemsregister tas i bruk och ett datoriserat kommunikationssystem introduceras – 
memo.   
 
LRFs informationsenhet flyttar från medlemsavdelningen och blir en egen stabsavdelning. 
 
LRFs kulturråd startar sitt hittills största projekt ”Bonden i konsten”. 

Politik och samhälle 
Antalet brukningsenheter är 109 029 och den brukade arealen 2 845 tusen hektar. 
 
Inflationen mattas något under året men konjunkturen och BNP-tillväxten är fortsatt svag. 
 
Vårens jordbruksförhandlingar strandar och riksdagens beslut grundas på ett kompromissför-
slag från jordbruksnämnden. LMKs förslag blir riksdagens beslut innebärande att förhand-
lingarna skall vara mer fria. Kostnadskompensation skall inte automatiskt utgå. 
 
Överskottsproduktionen och statens delansvar för spannmålsöverskottet föranleder långvarig 
diskussion med regeringen. Statens ”skuld” till lantbruket växer till över en halv miljard kro-
nor.  

Ekonomi och affärer 
Även detta år avstår LRF från insatsamorteringar från organisationsmedlemmarna. Serviceer-
sättningarna reduceras och föreningarna har inte heller detta år kostnader för Land.   
 
Samtliga konsultenheter sammanförs i en gemensam sektor bestående av Driftsbyrån (1400 
anställda på 136 orter), Skattebyrån (8), Juridiska byrån (60 på 16 orter), Företagsjuridiska 
avdelningen, LR Revision (150 anställda på 21 orter) LUI-konsult (f d Lanbrukets Utred-
ningsinstitut) 35 anställda och SwedFarm AB (7 anställda). 
 
LRF medverkar finansiellt med 300 000 kr i skapandet av Stiftelsen Wången som bedriver 
utbildning inom hästområdet. 

Kooperation och marknad 
Ett tvåprissystem införs på mjölk i syfte att förmedla marknadssignaler direkt till bonden. 
Mjölkproduktionen minskar något efter 13 års oavbruten ökning. Gammaldags mjölk med 
naturlig fetthalt och ej homogeniserad lanseras. 
 
För att skydda den inhemska spannmålsodlingen mot import bojkottas fiskmjöl i foderbland-
ningar.  
 
Arla omorganiseras och från 1986 bedrivs verksamheten i fem fristående aktiebolag. 
 
Skanek , KBS och Scan KLS beslutar starta ett gemensamt förädlingsbolag, Ovalen Livsme-
dels AB. 
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Riksförbundsstämman antar ett konsumentpolitiskt program ” Prisa kvalitet” som svar på en 
intensiv debatt om svensk livsmedelskvalitet. 
 
Den så kallade kadaverdebatten bryter ut under hösten när det uppdagas att djurfoder kan in-
nehålla hund- och kattkadaver.  
 
LRF lanserar tillsammans med lantbrukskooperationen och livsmedelshandeln kampanjen ”Ät 
drick och var glad”. Stiftelsen Livsmedelsbranschen bildas och blir huvudman för kampanjen. 
 
De ekonomiska föreningarna ändrar sina stadgar så att medlemmar får rätt att leverera till 
annan mottagare under ett friår.   
 
LIV-gruppen tillsätts. Dess rapport Lantbrukskooperationens Idé och Verklighet i ett framtida 
perspektiv skall ge underlag för fortsatta diskussioner. 
 

År 1986 

 

Medlem och organisation 
Sverige förlorar ytterligare 3 000 lantbruk under året och antalet uppgår vid årets slut till drygt 
106 000. Antalet medlemmar fortsätter att minska med 4 000. 
 
En kärnkraftsreaktor i Tjernobyl havererar den 26 april och skapar för lång tid stora problem 
för lantbruket. Ogynnsamma vindar råder när haveriet sker och radioaktivt nedfall hamnar 
främst i ett stråk från Gävleborgs län till Jämtlands län. Särskilt hårt drabbas rennäringen. 
Betessläppningen försenas eftersom man inte vet effekten på nytt gräs. Stora mängder mjölk 
måste kasseras. 
 
Styrelsen rekommenderar medlemmarna att vägra ta emot kommunalt avloppsslam. Samtidigt 
trotsar många uppmaningen. 
 
Några mejerier i Norra Sverige blockeras av LRF-medlemmar. 
 
Bo Dockered väljs till förbundsordförande efter Sven Tågmark. 
 
Riksförbundsstämman antar ett landsbygdspolitiskt handlingsprogram.   
 
En spannmålsodlarförening med tyngdpunkt i Mellansverige bildas. 
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Stiftelsen Lantbruksforskning och Stiftelsen Lantbrukets utveckling bildas. Finansieringen 
sker delvis genom statliga budgetmedel. 
 
En kris uppstår inom IFAP till följd av att Sydafrika tänker delta i årets generalförsamling. 
Nordens bondeorganisationer hotar att utebli.  
 
LRF bygger om ”toppstugan” på sju trappor i Bondtolvan i Stockholm för representationsän-
damål. Även styrelserummet och dess foajé samt personalmatsalen byggs om.   

Politik och samhälle 
Inflationstakten avtar och den inhemska räntenivån sjunker.  
  
Prisförhandlingarna försenas. I stället för prishöjningar får jordbruket kontanta budgetmedel 
på en halv miljard.  
 
Tvåprissystemet på mjölk ger effekt och balans mellan konsumtion och produktion uppnås. 
 
Frågan om statens ansvar för spannmålsöverskottet fortsätter vara ett irritationsmoment. 
 
I syfte att minska överskottsproduktionen av spannmål lanseras ett system med träda – Om-
ställning 90. 
 
Kemikalieinspektionen inrättas. 
 
Särskilda miljörestriktioner införs kring Laholmsbukten. 
 
LRF aktualiserar införandet av bekämpningsmedelsavgifter för att förstärka regleringsekono-
min. 

Affärsverksamhet 
Bioinvents ägarkrets utökas när även Länsförsäkringar, Sveriges Föreningsbankers Förbund 
och Fjärde AP-fonden går in med riskkapital. 
 
Beslut fattas om att bilda Agria Sak och Gruppliv med gemensamt ägande av LRF och Läns-
försäkringsbolagen.  

Kooperation och marknad 
Butiksdatoriseringen fortsätter och ca 20 % av livsmedelsbranschens omsättning sker i butiker 
med datakassor.  
 
Den internationella spannmålsmarknaden är svag till följd av att USA kraftfullt stöder landets 
spannmålsexport samtidigt som skörden i Sovjet blir rekordstor. 
 
Beslut fattas om att inleda en ny Gatt-runda. 
 
Mellanmjölken introduceras. 
 
LRF, LO, TCO och KF antar ett gemensamt 10-punktsprogram för livsmedelskvalitet med 
namnet ”Maten - ett vardagsval”. 
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LRF träffar ett avtal med debattören Marit Paulsen om medverkan i olika LRF-aktiviteter. 
 
LRF blir medlem i kontrollföreningen för alternativ odling, KRAV. 
 
Placeringsplikten för prioriterade obligationer försvinner och Landshypotek får fördyrad upp-
låning.  
 
En ”dynamisk dialog” genomförs med 60-talet affärsledare och föreningsordföranden. Dialo-
gen skall bli underlag för ett kommande lantbrukskooperativt projekt. 
 

År 1987 

 

Medlem och organisation  
Användning av stråförkortningsmedel förbjuds. Förbudet drabbar främst rågodlingen. Råg 
måste därför importeras vilket leder till blockad av båtar med importerad råg.  
 
Förhandlingar med staten (Ingvar Widén) inleds om att LRF skall överta ansvaret för skörde-
skadeskyddet.  
 
En landsbygdskampanj på temat ”Hela Sverige skall leva” genomförs. Studiekampanjen 
”Livskraftiga lantbruk gör landbygden levande” presenteras. 
 
Farmartjänstkonceptet lanseras i Kolbäck där ett handelsbolag bildas som erbjuder samhället 
service.  
 
Kvinnans roll och ställning tas upp i skriften Bondbönor och i studiecirklar. 
 
50 000 bönder protesterar vid lokala möten mot LO/TCOs förslag att om att sänka spann-
målspriserna. Resultatet blir att priserna höjs som LRF önskat. 
 
Personaltidningen Klara Papper startas. 
 
Idétidskriften Nya perspektiv visar fortsatt dåligt resultat och läggs ner. 
  
LRFs stora förhandlingsdelegation avskaffas och den lilla kompletteras med ordföranden i 
SLR.  
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Ett avtal om användning av avloppsslam i jordbruket träffas mellan LRF, Avloppsverksföre-
ningen och Naturvårdsverket. 
 
Europadomstolen begär en förklaring av regeringen rörande det fria handredskapsfisket. 
 
LRF säljer fastigheterna på Drottninggatan 102-104 som tidigare varit hemvist för RLF och 
Jordbrukets Utredningsinstitut. 
 
Fasta mandat för mjölk, slakt, bank, skog och lantmän införs. Respektive ordförande skall 
vara förbundsstyrelseledamot. 

Politik och samhälle 
Året kännetecknas av snabb tillväxt och låg arbetslöshet. Den privata konsumtionen ökar med 
4 % och inflationen är 5 %. 
 
Regeringen lägger fram en lång rad aktionsplaner och lagar som syftar till att begränsa jord-
brukets miljöpåverkan.  
 
Ett ettårigt jordbruksavtal träffas från 1 juli. Jordbruket tillförs 700 miljoner kronor inom ra-
men för de numera friare förhandlingarna. Inga prishöjningar sker den 1 januari 1988 efter-
som den så kallade ventilregeln inte utlöses.  
 
Regeringen tillsätter den så kallade intensitetsgruppen som lämnar förslag till hur spannmåls-
överskottet kan begränsas. 
 
Genom programmet Omställning 90, som ersätter det tillfälliga Träda – 87, införs betald träda 
för att minska spannmålsöverskottet.  Arealen får användas till nischgrödor, energiskog mm.  
 
Den nya jordförvärvslagstiftningen medför att det blir lättare att förvärva jordbruksfastigheter 
och driver upp priserna på skogsfastigheter kraftigt. 

Ekonomi och affärer 
LRF, Procordia och Statens Veterinärmedicinska anstalt bildar Svanova Biotech AB som 
skall kommersialisera veterinärmedicinska forskningsresultat.  
 
LRFs strukturbolag, Sveriges Föreningsbankers Förbund och Svenska Hemslöjden förvärvar 
det konkursdrabbade Bergå Ullspinneri. 
 
Lantbruksdata presenterar den första gårdsdatorn, EMIL.    
 
Försäkringsbolaget Agria får tillstånd att börja sin verksamhet 1 januari 1988. Försäkrings-
rådgivare anställs. 

Kooperation och marknad 
Inom Föreningsbanken väcks planerna på att skapa ett gemensamt investmentbolag inom 
lantbrukskooperationen. 
 
Ett omfattande Rådslag -87 genomförs under hösten och vänder sig till medlemmar och an-
ställda. Marknadsorientering, affärsverksamhet och fackligt – kooperativt samspel diskuteras.   
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En ny föreningslag beslutas. Förenklad fusionsprocess och lagfäst VD är två nyheter.  
 
Ett högre managementprogram för ledande befattningshavare inom kooperationen sjösätts.  
 
LRF bjuder in Sveriges främsta kockar för att diskutera framtidens mat och få till stånd ett 
bättre samarbete. 
 
Campylobacter påträffas i kyckling och debatten medför att konsumtionen rasar med 16 %. 
 

År 1988 

 

Medlem och organisation  
Jordbruksföretagen blir allt färre och medlemsminskningen fortsätter. Nettominskningen blir 
2 668. Antalet personmedlemmar fortsätter öka. 
 
LRF beslutar om ”spårbytet”. Det innebär i korthet att LRF inte i första hand skall försvara 
det bestående utan i stället ta initiativ och leda utvecklingen på jordbrukets område.  
 
Styrelsen påbörjar ett omfattande arbete med en ny långsiktig informationsstrategi på livsme-
delsområdet.  
 
En ingående studie görs av hur svenskt jordbruk skulle påverkas av ett svenskt EU-
medlemskap.  
 
Emilia bildas för att öka andelen kvinnor i beslutande organ inom LRF. Flertalet länsförbund 
bildar Emilia-grupper. 
 
Riksförbundsstämman antar ett handlingsprogram för bioteknik som avvisar användningen av 
tillväxthormoner, genöverföring mellan olika djurarter och en allmänt stor restriktivitet i änd-
ring av den genetiska arvsmassan.   
 
Inför höstens riksdagsval genomförs en framgångsrik affischkampanj med bland annat affi-
schen ”Världens näst äldsta yrke”. Kampanjen belönas av reklambranschen med Guldägget. 
 
LRF och KF arrangerar gemensamt Internationella Kooperativa Alliansens 29:e kongress i 
Stockholm med 1 000 deltagare från 72 länder. FNs generalsekreterare Javier Pérez de Cuel-
lar talar. En utställning om kooperationen ordnas i Kungsträdgården. 
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Hans Ramel blir ordförande i den europeiska jordbruksorganisationen CEA.  
 
Konsultsektorn omorganiseras så att kunderna erbjuds ett sammanhållet tjänsteutbud i en en-
hetlig organisation. Driftsbyrån firar sitt 70-årsjubileum på Älvsjömässan med 1 700 anställ-
da. 
 
En stor datainvestering görs på länsförbundskontoren. 
 
En ny lag om styrelserepresentation medför att de fackliga klubbarna representeras av tre or-
dinarie och fyra suppleanter.  

Politik och samhälle 
Vid höstens val sitter den socialdemokratiska regeringen kvar och Mats Hellström blir jord-
bruksminister. 
 
Svensk ekonomi fortsätter utvecklas gynnsamt. Speciellt svenska skogsprodukter har stora 
exportframgångar. KPI stiger med 6,3 %.  
 
EG-frågan tar allt större plats i debatten och regeringen tillsätter EG-grupper för att reda ut 
Sveriges relationer till EG. I den allmänna debatten är det fortfarande tabu att förespråka 
svenskt medlemskap.   
 
Ett ettårigt jordbruksavtal sluts eftersom konsumentdelegationen motsatt sig ett flerårsavtal. 
Expertgruppen för Studier i Offentlig Ekonomi (ESO) föreslår att jordbruket avregleras. 
 
En arbetsgrupp utvärderar 1985 års jordbrukpolitiska beslut. Lägre gränsskydd, minskade 
eller avskaffade interna regleringar, beredskaps-, regional- och miljöpolitiska mål skall prö-
vas.   
    
Jordbruket tillförs under året 1,4 miljarder varav 400 mkr kontant och resten som prishöjning-
ar. Avvecklingen av mjölksubventionerna fortsätter. 
 
Det privata konsultföretaget Indevo ser över regleringsföreningarna och föreslår att arbets-
uppgifterna förs över till Jordbruksnämnden. 
 
Bland annat till följd av Omställning 90 skördas endast 4,7 miljoner ton spannmål, den lägsta 
skörden på 15 år. 
 
En ny djurskyddslag träder i kraft.  
 
Riksdagen beslutar om olika miljöförbättrande åtgärder i jordbruket och om en ny miljöpolitik 
för 1990-talet. 
 
Riksdagen säger nej till skattebefrielse för etanol men ja till odling av salix på åkermark.  
 
LRF försöker förgäves få plats i Rådet för Europafrågor. 

Ekonomi och affärer 
Under året tar Stiftelsen Lantbrukarnas Skördeskadeskydd över skyddet från staten som nu 
endast får karaktär av katastrofskydd. 
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LRF deltar i nyemissionen när skogsbolaget NCB börsintroduceras. 
  
Strukturbolaget säljer sina aktier i Mälarskog Industri AB. Älgarås sågverk säljs till Skara-
borgs skogsägare. Engagemanget i Kroninvest avvecklas. Kvar i Strukturbolaget är det heläg-
da Lantbrukarnas Skogsförvaltningsbolag sedan LRF Samköp AB överförts till LEAB. 
 
LTs förlag som ägs av LRF och Studieförbundet Vuxenskolan går dåligt och LRF får skjuta 
till pengar för att täcka underskottet.    
 
Försäkringsbolaget Agria startas tillsammans med Länsförsäkringar. 
 
Avbytartjänstens verksamhet fortsätter att utvecklas och under året blir det möjligt att abonne-
ra på sammanhängande semesterdagar. 

Kooperation och marknad 
Riksdagen beslutar om ny föreningslag. 
 
Lantmännen tar initiativ till plantering av energiskog med målsättningen 10 000 ha inom en 
femårsperiod. 
 
67 miljoner skogskubikmeter avverkas medan den årliga virkestillväxten beräknas till 100 
miljoner.  
 
Det tidigare starkt rådande produktionsorienterade synsättet inom lantbrukskooperationen där 
huvuduppgiften är att avsätta det medlemmarna producerar, börjar ersättas av tankar på att 
uppgiften i första hand är att tillgodose det marknaden efterfrågar. 
 
Handelshögskolan får i uppdrag att göra en vitbok om Vänerskogskonkursen, ”En krossad 
dröm”. 
 

År 1989  

 

Medlem och organisation 
Extra stämma hålls den 30 september för att bekräfta den nya inriktningen av LRFs närings-
politiska arbete (spårbytet). 
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Antalet brukningsenheter är nu under 100 000. Sedan LRF bildades 1971 har dessa minskat 
från 150 000 samtidigt som arealen minskat med 150 000 ha från 3 miljoner ha.  
 
För första gången sedan 1984 ökar medlemsantalet något under året. 
 
LRF öppnar ett bevakningskontor i Bryssel den 1 november. 
 
Stämman antar ett miljöpolitiskt handlingsprogram ”Lantbrukets miljömål – en renare fram-
tid” och därmed inleds arbetet med att profilera LRF som aktiv miljöorganisation. 
 
Studiekampanjen ”Säker gård säker bonde”, pågår under året. 
 
Tusentals begagnade maskiner samlas in och skänks till nyblivna bönder i de baltiska staterna. 
LRF medverkar till att starta bondeorganisationer i dessa länder. 
 
LRF startar Ägarfrämjandet tillsammans med sju andra organisationer. 
 
LRF övertar ordförandeskapet i NBC under perioden 1989 till 1991. 
 
Nya stadgar innebär att antalet ordinarie ledamöter i styrelsen minskar från 24 till 16. Därtill 
kommer VD och LRF Ungdomen som nu får en ordinarie plats. På förslag av stämman av-
skaffas suppleanterna.  
 
Den nya konsultsektorn gnisslar och berörda chefer och vissa specialister, främst jurister och 
revisorer är missnöjda med den nya organisationen.   
 
En namninsamling under uppropet ”En levande landsbygd” samlar drygt en halv miljon 
namnteckningar. Uppropet överlämnas till riksdagens talman. 
 

Politik och samhälle 
Inflationen ökar åter till 7 % i ljuset av en fortsatt högkonjunktur. Räntan når nya höjder och 
stiger till 13 % vid årets slut. 
 
Tvåprissystemet på mjölk upphör 1 juli. 
 
En uppgörelse träffas i Gatt som innebär en viss frihandel och minskade subventioner inom 
jordbruket. Gränsskydd och interna stöd skall successivt avvecklas. Under 1989 fryses allt 
stöd vilket också medför frysta producentpriser i Sverige. 
  
Den Livsmedelspolitiska arbetsgruppen (LAG) presenterar sina förslag till ny livsmedelspoli-
tik. 
 
En konkurrensutredning tillsätts. Direktiven förebådar försvårat samarbete inom lantbruksko-
operationen. NO fortsätter sina attacker mot föreningarnas leveransplikt. 
 
Jordbruksprisförhandlingarna bryter samman och regeringen följer det bud som konsumentde-
legationen accepterat. Därmed inleder styrelsen diskussioner om hur LRF skall förhålla sig till 
den statliga jordbrukspolitiken. Förbundsordföranden menar att LRF alltför mycket ägnat sig 
åt att försvara det gamla systemet. 
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LRF överlägger med statsministern om jordbrukets framtid.  
 
Europadomstolen anser att det fria handredskapsfisket inte är något brott mot Europakonven-
tionen.  
 
Riksdagens lagutskott begär lagstiftning om friköp av historiska arrenden. 

Ekonomi och affärer 
Spira Invest bildas. Det eftersträvade egna kapitalet på 500 mkr övertecknas och LRF får nöja 
sig med att teckna aktier för 80 mkr. 
 
LTs förlag, som visar fortsatt stora underskott, säljs till Natur och Kultur. 
 
Verksamheten på Sånga Säby, kursgård, folkhögskola och visningslantbruk, samlas i det nya 
bolaget Sånga Säby Lantbrukarnas idé- och utbildningscentrum AB.  
 
LRF säljer sina aktier i Lantbrukskredit till Föreningsbanken och Sveriges Allmänna Hypo-
teksbank.  
 
LRF beslutar avstå från insatsamorteringar även detta år.   
 
LRF förvärvar en mindre aktiepost i bryggeriföretaget Spendrups. 
 
Bergå Ullspinneri, i vilket LRF är delägare, begärs i konkurs.  
 
LRF deltar tillsammans med Sveriges Föreningsbankers Förbund och Slakteriförbundet i bil-
dandet av Nordisk Television med sammanlagt 12,5 %.  LRF tillskjuter 10 mkr.  Förhopp-
ningen är att bolaget som skall sända reklamfinansierad TV via satellit senare skall få konces-
sion på marksänd TV.    

Kooperation och marknad 
Fotskäls mejeriförening lämnar efter en tvist med SMR mejeriorganisationen men önskar 
kvarstå i LRF vilket inte är möjligt. Styrelsen beslutar utesluta Fotskäl. 
  
LRF medverkar aktivt i arbetet med att skapa en grönsaksodlarorganisation bestående av TRF 
och KRF.  
 
Svenska Ägghandelsförbundet byter namn till Kronägg. Västerbottens läns äggcentral är allt-
jämt medlemsförening i Kronägg. 
 
En studie av ägarroll, finansiering och del i föreningarnas värdetillväxt inom lantbrukskoope-
rationen presenteras.    
 
Agrovision läggs ner sedan berörda branscher inte vill delta i den fortsatta finansieringen. 
 
LRF går med i det konsumentkooperativt dominerade Kooperativa Institutet, Koopi.  
 
Diskussioner inleds om att starta en restauranghögskola i Grythyttan. 
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LRF beslutar bilda LRF Konsument AB och förhandlar med branschorganisationerna (mjölk, 
slakt, ägg och lantmän) om deltagande. 
 

År 1990 

 

Medlem och organisation  
Ett landbygdståg genomförs i Stockholm i samverkan med Folkrörelserådet. Över 40 000 del-
tagare samlas i Humlegården.    
 
En landsbygdsriksdag anordnas i Stockholm. 
 
På stämman i Örnsköldsvik väljs styrelsen på ett år i avvaktan på att nästa stämma skall be-
kräfta minskningen till 16 ledamöter. Bakom förslaget ligger en oenig styrelse där 8 av 24 
ledamöter röstar emot och en avstår. 
 
Ett yrkande från ett Kjell Olsson i Skåne leder till att stämman beslutar att LRF skall arbeta 
för en snabb anslutning av Sverige till EG. 
 
Två nya kvinnor väljs in i styrelsen, Eva Tejle-Ekbjörn och Kerstin Vesterlund.   
 
Avtalsrådet ersätts av ett förbundsråd bestående av ordföranden i riksorganisationerna och 
länsförbunden samt LRF-styrelsen.  
 
Stämmans beredningskommittéer avskaffas. De fem största branschernas ordföranden får fas-
ta mandat i styrelsen liksom LRF Ungdomens ordförande.  
 
Beslut fattas om att inrätta fem regionala servicebolag, Öst, Sydost, Syd, Väst och Nord.   
 
Ett samarbetsavtal träffas mellan LRF, TRF och KRF sedan man misslyckats med att få till 
stånd ett formellt samgående.  
 
Alternativa lokaliseringar av LRFs huvudkontor utreds.  
 
Brysselkontoret invigs i september av EU-ambassadören Frank Belfrage. 
 
Thorsten Andersson avgår efter 13 år som VD. Styrelsen utser i juni Leif Zetterberg till ny 
VD med tillträde 1 november. En ny och bantad arbetsorganisation träder samtidigt i kraft.   
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LRF tecknar aktier i Det Naturliga Stegets miljöinstitut.  

Politik och samhälle 
Antalet brukningsenheter är 95 560 och den brukade arealen 2 845 tusen hektar. 
 
Inflationen tar ny fart och uppgår under året till över 10 %. Räntorna blir också mycket höga. 
 
Regeringskris utbryter sedan regeringen Carlssons ekonomiska krispaket fällts i riksdagen. 
Ingvar Carlsson bildar ny regering med vänsterpartiets stöd. 
 
Riksdagen beslutar i december att Sverige skall söka medlemskap i EG.  Samtidigt pågår för-
handlingar om EES-avtalet mellan EFTA och EG.  
 
Förhandlingarna i Gatt-rundan bryter samman i slutet av året.  
 
En stor bondeprotest genomförs i Bryssel med ett trettiotal deltagare från LRF. 
 
LAG-rapporten, ”En ny livsmedelspolitik” presenteras och riksdagen beslutar enhälligt om en 
ny jordbrukspolitik. Bland annat avskaffas regleringsföreningarna. 
 
För LRF innebär det att fokus flyttas från prisförhandlingar till aktiv näringspolitisk bevak-
ning och företagsservice till enskilda lantbrukare. Produktionsorientering ersätts av mark-
nadsorientering. Internationalisering samt miljö- och energifrågor får ökat fokus. 
 
Finansieringen av den stora spannmålsskörden med 1 miljon ton i överskott blir en stor jord-
brukspolitisk tvistefråga. 
 
Utformningen av omställningsstödet leder till tvist om återbetalningskrav, omfattningen av 
programmet samt vilken alternativ användning av åkern som skall tillåtas.   

Ekonomi och affärer 
Agro Management som skall förse lantbrukskooperationen med chefer startas.   
 
Samtliga affärsdrivande enheter Konsult (fd Driftsbyrån), Juridiska byrån, Skattebyrån, Lant-
brukets Utredningsinstitut, Media (fd Tidningsavdelningen), Lantbrukets Avbytartjänst, 
Skogs- och Lantbrukshälsan, Samköp, Sånga Säby, Skog, Turism och Agro Management 
samlas i LRF Holding AB. 
   
LRF Turism startas under året och styrelsen anslår 6 mkr till verksamheten.  
 
LRF deltar i bildandet av TV4. 
 
LRF beslutar avveckla sitt engagemang i BioInvent. Bolaget säljs delvis till Norsk Hydro och 
delvis till SLR. Svanova Biotech säljs till Procordia.  
 
Lantbrukarnas Kapitalfondförvaltning AB säljs till Svensk Fondförvaltning. 

Kooperation och marknad 
Ett uppdrag lämnas till Carta Strategic Center att göra en studie av nödvändiga utvecklingsåt-
gärder som kan stärka lantbrukskooperationen på marknaden. 
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Arne och Margot Berglund donerar ytterligare 3 mkr till fonden för kooperationsforskning. En 
professur i kooperationsforskning kan inrättas vid SLU. 
 
Grönsaksodlarnas Riksförbund, GRF, blir medlem i LRF. 
 

År 1991 

 

Medlem och organisation 
Omställningsprogrammet i 1990 års livsmedelspolitiska beslut kräver stora administrativa 
arbetsinsatser från medlemmarna och LRF.  
 
Stödutbetalningarna försenas kraftigt vilket leder till stora påfrestningar för jordbrukarna.  
 
LRF genomför en bred annonskampanj för att protestera mot riksdagens beslut att sänka 
gränsskyddet med 10 % vilket direkt sänker prisnivån på jordbrukets produkter. Kampanjen 
renderar LRF senare ett Guldägg för bästa reklamkampanj. 
 
LRF startar en skriftserie, Perspektiv Europa, som skall informera om EG och nyhetsbrevet 
Internationella Perspektiv som speglar internationella händelser inom jord- och skogsbruket.  
 
Fem servicebolag Syd, Sydöst, Väst, Öst och  Nord bildas. Servicebolagen övertar de arbets-
uppgifter som legat på servicefilialerna. 
 
Arbetsutskotten i LEAB, ideella föreningen och u p a-föreningen försvinner. LEAB-styrelsen 
bantas till fem ledamöter plus fackliga representanter.  
 
LRF arrangerar NBCs generalförsamling i Linköping. 

Jordbruks- och näringspolitik 
Regeringen  ansöker om medlemskap i EG den 1 juli. 
 
En borgerlig regering tillträder efter höstens val. Karl-Erik Olsson efterträder Mats Hellström 
som jordbruksminister.   
 
Beslut fattas om att stödet till sockerbruken på Öland och Gotland skall upphöra efter en 
övergångsperiod. Mörbylångabruket läggs ner. 
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Konkurrensutredningen presenterar ett delbetänkande där bland annat marknadsdelning bör 
förbjudas liksom all gemensam finansiering av förluster vid export.   

Ekonomi och affärer 
LRF bildar Lantbrukarnas Stiftelse för Internationellt Bistånd (Sveriges Bönder Hjälper) för 
att administrera insamlade medel och SIDAs femdubblade stöd till Estland, Lettland, Litauen, 
Polen och Ryssland.   
 
LUI och Företagsjuridiska byrån bryts ut ur LRF Konsult och bildar eget bolag respektive 
integreras i Sektor Föreningsföretag. 
 
Ett captivebolag, LRF Re AG etableras i Zürich, Schweiz för att hantera försäkringsmässiga 
förpliktelser.  
 
LRF och Lantmännen startar Farmar Energi HB som skall ge råd till lantbrukare som vill star-
ta lokala energibolag.  
 
LRF, Miljöbyggarna och Spira Invest skapar Svensk Markservice AB 

Kooperation och marknad 
Regionala konferenser hålls för att stimulera den kooperativa debatten ”Idédebatt 91”. En 
kooperativ skriftserie startas, Klara Perspektiv. 
 
LRFs konsumentpolitiska aktiviteter samlas under den gemensamma beteckningen Maten i 
Centrum.  

År 1992 

 

Medlem och organisation 
Stämman antar handlingsprogrammet ”Sveriges Bönder – steget före” som plattform för ökat 
konsumentförtroende och exportsatsningar. En annonskampanj inleds på temat ”Sveriges 
bönder på väg mot världens renaste jordbruk”. 
 
10 000 medlemmar deltar i studiekampanjen ”I Europa”. 
 
Omfattande skördeskador inträffar främst i Götaland och över 300 mkr utbetalas från Skörde-
skadeskyddet.    
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De första mer betydande arealerna med Salix skördas.  
 
LRF Ungdomens stämma antar ett policydokument rörande det framtida arbetet för unga bön-
der.  
 
LRF blir associerad medlem i COGECA. Medlem i COPA blir LRF först när Sverige blir  
medlem i EU. LRF Ungdomen blir associerad medlem i ungdomsorganisationen CEJA.  
 
Den svenska gården utanför Moskva invigs och blir ett skyltfönster för svensk lantbrukstek-
nologi och ett utbildningscentrum för ryska bönder. 

Politik och samhälle 
En valutakris uppstår i slutet av året och räntan blir snabbt skyhög. Flytande kronkurs och två 
krispaket får negativa effekter för jordbruksekonomin.  
 
En jordbrukspolitisk reform beslutas i  EU med kraftigt sänkta spannmålspriser, träda och 
arealbidrag.  
 
På svenskt initiativ bildas IFAPs miljökommitté med Bo Dockered som ordförande. 
 
En anpassning av svensk jordbrukspolitik till CAP inleds. Systemet med inlösen av spannmål 
förlängs och fortsatt arealbidrag utges till växtodling. Prisregleringsavgifterna avskaffas och 
likaså proteinfoderregleringen.  
   
Skogspolitiska kommitténs betänkande leder till att miljöfrågorna får en ökad tyngd i skogs-
politiken. 
 
Den förhatliga skogsvårdsavgiften avskaffas. Skattebelastningen minskar därmed med 200 
mkr. 
 
LRF presenterar ett program för regionalpolitiskt stöd till skogs- och mellanbygder i södra 
Sverige vilket sedan kommer att ligga till grund för svenskt krav om LFA-stöd.  

Ekonomi och affärer 
Farmartjänstföretagens Riksförening bildas. 
 
Verksamheten i LRF Turism och LRF Skattebyrån avvecklas under året. 
 
25 mkr investeras i ett nytt kök på Sånga Säby. Verksamheten inriktas mot en renodlad kurs-
gård. Jordbruket arrenderas ut.  
 
Lantbrukets Utredningsinstitut bolagiseras och verksamheten samordnas i fyra affärsområden, 
Lantbruk, Företag, Storhushåll och Marknad.  
 
LRF etablerar Lantbrukarnas Trygghetsförsäkring Försäkringsaktiebolag (LTF sak och liv). 
Tidigare har verksamheten bedrivits genom det delägda Agria och Nya Liv.  

Kooperation och marknad 
Den kooperativa idédebatten intensifieras genom satsningen på utbildningsprojektet ”Idéer 
som håller” och som riktar sig till yngre förtroendevalda. 
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Regeringen avsätter 60 mkr för exportfrämjande satsningar på livsmedel under en fyraårsperi-
od. LRF, lantbrukskooperationen och Exportrådet fördelar pengarna. 
 
Ett nytt konsumentpolitiskt handlingsprogram antas av stämman.  
 

År 1993 

 

Medlem och organisation 
Lantbruksföretag får genom ändringar i företagsbeskattningen i stort sett samma villkor som 
aktiebolag. Möjlighet att spara vinst i företaget genom så kallade expansionsmedel skapas 
liksom möjlighet att utjämna resultat över åren.    
 
LRFs krav inför medlemskapsförhandlingarna överlämnas vid en manifestation på ”plattan” i 
Stockholm som fylldes med granar.  
 
Skogsägarnas trygghetspaket upphör eftersom finansiering via skogsvårdsavgiften inte längre 
är möjlig. 
 
Servicebolagen i Sydost och Syd sammanläggs till Servicebolag Syd. 
 
En avancerad kurs i EU-kunskap tas fram av LRF i samverkan med handelshögskolan.  
 
Trädgårdsnäringens Riksförbund (TRF) blir medlem i LRF som därigenom samlar hela den 
gröna sektorn inom organisationen. TRFs ordförande adjungeras till styrelsen. 
 
COPA/COGECA håller presidiemöte på Sånga Säby med ett hundratal deltagare.  
 
I anslutning till riksförbundsstämman i Stockholm hålls en stor mässa i samverkan med Före-
ningsbanken och Folkrörelserådet.  
 
Stadgarna ändras så att länsförbund och organisationsmedlemmar vardera får 100 ombud i 
stället för 150.  
 
Inom NBCs ram bildas Forum för Nordiskt Bondeägande.   
 
LRF instiftar ett litteraturpris under en femårig försöksperiod. Priset ersätts 1998 med ett kul-
turpris som delas ut till 2001.  
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Politik och samhälle 
Medlemskapsförhandlingarna med EU pågår under året. LRFs krav för att stödja ja-sidan i 
den kommande folkomröstningen får gehör. Det gäller bland annat regional- och miljöpoliti-
ken. Begreppet arktiskt jordbruk introduceras. 
 
En Gatt-uppgörelse träffas i Uruguay-rundan efter sju års förhandlande. Allt gränsskydd änd-
ras till tullar och sänks, internstöd minskar och exportsubventionerna begränsas.  
 
Efter strid med regeringen om obligatorisk omställning med 15 % av arealen för att få areal-
bidraget 700 kr/ha säger riksdagen nej till detta. Mjölkkobidrag utgår med 1 200 kr per ko och 
slopas 1994.  

Ekonomi och affärer 
LRF Holding avvecklas som moderbolag för de affärsdrivande företagen som överförs direkt 
till LEAB, förutom Agro Management som avvecklas. 
 
Aktier i fastighetsbolaget FORA förvärvas och blir helägt av LEAB.  

Kooperation och marknad 
En ny konkurrenslag läggs fram som diskriminerar och t o m olagligförklarar producentkoo-
perativa föreningar. Riksdagen rättar sedermera till detta. 
 
Föreningsbankens nyemission på 2,5 miljarder garanteras av ett antal lantbrukskooperativa 
företag varvid LRF blir bankens största enskilda ägare med 10 %. 
 
Intensiv profilering av svensk mat sker inom ramen för ”Sveriges Bönder på väg mot världens 
renaste jordbruk”. LRF öppnar en butik för uteslutande svensk mat i LRF-huset. Konceptet 
utsätts för ingående granskning av journalister. 
 
I syfte att öka kunskapen om kooperationen hålls en kooperativ vecka i riksdagshuset. 
 

 År 1994 

 

Medlem och organisation 
En omfattande informations- och utbildningsverksamhet i EU-frågor gemomförs inför med-
lemskapsomröstningen. Studiecirkeln ”Bondeliv i förändring” som fokuserar på utvecklingen 
av landsbygden lanseras. 
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Det kvinnliga nätverket Emilia byter namn till LRF Kvinnor. LRF blir en av huvudsponsorer-
na för Kvinnor Kan i Östersund. 
 
Arbetet med ett miljö- och kvalitetssäkringsprogram för enskilda gårdar startas under 1994.  
 
Kommungrupperna engagerar sig i arbetet med det lokala Agenda 21 som antogs på Rio-
konferensen 1992.  
 
I samarbete med LRF Konsult, Föreningsbanken, Företagarna och NUTEK publiceras den 
första företagsbarometern som sedermera ersätts av Lantbruksbarometern. 
 
Beslut fattas om att genomföra en omfattande ombyggnad av fastigheten Klara Östra (Bond-
tolvan).    
 
Riksförbundsstämman tidigareläggs med ca 2 veckor till månadsskiftet maj-juni.  

Politik och samhälle 
LRF deltar aktivt i förhandlingarna om ett EU-medlemskap med fakta och synpunkter på oli-
ka förhandlingsfrågor. LRF deltar aktivt i EU-kampanjen på ja-sidan i enlighet med det första 
stämmobeslutet 1990. 
 
Vid riksdagsvalet ersätts den borgerliga regeringen av en socialdemokratisk minoritetsreger-
ing. Margareta Winberg blir jordbruksminister och Sture Åström blir beryktad statssekreterare 
som jordbruksministern så småningom ser sig föranlåten att byta ut. 
 
Regeringen utnyttjar inte EU-medlemskapets fördelar fullt ut och låter genom specialskatter 
bönderna finansiera den del av medlemsavgiften som återförs till jordbruket.   
 
Uruguay-rundan inom Gatt avslutas och efterhand genomförs åtagandena på jordbrukssidan. 
Gatt omvandlas till World Trade Organisation (WTO).  
 
Djurskyddslagstiftningen skärps med bland annat ökade krav inom grisproduktionen.  
 
LRF träffar en uppgörelse med Naturvårdsverket och Vatten- och Avloppsföreningen om han-
teringen av slam på åkermark. 

Affärsverksamhet 
Måltidens hus i Grythyttan med högskola för restaurangutbildning invigs. Bakom står LRF 
och Carl-Jan Granqvist. Huset är delvis den svenska paviljongen från Sevillautställningen.   
 
Större delen av LRFs skogsinnehav i LRF Skog AB säljs till enskilda personer. 
 
Lantbrukets Utredningsinstitut lägger ner sin utredande verksamhet och inriktar sig i stället på 
marknadsundersökningar. Namnet ändras till Lantbrukets Undersökningsinstitut.  
 
Lantbrukarnas Trygghetspaket upphör och från 1 januari 1995 får man själv teckna de försäk-
ringar som ersätter trygghetspaketet. En kampanj genomförs och antalet försäkrade fördubb-
las.  Närmare en miljard kronor överförs från Jordbruksverket till LRF för att trygga kvarstå-
ende åtaganden i Trygghetspaketet. 
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År 1995  

 

Medlem och organisation 
1995 är det första året med EU-regler och betydande arbete läggs ner på mjölkkvoter, areal-
kartor, LFA-stöd (Less Favoured Areas) mm. 
 
Arbetet med På väg-programmet intensifieras med nya länsvisa På väg-ledare och LRFs mil-
jöhusesyn. 
 
Fyra stormöten hålls i Halmstad, Umeå, Visby och Örebro för att protestera mot regeringens 
sätt att implementera den nya jordbrukspolitiken. En extra riksförbundsstämma hålls i Stock-
holm för att behandla EU-avtalet. Mona Sahlin medverkar. Stämman beslutar genomföra en 
budkavle genom landet. 
 
För att underlätta rekryteringen av förtroendevalda införs ett system med mentorskap.  
 
Aktiviteten Grindslanten genomförs för att få fortsatt statligt stöd till enskilda vägar.   
 
Hans Jonsson utses till ny förbundsordförande efter Bo Dockered. 
  
Tillsammans med branscherna satsas stort på bevakningen i Bryssel och som mest arbetar 14 
personer på kontoret. LRF Media och LRF Konsult har var sin medarbetare.  
 
Hans Jonsson utses till vice ordförande i COPA och Olle Hakelius till vice ordförande i  
COGECA. 
 
En SIFO-undersökning av LRF-medarbetarnas syn på företaget, cheferna och arbetet görs.  

Politik och samhälle 
Antalet brukningsenheter är 87 305 och den brukade arealen 2 767 tusen hektar. 
 
En strid om särskild fastighetsskatt på jord- och skogsbruket leder till att regeringen efter 
överenskommelse med centern drar tillbaka förslaget.  
 
LRF kritiserar regeringen för att inte utnyttja hela EU-stödet. Under året ökar dock ramen för 
miljöstöd med 700 mkr till 1500 mkr. Även LFA-stödet till södra Sverige ökar.  
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Ekonomi och affärer 
Elmarknaden avregleras och LRF och Lantmännen beslutar bilda ett gemensamt elhandelsbo-
lag.   
 
Problemen att finansiera avbytarverksamheten ökar ytterligare och nya strukturella grepp tas 
för att rädda verksamheten.  
 
LRF förvärvar samtliga aktier i Jordbrukets Provkök från övriga ägare inom lantbrukskoope-
rationen (SMR, SS, SLR, TRF, SPOR och Kronägg). 
 
Sånga Säby Kurs & konferens får en internationell miljöutmärkelse i konkurrens med andra 
hotellföretag i världen.  

Kooperation och marknad 
En kooperativ idéoffensiv genomförs och stämman beslutar om en översyn av de kooperativa 
grundsatserna.  
 
Flera konkurrensutredningar som berör kooperationen tillsätts. 
 
Utställningen ”Smaka på Sverige” invigs i Måltidens hus i Grythyttan. 

År 1996 

 

Medlem och organisation 
Efter ett omfattande rådslag fastställer riksförbundsstämman en vision för LRF 2005. Med-
lemsnytta definieras som Inflytande – Lönsamhet – Gemenskap. 
 
Riksförbundsstämman antar LRFs EU-positioner i olika frågor.   
 
BSE, galna ko-sjukan, drabbar Storbritannien hårt och påverkar negativt även de svenska nöt-
köttspriserna.  
 
Sperma från köttrasen Belgisk blå importeras och LRF tar tillsammans med andra aktörer på 
den svenska marknaden avstånd från användningen.  
 
Den första ”Hästriksdagen” hålls och manifesterar hästens betydelse i jordbruket och samhäl-
let.  
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LRF deltar i mässan Kvinnor Kan i Karlskrona. 
 
Styrelsen beslutar genomföra en medlems- och marknadsoffensiv där länsförbunden ges ett 
tydligt uppdrag att tillsammans med lokalavdelningarna ansvara för medlemsrekryteringen.   
 
Hans Jonsson utses till ordförande i den europeiska bondeorganisationen, CEA.  
 
En ny medlemskategori, landsbygdsmedlem, beslutas av riksförbundsstämman. 
 
Internet och intranät får sitt genombrott i en stor satsning på IT inom LRF-sfären.   

Politik och samhälle 
I regeringsförklaringen fastslås att jordbruket är en framtidsnäring. Miljöprogrammet utökas i 
budgeten med 600 mkr och ett investeringsstöd införs.  
 
Lantbrukets energi- och miljöskatter uppgår till 1700 mkr vilket ger en klar konkurrensnack-
del jämfört med Danmark. Den Björkska utredningen tillsätts för att belysa problematiken.  
 
I en HD-dom (forsränningsmålet) fastslås att markägarens tillstånd krävs för att någon skall få 
organisera kommersiell verksamhet. 
  
LRF stödjer finansiellt det principiellt viktiga renbetesmålet i Härjedalen. 
 
LRF ställer sig positiv till en svensk anslutning till EMU.    

Ekonomi och affärer 
Konsultbolaget Miljöledarna startas. Bolaget skall arbeta med bland annat miljöledningssy-
stem och är ett exempel på ett allt aktivare miljöarbete inom LRF och lantbruket. 
 
SwedeAgri AB bildas med uppgift att arbeta med bistånd och utveckling i framförallt Östeu-
ropa. 
 
LRF blir ägare till 91 % i Agrokraft som inleder sin verksamhet under året.  
 
LRF Media avvecklar sin reklambyrå Media Nova. Tidningen Gods och Gårdar lanseras.  

Kooperation och marknad 
75 mkr avsätts för marknadsåtgärder och affärsstödjande projekt till lantbrukskooperationen.  
 
Ägarforum med företrädare för de större lantbrukskooperativa företagen bildas under ordfö-
randeskap av Hans Jonsson. Initialt startas 13 olika projekt.   
 
Södra Skogsägarnas virkeshandel ifrågasätts av Konkurrensverket som vill olagligförklara 
samverkan. F d statssekreteraren Sture Åström, presenterar en starkt kooperationsfientlig ut-
redning om konkurrensen i livsmedelssektorn.  
 
Den första kvinnliga kocktävlingen genomförs under namnet Wilhelmina där LRF är huvud-
arrangör.  
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År 1997 

 

Medlem och organisation 
Förslagen i LRFs etableringsutredning antas av styrelsen och presenteras för stämman.  
 
Stämman antar en policy för genteknik och en genteknisk kommitté bildas. Vidare lägger 
stämman fast LRFs syn på regionalpolitiken och landsbygdsutvecklingen. 
 
Utmärkelsen Årets lokalavdelning instiftas. Sörbygdens LRF-avdelning blir den första 
som får 25 000 kr på riksförbundsstämman.  
 
LRF beslutar teckna en kollektiv liv- och olycksfallsförsäkring för alla medlemmar från 1998. 
 
Samtliga länsförbund ansluts till ett nytt nätverk och får därmed snabb och säker kommunika-
tion.  
 
Beslut fattas om att avveckla de fyra regionala servicebolagen.  

Politik och samhälle 
Riksdagen beslutar ge möjlighet för lantbrukare att få arbetslöshetsersättning. LRF blir med-
lem i Småföretagarnas Arbetslöshetskassa.  
 
Den Björkska utredningen ”En livsmedelsstrategi för Sverige” presenteras.  Den parlamenta-
riska KomiCap-utredningen föreslår en långtgående avreglering av CAP-systemet. 
 
Riksdagen beslutar utöka miljöprogrammet med 700 mkr, bland annat skall generell valler-
sättning skall utgå till jordbruket. 
 
Ett treårigt ramavtal om utsädesavgifter på hemma- och legorensat utsäde träffas. 
 
En jaktpolitisk utredning presenteras och en särskild rovdjursutredning tillsätts för att klara ut 
jakt- och ersättningsfrågor. 
 
En stor antibiotikakonferens hålls i Bryssel där LRF spelar en framträdande roll.  
 
Den första samlade miljöredovisningen av svenskt lantbruk tas fram av LRF och Statistiska 
Centralbyrån.   
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Ekonomi och affärer 
LRFs Östersjöprojekt startas med uppgift att kartlägga framtida utvecklings- och affärsmöj-
ligheter runt Östersjön.  
 
Ett särskilt riskkapitalbolag SwedeAgri Invest startas för att delfinansiera affärsprojekt inom 
LRF-sfären.  
 
Tillsammans med Slakteriförbudet, Lantmännen och KF Invest köper LRF den börsnoterade 
livsmedelskoncernen Spira som ändrar namn till Spira Intressenter AB.   
 
Skogs- och lantbrukshälsan fusionerar med LRF Konsult. 
 
LRF stödjer finansiellt Grythyttans gästgiveri och blir delägare i fastighetsbolaget (FAGA) 
som äger gästgiveriet och Måltidens Hus.  
 
Folkhögskolan på Sånga Säby (Alma folkhögskola) flyttar till lokaler i Stockholm . 

Kooperation och marknad 
Genom ändring av föreningslagen blir det möjligt att genomföra insatsemissioner i förenings-
företagen.  
 
Regeringen beslutar om skattebefrielse för etanol under tiden 1997-2003. Agroetanol kan 
därmed besluta bygga den planerade anläggningen i Norrköping.   
 
FöreningsSparbanken och Sparbanken går samman.  
 

År 1998 

 

Medlem och organisation 
Projektet Bondeföretagaren – ett affärsutvecklingsprojekt för den enskilde bonden startas.  
 
”Ryggsäcken” med stenar symboliserande Sveriges bönders extra skatte- och avgiftsbördor på 
drygt 1,5 miljarder överlämnas av Hans Jonsson till Göran Persson.  
 
LRFs lokalavdelningar tänder vårdkasar landet runt. 
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Vädret är uruselt och betydande delar av skörden kan inte bärgas på grund av regn. Värst 
drabbas mellersta Sverige. Grispriserna sjunker dramatiskt under året. 
 
Styrelsen tillsätter en arbetsgrupp för att ta fram ett utbildningspolitiskt handlingsprogram. 
 
Sånga Säby, Kurs & Konferens blir som första bolag inom LRF certifierat enligt ISO 14001 
(miljö) och ISO 9001 (kvalitet). 
 
Restaurang Treklövern i LRF-huset byggs om till ett modernt restaurangkök med möjlighet 
till köksskola. 
 
LRF medverkar i Stockholms kulturhuvudstadsengagemang och aktiviteten Smaka på Sverige 
på Skansen.   
 
Nio husdjursföreningar söker och beviljas medlemskap i LRF.  
 
Det nybildade, börsnoterade bolaget FöreningsSparbanken AB beviljas medlemskap i LRF 
retroaktivt från 24 nov 1997. 
 
LRF arrangerar en miljökonferens i Visby med deltagande från samtliga bondeorganisationer 
i länderna runt Östersjön. 

Politik och samhälle 
EU-kommissionen presenterar Agenda 2000 som skall förbereda EU för kommande WTO-
förhandlingar och utvidgningen med nya östländer. Budgettaket för CAP och regionalpoliti-
ken blir 1,27 % av EU-ländernas BNP. 
 
Efter påtryckningar från främst Sverige beslutar EU att förbjuda tillväxtantibiotika i foder.  
 
En ny miljöbalk röstas igenom i riksdagen och träder i kraft 1 januari 1999. Skogsvårdslagen 
lämnas utanför. Markägarens ställning försvagas ytterligare. 
 
Regeringen inför kartavgifter som villkor för att få EU-ersättning. Beslutet strider mot EG-
rätten och staten tvingas senare betala tillbaka dessa.  

Ekonomi och affärer 
Resultatet i de affärsdrivande bolagen delas delvis ut i form av medlems- eller ägarbonus efter 
beslut av stämman.   
 
LRF köper 10 % av aktierna i mejeriet Petmol i St Petersburg för 30 mkr. 
 
LRF Re AG som skall återförsäkra LRF Försäkring och LRF Finance AG startas i Schweiz.  
 
LRF investerar 100 mkr i Farm Food SA i Polen. 
 
10 % i det börsnoterade finländska slakteriföretaget HK Ruokatalo förvärvas.   
 
Juridiska byrån etablerar en filial i Litauen.  
 
LRF säljer sina fastigheter på Torsgatan och Banérgatan.    
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Lantbrukarnas Trygghets Försäkring (LTF) förvärvar resterande 50 % av Landia Liv och 
Landia Sak.  
 
Beslut fattas om att avveckla Avbytartjänst, LRF Revision och Skapa Matglädje AB.   
 
10 mkr avsätts för att utveckla ett gemensamt aktörsregister för elektronisk handel inom lant-
brukskooperationen (GreenBiz).   

Kooperation och marknad 
Efter ett intensivt lobbyarbete av LRF och skogsägarrörelsen ändrar regeringen konkurrensla-
gen så att inte skogsägarföreningarna skall bli förbjudna. 
 
LRF beslutar stödja Mellanskog med 60 mkr i form av aktier i Mellanskogs Industribolag 
eller förlagsinsatser i Mellanskog ek för.  
 
Kronägg ek för har ekonomiska problem och LRF ställer en borgen på 15 mkr.    
 
LRF beslutar att tillsammans med Södra och Sparbanksstiftelsen Kronan finansiera en profes-
sur i skogsekonomi i Växjö.  
 
LRF anslår 1,5 mkr till kooperationsforskning inom Stiftelsen Lantbruksforskning. 

År 1999 

 

Medlem och organisation 
LRF Ungdomen inleder sin första IT-stämma som pågår kontinuerligt under året.  
 
LRF Ungdomen har 13 890 medlemmar och LRF Kvinnor 38 000.  
 
Extrem torka drabbar många bönder i stora delar av landet. 
 
Ett gårdsanpassat kvalitetssäkrings- och miljöledningssystem presenteras.  
 
Jordbruksverket beslutar och verkställer en avlivning av ett antal omärkta nötkreatur i 
Ljungskile.  
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Skaraborgs Skogsägare ek för avvecklas efter en ekonomisk och ledningsmässig kris. LRF 
och Skogsägarnas Riksförbund garanterar medlemmarnas virkeslikvidfordringar på Skara-
borgs Skogsägare. Verksamheten övertas av Södra Skogsägarna.  
 
LRF och Skogsägarnas Riksförbund går samman. LRF Skogsägarna blir namnet på en ny 
enhet inom LRF. LRFs Skogsägardelegation med representanter för samtliga skogsägarföre-
ningar inrättas. 
  
LRF blir miljö- och kvalitetscertifierad enligt ISO 9002 och ISO 14002 av Det Norske Veri-
tas.  
 
Ägarforumprojektet ”Använd Hela Kompetensen”, som skall stärka kvinnornas roll i organi-
sationen startas.  
 
LRF avsätter 20 mkr av återbetalade pensionsmedel för kompetensutveckling av medarbetar-
na.  
 
Uppgörelse träffas med HTF och Saco om utveckling av den fackliga representationen i LRF-
styrelsen. 

Politik och samhälle 
Skatten på el tas bort och skatten på eldningsolja sänks så att jordbruket får samma villkor 
som industrin. 
 
Hans Jonsson och 1 500 bönder överlämnar 250 000 namnunderskrifter till Göran Persson 
med krav på stärkt konkurrenskraft för Sveriges Bönder.  

Ekonomi och affärer 
Sånga Säby Kurs & Konferens blir det första Svanenmärkta tjänsteföretaget i Sverige.  
 
Investeringar om 500 mkr görs i HK Ruokatalo, Sokolow/Farmfood och Sardus. 
 
Sweden Food and Forestry KK startas i Japan för att marknadsföra svenska livsmedel och 
skogsprodukter. 
 
LTF och Landia Skadeförsäkringsaktiebolag går samman i LRF Försäkring Skadeförsäkrings-
aktiebolag.  
 
Skapa Matglädje (f d Jordbrukets provkök) avvecklas och del av verksamheten överlåts till 
LUI Marknadsinformation.  
 
LRF Media och TV4 startar tidningen Äntligen hemma. 
 
Juridiska byrån avvecklas och all juridisk kompetens samlas i LRF Konsult. 
 
Utvecklingsfonden Innova startas med 10 mkr i kapital. Innova skall satsa på utvecklingspro-
jekt på gårdsnivå. 
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Kooperation och marknad 
En undersökning visar att 94 % av befolkningen har stort förtroende för mat från Sveriges 
Bönder.  
 
Exporten till England kvalitetssäkras genom systemet Swedish Farm Assured (SFA). 
 
Göran Persson tar det första spadtaget i byggandet av etanolfabriken i Norrköping. LRF sva-
rar för hälften av investeringsbeloppet 460 mkr. 
 
Södras nya sågverk i Mönsterås invigs. 
 
Swedish Meats bildas och all industriverksamhet sammanförs medan ägarföreningarna finns 
kvar. Scan Foods som är en fusion mellan Scan HB och Scanfood Djupfryst startar 1 januari. 
 
Arlas medlemmar säger ja till samgående med det danska MD Foods. 
 
Det svenska kocklandslaget under ledning av Gert Klötzke tar första pris i matlagning i Basel.  
 
Den svaga lönsamheten i Mellanskog Industri AB föranleder LRF att genom finansiella ga-
rantier och omvandling av lån stärka den ekonomiska situationen. 

År 2000 

 

Medlem och organisation 
LRF ungdomen fyller 10 år och firar med ett framtidsseminarium. 
 
Ordförandekonferenser på temat LRF mitt i byn hålls i Sundsvall, Västerås, Skara och Växjö.   
 
LRF, staten och EU finansierar de nyinrättade tillväxtavtalen som skall bidra till nytt företa-
gande inom jordbruket.  
 
Den första ”skogsägarriksdagen” hålls i Umeå.  
 
Ett gemensamt telefonnummer i hela landet till LRF skapas. 0771-573 573 (0771-LRF LRF) 
 
Stämman uppdrar till styrelsen att arbeta aktivt för en anslutning till EMU. 
 
Ett nytt medlems- och marknadsregister skapas.  
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LRF antar en rennäringspolicy.   
 
LRF får tre vice ordföranden, Olle Hakelius, Caroline Trapp och Thomas Johansson. Olle 
Hakelius blir ordförandens ställföreträdare. U p a-styrelsen blir i sin helhet även styrelse för 
LEAB.  
 
Styrelsen beslutar att med 15 röster för och fyra emot sälja Bondtolvan till AFA Trygghets-
försäkringsaktiebolag för 570 mkr.  
  
Kågerödsortens mjölkleverantörsförening begär utträde ur LRF.  

Gröna sektorn, ideell förening – Yrkesodlarnas Riksförbund antas som organisationsmedlem. 
Namnet Gröna Sektorn ändras kommande år till Gröna Näringens Riksorganisation, GRO och 
samtidigt utträder TRF, GRF och SPOR ur LRF. 

Arla Foods, amba (danskt andelsselskab med begränsat ansvar) blir första utländska organisa-
tionsmedlem i LRF. 

Politik och samhälle 
Antalet brukningsenheter är 76 798 och den brukade arealen 2 706 tusen hektar. 
 
En del av ryggsäcken avlastas genom att skatterna på handelsgödsel och bekämpningsmedel 
skall återföras till näringen. 
 
Den statliga hästutredningen presenterar sina förslag som bland annat innebär att hästen skall 
betraktas som andra djur inom jordbrukpolitikens ram.  
 
Böndernas alltmer ökande byråkratibörda, bland annat den svenska EU-administrativa ersätt-
nings- och kontrollorganisationen diskuteras och överläggningar sker mellan LRF, länsför-
bunden och Jordbruksverket.  

Ekonomi och affärer 
LRF ger ut två aktieindexobligationer knutna till bolag där LRF är delägare, bland annat Fö-
reningsSparbanken, Mandamus, Sardus, TV4, Sokolow, Petmol och Ruokatalo. 1 300 med-
lemmar tecknar obligationer. 
   
Farmfood och Sokolow som delägs av LRF och Swedish Meats fusionerar.   
 
LRF säljer Hälsa Sverige (f d Lantbrukshälsan) till det börsnoterade Feelgood. 
 
Undersökningsföretaget LUI Marknadsinformation (f d Lantbrukets Utredningsinstitut) säljs 
till det norska MMI som ägs av Temo. LRF får 10 % av aktierna i MMI.  
 
Agrokraft säljs till det norska BKK Kraftsalg AS.   
 
Ett bolag bildas för en gemensam internetsajt, lrf.se, skapas för jord- och skogsbruket, lant-
brukskooperationen och berörda myndigheter.  
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LRF köper varumärkena Kronfågel och Goman för sammanlagt 210 mkr från Spira .  
 
15 mkr investeras i en ny byggnad med gästrum, Mälarblick, på Sånga Säby.  

Kooperation och marknad 
Efter intensivt arbete av LRF beslutar riksdagen om fortsatt undantag från konkurrenslagstift-
ningen för skogsägarföreningarna som därmed kan fortsätta sin verksamhet. 
 
Skogsägarna lanserar miljöcertifieringen PEFC (Pan European Forest Certification).   
 
Christer Lingström, som LRF har ett väl utvecklat finansiellt och marknadsmässigt samarbete 
med, utses till matambassadör och hans restaurang Edsbacka krog får två stjärnor i Guide 
Rouge.  
 
Svensk kalvexport till Holland väcker kritik och LRF och Swedish Meats satsar på att skapa 
en marknad för kalvar i Sverige. 
 
Fyra organisationer, Trädgårdsnäringens Riksförbund, Sveriges Potatisodlares Riksförbund, 
Grönsaksodlarnas Riksförbund och Cultor beslutar bilda De Gröna Näringarnas Riksorganisa-
tion (GRO).  
 
Elva lantmännenföreningar och Svenska Lantmännens Riksförbund beslutar bilda den nya 
föreningen Svenska Lantmännen. Kalmar och Norrbottens lantmän står utanför. 
 

År 2001 

 

Medlem och organisation 
LRF firar sitt 30-årsjubileum med en fest på Sånga Säby i februari. 
 
Caroline Trapp väljs till riksförbundets ordförande efter Hans Jonsson. 
 
Jordbrukskommissionär Franz Fischler gästar stämman och håller ett anförande. 
  
Stadgarna för LRF ändras så att LRF skall vara en partipolitiskt obunden intresse- och när-
ingslivsorganisation för alla som äger eller brukar jord och skog och för deras gemensamma 
företag inom lantbrukskooperationen.  
 
GRO får ett fast mandat i LRFs förbundsstyrelse. 
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Stämman beslutar om en valberedning med 11 personer som väljs av riksförbundsstämman. 
 
Ett nytt regionförbund, LRF Sydost, bildas omfattande länsförbunden i Blekinge, Kronoberg, 
Norra Kalmar och Södra Kalmar. 
 
En rovdjurspolicy och en policy angående LRFs syn på antidemokratiska organisationer an-
tas. 
 
Den allmänna debatten kring djurhållning leder till att styrelsen antar policyn ”Sveriges Bön-
ders förhållningssätt i etikfrågor”.  
 
Medlemmarna i Leksands LRF-avdelning bidrar med virke till byggandet av Leksands Ishall. 
 
Rullande medlemsuppbörd införs.  
 
Serviceavgifterna från organisationsmedlemmarna sänks under en femårsperiod med 10 % per 
år.  
 
Ett stort antal ledande förtroendevalda och tjänstemän reser ut i Europa för att fånga upp goda 
idéer för det svenska lantbruket. 
 
LRF startar ett antal personalprojekt, bland annat LRF - Den goda arbetsplatsen, Steg till ba-
lans i livet, 28 Life Touch, Enkelt och klart samt LRF Kamratförening. 
 
En arbetsgrupp tillsätts för att se över normalstadgarna för länsförbund.  
 
500 000 kr anslås till den nybildade Olle Hakelius fond för kooperativ forskning. 
 
Konsultbolaget Brand Script ltd får i uppdrag att identifiera och beskriva LRFs identitet.  
 
Styrelsen antar en arbetsordning, en instruktion för VD och etiska regler för hantering av egna 
innehav av aktier m m.   
 
Begreppen 1:e och 2:e vice ordförande avskaffas. Thomas Johansson utses till vice ordförande 
och ordförandens ställföreträdare och Christer Segerstéen utses till vice ordförande. 
 
LRF beslutar delfinansiera en professur i Våtmarkers ekologi och funktionslära vid högskolan 
i Halmstad. 
 
NBCs utvidgade presidiemöte hålls på kursgården Sånga Säby. Janken Myrdal tilldelas NBCs 
kulturpris.  

Politik och samhälle 
De allvarliga sjukdomarna BSE och mul-och klövsjuka härjar i Europa. Ett misstänkt fall av 
BSE drabbar en gård i Halland men det visar sig vara falskt larm. 

Ekonomi och affärer 
Under hela året pågår arbetet med att få lönsamhet inom Spira. Svårigheterna är störst för det 
röda köttet. 
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Beslut fattas om att slå samman verksamheten i Lantbrukarnas Stiftelse för Internationellt 
Bistånd (Sveriges Bönder Hjälper) med Kooperation Utan Gränser.  
 
Sånga Säby, Kurs och Konferens tar över Svenska Gastronomiska Institutet och därmed an-
svaret för LRFs lunchrestaurang, Treklövern.  
 
Verksamheten i Greenbiz avvecklas. 
  
Scanagri A/S bildas efter det att SwedeAgri fusionerat med det danska konsultföretaget Da-
nagro A/S. LRF äger 25 % i Scanagri.  
 
Roger Akelius förvärvar 18 % i det börsnoterade fastighetsbolaget Mandamus AB och en 
kamp om inflytandet och inriktningen av bolagets utdelningspolicy inleds mellan LRF och 
Roger Akelius.  
 
Tillsammans med det finska köttföretaget HK Ruokatalo förvärvar LRF det estniska kyckling-
företaget Tallegg. 
 
Kvalitetsmärket Svenskt Sigill förvärvas från Svenska Lantmännen och ett särskilt bolag, Si-
gill Kvalitetssystem skapas. 
 
Inkråmet i Miljöledarna Ciconia AB säljs till några anställda. 
  
Konsultföretaget Hallvarsson & Halvarsson redovisar sitt uppdrag att analysera utvecklingen 
av LRFs balansräkning mellan 1990 och 2000. Bakgrunden till uppdraget är bland annat den 
kritik som framförts från branscherna mot LRFs affärsverksamhet.  
 
LRF ställer sig bakom ett samgående mellan Mellanskog Industri AB och Assi Domän Tim-
ber AB och beslutar satsa 75 mkr i det nybildade bolaget "North Star”.  
 
LRF lämnar borgen för en bankgaranti på 17 mkr till Gröna Näringens Riksorganisation, 
GRO, inför deras förvärv av Hvilans naturbruksgymnasium.  
 
Genom LEABs dotterbolag Swedeagri Treasury Consulting AB etableras Finansplats Europa 
(SwedeAgri Finance ltd) med Irland som bas. Finansplats Europa inrättas för att få ett gemen-
samt uppträdande från den samlade föreningsrörelsen vid kapitalanskaffning på den internatio-
nella kreditmarknaden. 

Kooperation och marknad 
LRF framför stark kritik mot KFs reklamkampanj för Änglamark som framställer konventio-
nell livsmedelsproduktion som full av gifter och miljöförstörande.  
 
LRF och Christer Lingström får i uppdrag att ansvara för måltiderna med anledning av att 
Sverige har ordförandeskapet i EU första halvåret 2001.  
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År 2002 

 

Medlem och organisation 
Stämman beslutar godkänna styrelsens arbete med LRFs vision och uppdrag och fastställer 
LRFs vision för utvecklingen av den gröna näringen 2010 samt LRFs syfte.  
 
LRF antar en värdegrund för djurskyddet som syftar till att skapa bra förhållanden för djuren. 
 
Styrelsen lägger fast en strategi för svenskt familjeskogsbruk 2010 som bygger på ett fritt, 
lönsamt och aktivt familjeskogsbruk med miljöhänsyn. 
 
LRFs VD Leif Zetterberg begär vid styrelsens sammanträde i oktober att få lämna sin tjänst 
under år 2003.  
 
Styrelsen inleder ett omfattande arbete kring förutsättningarna för LRF-organisationens upp-
drag utifrån identifierade styrkor, svagheter, hot och möjligheter.  
 
Överenskommelse träffas med Swedish Meats om att LRF fortsättningsvis svarar för den när-
ingspolitiska bevakningen inom slaktområdet.  LRF övertar rådgivningsföretaget Maxima 
från Swedish Meats. 

En policy angående ”Avsättning av mark för naturvårdsändamål”, antas av styrelsen.  
 
Blekinge Kronobergs Husdjur begär med hänvisning till att man inte fått avtrappning av ser-
viceavgiften utträde ur LRF. 
 
Caroline Trapp, utses vid IFAPs kongress i Kairo till ordförande i Development Cooperation 
Committee. 

Politik och samhälle 
Diskussionerna om den framtida jordbrukspolitiken, Mid Term Rewiew, MTR, dominerar det 
politiska arbetet. En bondemanifestation med ca 20 000 deltagare äger rum i Strasbourg under 
COPAs ledning. 
 
Konsekvensbeskrivningar och alternativa förslag tas fram av en särskild analysgrupp. LRF 
fastställer sina utgångspunkter inför kommande förändringar av CAP och MTR.  
 
LRF tar tydlig ställning för en övergång till Euro inför den folkomröstning som skall hållas. 
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Hovrättsdomen i Härjedalsmålet går på markägarnas linje i konflikten om rätten till renbete på 
böndernas mark. 
 
De miljökrav som växer fram som marknadssignaler eller lagstiftning föranleder styrelsen att 
klargöra att det inte är acceptabelt att nationella regelverk införs samtidigt som import, där 
inte motsvarande krav ställs, kan fortgå. 
 
LRF ansluter sig till FNs Global Compact och OECDs riktlinjer för multinationella företags 
agerande nationellt och internationellt. 
 
Den så kallade 3:12-utredningen presenterar förbättringar för lantbruket som bland annat un-
derlättar generationsskiften.   

Ekonomi och affärer 
Inför en uppskjuten stämma i Mandamus samlar LRF in fullmakter. Arbete pågår med att hitta 
en köpare av LRFs aktier i Mandamus. 
 
Ett ryskt konsortium köper efter budgivning LRFs aktiepost i Petmol med en betydande rea-
vinst som effekt. 

LRFs arbete med turism bolagiseras i Upplev Landet AB. 

Swedish Meats aktier i Sokolow och HK Ruokatalo övertas av HK Ruokatalo respektive LRF.  

Det finska slaktföretaget Atria förvärvar Samfood (det röda köttet) från Spira. Atria får samti-
digt en option att förvärva LRFs aktiepost i Sardus.  

LRF går in som finansiär i det nystartade företaget Mackmyra whisky.  

Kooperation och marknad  
Västra Skogsägarna går samman med Skogsägarna Mellanskog. LRF ställer ekonomiska ga-
rantier rörande medlemmarnas insatskapital i Västra Skogsägarna.  

Södra Skogsägarna säljer sitt innehav av aktier i Mindab till Mellanskog.  

Svenska Lantmännen och det danska DLGs förvärvar Svenska Foder från Norsk Hydro. 

En sammanslagning av Danaeg amba och Kronägg beslutas.  LRF övertar Kronäggs fastighet 
i Kungsängen.  
 
Det branschgemensamma projektet ”Svensk Mat” sjösätts. På olika sätt skall svenska mervär-
den kommuniceras och konsumtionen av svensk mat lyftas.  

Det svenska kocklandslaget vinner World Culinary Cup. 
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År 2003 

 

Medlem och organisation 
En stor satsning på gemensam ledarutveckling för förtroendevalda för LRF och föreningsföre-
tagen under drygt tre år planeras.  

En budkavel om äganderättsfrågorna genomförs i landet. Ersättningsfrågorna lyfts särskilt 
fram.  

LRF deltar tillsammans med bland andra SLA och Kommunal i ”Framtidståget” för att väcka 
ungdomars intresse för yrkesval inom de gröna näringarna.  

Reinhold Lennebo utses till ny VD från den 4 juni efter Leif Zetterberg. Kent Torwald lämnar 
sin befattning som vice vd. 

LRF får en ny hemsida www.lrf.se som bygger på en gemensam teknisk plattform för LEAB 
med dotterbolag. Jobbsidan www.gronajobb.se lanseras.  
  
LRFs stadgeutredning presenteras. Frågor som särskilt diskuteras är demokratin, stämmans 
längd, förbundsrådets och kommungruppernas ställning, maktfördelningen mellan stämma 
och styrelse samt styrelsens sammansättning. 

Den första tvådagarsstämman hålls i Göteborg. 
 
Riksförbundsstämman lägger fast rollfördelningen mellan LRF och föreningarna så att LRF 
svarar för näringspolitik och företagsutveckling och föreningarna för affärerna.  

Stämman ger tydligt besked om att man skall slå vakt om LRF-modellen.   

Stämman godkänner styrelsens förslag till stadgeändring rörande medlemskap för vissa orga-
nisationer och företag inom jord och skog (företagsmedlem).  
 
Stämman antar ett uttalande om att ”Stoppa våldet mot Sveriges djuruppfödare!” 
 
Södra Älvsborgs Husdjur utesluts som organisationsmedlem i LRF förening u p a på grund av 
vägran att betala den fastställda serviceavgiften. 
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Sveriges Bönder Hjälper fusionerar med Kooperation Utan Gränser. LRF tillskjuter 2,8 mkr 
inklusive insamlade medel till Kooperation Utan Gränser. 

Politik och samhälle 
EU-kommissionen presenterar sina förslag till jordbrukspolitiska reformer i sin Mid Term 
Review (MTR). LRF förordar gårdsmodellen och en full frikoppling av arealersättningar.   

En kommitté tillsätts för att se över miljöbalken. Avvägningen mellan miljö- och produktions-
intresset, ersättningsrätt och skyddet för jordbruksmark är viktiga frågor. 
  
Styrelsen beslutar att analysera framtidsutsikterna för olika produktionsgrenar samt föreslå 
strategiska mål för respektive produktionsgren.  

Debatten om djurtransporter och nya regler för sådana leder till att LRF preciserar sin syn på 
hur sådana bör ske och markerar samtidigt att transporter av levande djur är ofrånkomliga i 
jordbruket.  

Den statliga utredningen om uppfödning av pälsdjur presenteras. Utredningen är positiv för 
näringen men den allmänna opinionen är fortfarande negativ till pälsdjursuppfödning.  

Översvämningar i Stångån och Emån skapar stora problem för lantbruket i östra Småland. 
 
Djurrättsaktivister terroriserar en chinchillafarmare i Halland.  

Ekonomi och affärer 
Lantmännen köper aktier av LRF i Agroetanol AB och får därigenom 91 % av bolaget.  

LRF säljer sina aktier i Mandamus till finansmannen Roger Akelius.      
 
Sågverksbolaget Mindab går samman med AssiDomän Timber AB och bildar skogsindustri-
företaget Royal Star som senare blir Setra. LRF äger därmed 25 % Setra.  
 
Arbete med att finna en extern finansiär i Spira fortsätter. HK Ruokatalo avböjer delägarskap. 
LRF apporterar in Tallegg till Spira för att stärka Spiras balansräkning. 
 
Spira förvärvar Lantmännens dotterbolag Sörmlandskyckling. En tvist om den ekonomiska 
situationen i Sömlandskyckling uppstår.  

LRF säljer sina aktier i Sardus AB och HK Ruokatalo. 

Den gamla konflikten mellan LRF och intressenterna i Brattåsskogen löses genom att LRF 
Skog AB förvärvar återstående skogsmarksareal.  

Kooperation och marknad 
Det svenska kocklandslaget tar guld i det internationella världsmästerskapet i matlagning.  

LRF ställer ekonomiska garantier inför Spannmålsodlarföreningens överklagande av den så 
kallade sprutmålsdomen mot KF. Beslutet leder till kritik från det ekologiska lantbruket.  
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Beskattningen av insatsemissioner ändras så att det blir ekonomiskt möjligt för ekonomiska 
föreningar att återföra kollektivt kapital till medlemmarnas individuella insatskapital.    
 
40 000 grisar måste slaktas till följd av ett salmonellautbrott orsakat av smittat foder från 
Lantmännens Norrköpingsanläggning. 
 

År 2004 

 

Medlem och organisation 
Den under året uppblossade konflikten om ordförandeskapet i LRF leder till att valberedning-
en föreslår att Caroline Trapp entledigas och ersätts av Staffan Danielsson.  
 
Efter sluten omröstning avslås valberedningens förslag med 113 röster mot och 85 röster för.  
Förbundsordföranden avstår 100 000 kr av sitt årsarvode att fördela inom styrelsen.  
  
Den gällande pensionspolicyn ändras så att till kommande förbundsordföranden utges ett av-
gångsvederlag motsvarande ett och ett halvt årsarvode. 
 
Stämman beslutar enhälligt anta nya stadgar för LRF. De fasta mandaten försvinner och anta-
let ombud minskas från 200 till 150 och benämns fullmäktige. Ett beredningsutskott förbere-
der val av valbredning. Stämman fastställer antalet styrelseledamöter till 16. 
 
LRFs grundläggande värderingar läggs fast av riksförbundsstämman 
 
Stämman lägger fast LRFs fem huvuduppdrag för LRF. Ett antal målbilder för LRF år 2010 
antas.  
 
Länsförbundet i Södra Älvsborg byter namn till LRF Sjuhärad. 
 
Konferensen ”Lönsam grisproduktion – nu och i framtiden” samlar 600 deltagare på Elmia. 
 
Bondebåten lockar 500 medlemmar på en resa till Helsingfors. 
 
Förre förbundsordföranden Erik Jonsson avlider.  

Lars-Göran Pettersson utses till vice ordförande och tillika ordförandens ställföreträdare. 
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LEAB återlämnar certifikaten för ISO 9001 och ISO 14001 eftersom värdet av certifieringen 
inte anses svara mot nyttan.  

Politik och samhälle 
En rapport kring jämförelser av kostnaderna i produktionen mellan ett antal länder visar på 
högre kostnader i svenskt jordbruk främst som följd av det svenska djuromsorgs- och miljöar-
betet. 
 
LRF får efter många års idogt arbete gehör för kravet på sänkt dieselskatt för jord- och skogs-
bruket från den 1 januari 2005. Lättnaderna motsvarar 700 mkr. 
 
Skogs- och lantbrukare får tillbaka 50 mkr i kartavgifter som i strid med EUs regler tagits ut.  
 
Arvs- och gåvoskatten slopas. 
 
Beslut fattas i MTR-frågan om en blandmodell med ökad gårdsstödsandel för mjölk och nöt-
kött. Mjölkkompensationen fortsätter att vara kopplad till mjölkkvoten till år 2007. Miljö- och 
landsbygdsprogrammet byggs ut med 400 miljoner kr från och med 2005. 
 
Södra Skogsägarna ställer sig positivt till en utbyggnad av gasledningar i Sverige. LRF, som 
tidigare motsatt sig en utbyggnad av naturgas med hänsyn till biobränslemarknaden, startar en 
förnyad principdiskussion. Arbete med att ta fram ett energiscenario inleds.  
 
Ett större arbete med anledning av EUs vattendirektiv och vattenskyddsområden i Sverige 
igångsätts inom LRF. 
 
Djurskyddsmyndighetens agerande i olika frågor väcker stark kritik inom LRF och även i 
samhället i övrigt. 
 
En ny genteknisk kommitté och ett gentekniskt råd tillsätts med uppdrag att bland annat se 
över LRFs policy i GMO-frågan. 

LRF motsätter sig den danska transiteringen av levande svin genom södra Sverige. Överlägg-
ningar sker med danska Landbrugsraadet.  

Ekonomi och affärer 
LEAB samlar sina affärsdrivande bolag LRF Media, LRF Konsult, Sånga Säby Kurs % Kon-
ferens, Sigill Kvalitetssystem AB, LRF Samköp, LRF Leasing och Svensk Markservice i ett 
nybildat holdingbolag. Erik Svensson utses till VD. LRF Försäkring (skade- respektive livför-
säkringsbolag) ligger dock kvar direkt under LEAB. 
 
SwedeAgri Finance AG fusioneras med LRF Re AG.  

SwedeAgri Treasury Consulting AB (Finansplats Europa) avvecklas. 

Utvecklingen inom Spira skapar fortsatt stora bekymmer. LRFs totala engagemang i Spira 
uppgår till 2 217 mkr. En uppgörelse träffas med Svenska Lantmännen om att förvärva 
LEABs aktieinnehav under 2005. 
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LRF säljer, i enlighet med stämmobeslutet om inriktningen av LRFs affärsverksamhet, under 
året sina aktier i HK Ruokatalo Oy och Sokolow till Danish Crown, ScanAgri A/S till det 
danska konsultföretag et NIRAS, Swegro till familjen Norman och Haninge Bostadsinvest till 
Akelius Fastigheter.   
 

LRF kvarstår därmed som aktieägare i FöreningsSparbanken, TV4, Setra, Spira, Feelgood, 
Agroetanol, Univero (marknadsundersökningar f d LUI) och Pieno Zvaigzdes (mejeriföretag i 
Litauen). 
 
Svensk Hjortavel och Biodlingsföretagarna får inträda som intressemedlemmar i LRF ideell 
förening i enlighet med de nya stadgarna.  

Problem uppstår för Upplev Landet i Sverige AB bland annat till följd av ansträngda relatio-
ner med Bo på Lantgård.  
 
Nationella Stiftelsen för Hästhållningens Främjande får 5 mkr till en investering på Flyinge. 

LRF beslutar investera upp till 400 000 kr i uppbyggandet av Svensk Kreditgaranti Förening.   

Kooperation och marknad 
Överläggningar med kooperationens företrädare om LRFs service till organisationsmedlem-
marna inleds.  

Kocklandslaget tar OS-guld i matlagning för andra gången. Laget vinner både det kalla och 
varma köket med svenska ekologiska produkter. 

År 2005 

 

Medlem och organisation 
Stämman utser Lars-Göran Pettersson till ny förbundsordförande efter Caroline Trapp. 
  
Nya normalstadgar för regioner antas liksom regler för individmedlemskap i LRF och intres-
semedlemskap i LRF. 
  
LRF avsätter 250 miljoner kronor till kraftsamlingsaktiviteter som ska stimulera de enskilda 
medlemmarna att utveckla sina verksamheter i arbetet mot vision 2010.  
 
10 kraftsamlingsverkstäder genomförs runt om i landet med 2 500 deltagare. 
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18 regionala företagarcoacher rekryteras och alla medlemmar erbjuds ett framtidssamtal. 
  
Satsningen Rätt försäkrad LRF-medlem skall skapa en trygg grund för medlemmarna att ut-
veckla sina företag.  
 
Styrelsen beslutar entlediga VD Reinhold Lennebo och utser chefen för Utveckling & Politik 
Karl Gunnar Burman till ny verkställande direktör den 15 september.   
 
LEAB får en ren tjänstemannastyrelse och blir ett administrativt redskap för verkställighet av 
LRF-styrelsens beslut.   
 
Ett effektiviseringsprogram leder till att 45 miljoner kronor sparas i kärnverksamheten. 
 
Styrelsen beslutar under stor vånda att LRF efter 35 år på Klara Östra Kyrkogata 12 skall flyt-
ta till nya lokaler i kvarteret Glädjen 12 på Kungsholmen.  
 
Den oberoende granskningen av Spiraaffären redovisas för stämman och läggs till handling-
arna utan större diskussion.  

Politik och samhälle 
Övergången från arealstöd till gårdsstöd år 2005 medför att antalet brukningsenheter skenbart 
ökar till ca 75 000, men också åkerarealen påverkas i viss utsträckning. 
 
Dieselskatten sänks efter många års politiskt arbete. Två kronor per liter går tillbaka till bön-
derna av en totalskatt på nära 3,70 kronor per liter. 
 
Natten mellan den 8 och 9 januari drar orkanen Gudrun in över södra Sverige. Stormen fäller 
75 miljoner kubikmeter skog, varav drygt hälften tillhörde medlemmar i Södra Skogsägarna. 
LRF genomför en stor manifestation på Sergels torg för de drabbade skogsägarna med 6 000 
skogsägare från hela Sverige.  
 
En utvärdering av ramavtalen avseende el- och teleledningar görs och leder till att dessa sägs 
upp till omförhandling. Några nya avtal träffas inte.  
 
En energipolicy tas fram för att bland annat hantera målkonflikten mellan billig energi och 
behovet av ekonomiska styrmedel för att främja produktionen av bioenergi. 

Opinionen i genteknikfrågorna bland konsumenter och bönder föranleder LRF att se över sin 
syn på genteknik och en policy fastställs.  

Djurskyddsmyndigheten inleder en översyn av djurskyddslagen som föranleder ett omfattande 
arbete med att ta fram näringens synpunkter. 

Inför valet 2006 erbjuder LRF politikerna: ”Vi kan ge Sverige ny energi och 35 000 nya 
jobb”.  
 
Ramen för miljö- och landsbygdsersättningar höjs till 4,8 miljarder kronor per år. 

Styrelsen beslutar anta en landsbygdsstrategi.  
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Ekonomi och affärer 
Spira får ny ägarkonstruktion där LRFs ansvar stegvis fasas ut. Spira ändrar namn till Lant-
männen Kronfågel Holding AB. LRF äger 9 % och Svenska Lantmännen 91 % av bolaget. 
 
Renodlingen av LRFs strategiska aktieinnehav i utlandet avslutas i och med försäljningen av 
innehavet i det litauiska mejeriföretaget Pieno Zvaigzdes. 
   
LRF avyttrar sitt innehav i FöreningsSparbanken med en betydande realisationsvinst för kon-
cernen. 
 
LRFs avvecklar sitt ägande i Feelgood AB. 
 
Den norska tidningskoncernen Schibstedt förvärvar LRFs aktier i TV 4. 
 
LRF investerar 100 Mkr i ett nytt fastighetsbolag, Diös Fastigheter AB med inriktning på fas-
tigheter i norra Sverige.  
 
LRF säljer sin andel av marknadsundersökningsföretaget Univero AB.  
 
LRF säljer LRF Leasing AB till FöreningsSparbanken.  
 
LRFs inlöser utestående aktieindexobligationer som haft en uppgång på 11 respektive 15 pro-
cent. 
  
Dotterbolagen i LRF Holding flyttas tillbaka till LEAB. 
 
Upplev landet i Sverige AB läggs ner och verksamheten integreras i avdelningen Utveckling 
och politik. 
 

År 2006 

 

Medlem och organisation 
Nya förenklade stadgar fastställs för lokalavdelningar liksom en instruktion för hur kommun-
grupper skall utses och arbeta.  
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En annonskampanj med 1600 stortavlor i landet genomförs på temat kraft. LRF vill visa på 
lantbrukets betydelse för landets energiförsörjning och medborgarnas hälsa och välbefinnan-
de. 

Det första fallet av BSE i Sverige konstateras. Det visar sig dock vara ett spontanutbrott.  

LRF aktualiserar på olika sätt de stora problem som lantbrukarna har med den omfattande och 
krångliga byråkratin.  

Styrelsen beslutar om en fokusförflyttning mot den enskilde medlemmen/företagaren och en 
treårig avveckling av föreningarnas serviceavgifter i dess nuvarande form. En framtida nivå 
på organisationsmedlemmarnas avgifter i storleksordningen 5-10 mkr bör eftersträvas. Real-
räntan avskaffas.  

Intresseorganisationen Sveriges Mjölkbönder, LDM, beviljas intressemedlemskap. Serviceav-
giften betalas aldrig varför medlemskapet inte fullföljs. 

En starkt positiv syn på bonden hos allmänheten kan avläsas i olika mediala sammanhang. 
TV-programmet Bonde söker fru och den populära bondealmanackan är illustrativa exempel.  

Tsunamin i december 2004, stormen Gudrun i januari 2005, fallen av fågelinfluensa i Sverige 
och BSE-fallet leder till att LRF tar fram en krisberedskapsplan.   

Jämställdhetsfrågorna lyfts på stämman som vill att LRFs skall få en tydlig och framsynt pro-
fil.  

I anslutning till stämman genomförs ett stort seminarium med fullmäktige om den framtida 
livsmedelsmarknaden och de krav som kommer att ställas på den svenska lantbrukskoopera-
tionen.  

Styrelsen inrättar utskott som bland annat skall arbeta med att utveckla olika näringsgrenar. 

I enlighet med bolagskoden som anpassats till kooperationens förutsättningar inrättar LRF 
revisions-, ersättnings- och finansutskott. 

LRF beslutar att årligen bidra med 20 kronor per medlem till Kooperation Utan Gränsers 
verksamhet utöver ordinarie insamlingsverksamhet.  

Ett arbete inleds med att kartlägga drivkrafterna hos förtroendevalda och tjänstemän som 
klassas som gröna, röda eller blå. 

Stiftelsen Lantbruksveckan avvecklas och stiftelsens kapital överförs till KSLA som fortsätt-
ningsvis kommer att ge bidrag till olika mötesaktiviteter såsom Svensk Mjölks guldmedaljut-
delning.  

LRF lämnar ”bondtolvan” och flyttar i december till de nya lokalerna i kvarteret Glädjen på 
Kungsholmen i Stockholm.  
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Politik och samhälle 
Regeringsskiftet leder till stora politiska förändringar för lantbruket. Ny jordbruksminister blir 
Eskil Erlandsson och till sin statssekreterare utses chefen för LRFs brysselkontor Rolf Eriks-
son. 
 
I regeringens budgetförslag tas nedsättningen av arbetsgivaravgifterna bort vilket kostar lant-
bruket stora belopp. 
 
Det aviserade förbudet mot minkuppfödning genomförs inte.  
 
En extra miljard avsätts till landsbygdsprogrammet som därmed totalt omfattar närmare sju 
miljarder kronor. 
 
Efter mångåriga krav från LRF om att se över ersättningarna vid olika markintrång startas en 
översyn av lagstiftningen.  
 
Ändrade regler gör att det blir möjligt att blanda in 5 % RME (Raps Metyl Ester) i diesel.  
   
En ny utgåva av skriften Gröna Framtider presenteras under lantbruksveckan. En Lantbruks-
barometer som presenteras varje år väcker allt större allmänt intresse.  
 
Pekka Pesonen från Finland blir ny generalsekreterare i COPA/COGECA efter Franz-Josef 
Feiter.  

Prioriteringarna inom det internationella området ses över och resulterar i att LRF satsar på 
EU-bevakningen, IFAP och biståndsorganet Kooperation Utan Gränser. LRFs vice ordförande 
Elisabeth Gauffin väljs till IFAPs exekutivkommitté och blir vice ordförande i Utan Gränser 
(SCC).  

För att förbättra relationerna till rennäringen och samerna inbjuds ordföranden i Samernas 
Riksförbund, Per Gustav Idivouma, till LRFs stämma i Piteå. En rennäringspolicy tas fram av 
LRF och LRF Skogsägarna. 

Riksförbundsstämman antar en rovdjurspolicy. 
 
Inför implementeringen av EUs vattendirektiv avsätts betydande resurser för bland annat ut-
bildning av förtroendevalda lantbrukare som skall ingå i de nya vattenråden.  
 
Nya regler för grisproduktionen fastställs av djurskyddsmyndigheten. Förändringarna är positiva 
för näringen och investeringarna ökar. 

En gammal tvistefråga om utbetalningstiden för EU-ersättningarna löses och dessa börjar betalas 
ut det år som de avser.  

Ekonomi och affärer 
Preliminär överenskommelse träffas om att sälja resterande 9 % av aktierna i Lantmännen 
Kronfågel Holding AB till Lantmännen under 2007. 
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Beslut fattas om att sälja LRF Försäkring. Trygghetspaketet som administreras av LRF För-
säkring berörs inte. 

Kooperation och marknad 
Näringens relationer till handeln aktualiseras. EMV och egna varumärken uppmärksammas. 
10 000 bönder svarar för 90 % av den svenska produktionen av livsmedel. Diskussioner inleds 
med ICA, KF och Axfood.  

Kronägg övertas av det danska företaget Danaegg amba som också beviljas intressemedlem-
skap i LRF. 
 
Lantmännen beslutar förlägga också den andra etanolfabriken till Norrköping.  
 
Frågan om en närmare samverkan mellan LRF och GRO leder till att LRF förvärvar service-
bolaget GRO i Sverige AB och Grön Produktion AB. GRO ideell förening kvarstår som med-
lem i u p a-föreningen och ideella föreningen.  

Planer på ett samgående mellan HK Ruokatalo och Swedish Meats presenteras. Swedish  
Meats överlåter medlemskapet och insatserna i LRF till Scan AB som i sin tur är dotterbolag 
till HK Ruokatalo.  

17  LRFs uppdrag för 2000-talet 

LRFs ändamålsparagraf  
LRF skall vara en partipolitiskt obunden intresse- och näringslivsorganisation för alla som 
äger eller brukar jord och skog och för deras gemensamma företag inom lantbrukskooperatio-
nen. LRF skall vidare arbeta för att förutsättningar skapas för effektiva, marknadsstyrda och 
konkurrenskraftiga företag i både primär- och förädlingsledet. Riksförbundet skall även arbeta 
för att livs- och företagsmiljöerna på landsbygden utvecklas ekonomiskt, socialt och kultu-
rellt. 
(Riksförbundsstämman 2001) 

LRFs vision och syfte  
LRFs Vision:  
Vi får landet att växa. År 2010 skall den gröna näringen (senare ändrat till de gröna näringar-
na) inta en tätposition i Sverige både vad gäller tillväxt, lönsamhet och ungdomars yrkesval. 
Den gröna näringen har unika förutsättningar för uthållig tillväxt och kan skapa nya affärer 
och attraktiva värden i samhället. 
LRFs syfte: 
LRF skall medverka till utvecklingen av företag och företagare som baserar sin verksamhet på 
jord och skog så att den enskilde medlemmen kan förverkliga sina ambitioner om lönsamhet, 
tillväxt och livskvalitet.  
(Riksförbundsstämman 2002) 
 
LRF-modellen innebär att LRF (den centrala organisationen och regionerna) ansvarar för när-
ingspolitik och företagsutveckling och föreningarna (organisationsmedlemmarna) för affärer-
na. 
(Riksförbundsstämman 2003) 
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LRFs grundläggande värderingar 

• LRF har rötter i svensk folkrörelsetradition och böndernas föreningsrörelse med 
samverkan människor emellan som medel för att nå individuella och gemensamma 
mål. 

• LRF ska gentemot medlemmar, kunder, medarbetare, affärspartners och samhälle 
bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och bidra till en positiv och uthållig 
samhällsutveckling. 

• LRF ska präglas av ärlighet, integritet och respekt för människor samt av öppenhet 
och förtroende gentemot olika intressenter. 

• LRF ska vara en arbetsplats där den enskilda medarbetaren utvecklas i sitt arbete och 
känner sig betydelsefull, kapabel och uppskattad. LRF ska vara uppmärksammad som 
en attraktiv arbetsplats på arbetsmarknaden för både män och kvinnor, oavsett etnisk 
bakgrund. 

(Riksförbundsstämman 2004) 

LRFs fem huvuduppdrag 

• Ge högsta prioritet åt de politiska förutsättningarna. 
• Satsa på opinionsbildning för de gröna näringarna.  
• Arbeta för ungdomars studie- och yrkesval i de gröna näringarna.  
• Prioritera lokalt arbete.  
• Ge medlemmarna stöd i utvecklingen av sina företag. 

(Riksförbundsstämman 2004) 

LRFs målbilder för 2010  

• Stolta och nöjda medlemmar 
LRFs medlemmar känner stolthet över sina företag och är nöjda med att vi tillsammans i LRF har 
lyckats stärka de gröna näringarnas attraktionskraft. 

• Livskvalitet och aktiva, individuella val 
LRFs medlemmar upplever livskvalitet och att man gör aktiva, egna val i utvecklingen av sin 
näringsverksamhet. 

• Betydande del av tillväxt och lönsamhet i Sverige 
De gröna näringarna har expanderat och svarar för en betydande del av tillväxten och lönsamheten i 
hela Sveriges ekonomi. 

• Attraktionskraft 
Intresset för de gröna näringarna är stort bland människor i allmänhet. De flesta väljer i första hand 
svensk mat och gröna yrken står högt på listan över ungdomars önskejobb. 

• Alla potentialer tas tillvara 
Alla utvecklingspotentialer i lantbruksföretagen och i de gemensamt ägda företagen tas tillvara. 

• Kundperspektiv 
Synsättet att sälja det som vi producerar har ersatts av att producera de varor och tjänster som 
efterfrågas. 

• Företagande i centrum 
All produktion av varor och tjänster som har en marknad bejakas och ingenting betraktas som mer 
legitimt än något annat. 

• Jantelagen borta 
Vi gläds åt varandras framgångar. Vi samarbetar, stöttar och uppmuntrar dem som vågar pröva på nya 
sätt och nya verksamheter. 

• 180 000 medlemmar 
Ytterligare minst 20 000 jord- och skogsägare har valt att vara med i LRF. Vi har lärt oss att nyttja 
styrkan, inte minst den politiska, i att företräda Sveriges jord- och skogsägare och brukare. 

• Framgångsrika och drivande förtroendevalda 
Vi har framgångsrika förtroendevalda som leder och utvecklar LRFs och föreningsföretagens idéer. 
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• Stor efterfrågan på LRF 
Medlemmarnas intresse av att utveckla sina företag och verksamheter skapar ett stort sug efter LRF som 
mötesplats för samverkan, information, nätverksbyggande, utbildning, service och rådgivning. 

• Samlande kraft för de gröna näringarna 
LRF ses som den samlande kraften för de gröna näringarna, även av företag och organisationer som 
tidigare sett LRF-sfären som konkurrenter. 

• Ledande samhällsaktör och attraktiv part i hållbart tillväxtsamarbete 
LRF och de gröna näringarna ses som en attraktiv part i alla tillväxtsammanhang där vårt utvecklings- 
och hållbarhetsperspektiv särskilt uppskattas. I kraft av de gröna näringarnas vidgade betydelse är LRF 
också en ledande samhällsaktör. 

(Riksförbundsstämman 2004) 
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Tabell 1  Antal lokalavdelningar, länsförbund och i ndividmedlemmar  
 
Antalet 31 december  1971 1972 1973 1974 1 975 1 976    
Lokalavdelningar  1 792 1 770 1 748 1 733 1 725 1 714    
Länsförbund/provinsförbund/regioner  26 26 26 26 26 26    
Medlemmar  131 088 132 660 133 787 137 078 140 659 145 145   
 Lantbruksmedlemmar  121 710 122 860 123 378 125 352 126 119 113 929   
 Personmedlemmar, skogsmedlemmar 9 378 9 800 10 409 11 726 14 540 31 216    
           
  1977 1978 1979 1980 1981 1982    
Lokalavdelningar  1 705 1 698 1 692 1 684 1 675 1 650    
Länsförbund/provinsförbund/regioner  26 26 26 26 26 26    
Medlemmar  147 655 150 410 151 600 151 343 150 038 150 377   
 Lantbruksmedlemmar  128 993 130 311 131 900 131 922 130 290 130 036   
 Personmedlemmar, skogsmedlemmar 18 662 20 099 19 700 19 421 19 748 20 341    
           
  1983 1984 1985 1986 1987 1988    
Lokalavdelningar (ingen uppgift)  1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 622    
Länsförbund/provinsförbund/regioner  26 26 26 26 26 26    
Medlemmar  153 559 157 032 155 383 151 329 147 664 144 996   
 Lantbruksmedlemmar  131 833 133 768 132 056 128 176 124 501 121 361   
 Personmedlemmar, skogsmedlemmar 21 726 23 264 23 327 23 153 23 163 23 680    
           
  1989 1990 1991 1992 1993 1994    
Lokalavdelningar  1 559 1 559 1 500 1 500 1 500 1 450    
Länsförbund/provinsförbund   26 26 26 25 25 25    
Medlemmar  145 090 143 278 136 554 130 393 126 394 126 434   
 Lantbruksmedlemmar  120 840 118 968 111 609 106 007 101 739 103 485   
 Personmedlemmar, skogsmedlemmar 24 250 24 310 24 945 24 386 24 655 22 949    
 Landsbygdsmedlemmar           
           
  1995 1996 1997 1998 1999 2000    
Lokalavdelningar  1 450 1 375 1 350 1 350 1 350 1 295    
Länsförbund/provinsförbund  25 25 25 24 24 21    
Medlemmar  123 256 120 165 122 233 127 148 134 771 143 711   
 Lantbruksmedlemmar  100 650 97 441 88 015 88 361 90 439 97 463    
 Personmedlemmar, skogsmedlemmar 22 606 22 724 34 218 27 363 28 525 25 887    
 Landsbygdsmedlemmar     11 424 15 807 20 361    
           
  2001 2002 2003 2004 2005 2006    
Lokalavdelningar  1 285 1 265 1 250 1 244 1 217 1 192    
Länsförbund/provinsförbund/regioner  21 21 21 19 19 19    
Medlemmar  150 120 152 323 157 002 159 491 163 662 165 838   
 Lantbruksmedlemmar  105 372 106 758 108 729 111 015 114 176 114 769   
 Personmedlemmar, skogsmedlemmar 26 884 26 995 27 741 26 778 26 822 27 541    
 Landsbygdsmedlemmar  17 864 18 570 20 532 21 698 22 664 23 528    
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Tabell 2  Medlemsutvecklingen i läns, provinsförbun d och regioner  
 
Medlemmar 31 dec  1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Skåne 18 687 18 858 19 179 19 861 21 166 22 002 
Halland 7 510 7 434 7 552 8 096 8 042 8 126 
Kronoberg  5 818 6 109 6 195 6 460 6 551 6 714 
Norra Kalmar 3 027 3 116 2 924 3 058 3 138 3 071 
Södra Kalmar 4 028 3 959 3 909 3 922 3 968 4 080 
Blekinge 2 619 2 648 2 708 2 741 2 752 2 816 
Jönköping 7 967 8 131 8 234 8 001 8 134 8 408 
Gotland 2 894 2 936 2 907 2 993 3 036 3 194 
Västra Sverige  5 796 5 956 5 969 5 909 4 251 4 339 
Norra Älvsborg  3 019 3 061 3 061 3 047 5 227 5 489 
Södra Älvsborg  4 779 4 914 5 003 5 304 4 828 4 967 
Skaraborg 8 866 8 994 8 994 9 161 9 456 9 725 
Östergötland 7 646 7 745 7 988 8 104 8 256 8 376 
Örebro 3 535 3 592 3 630 3 762 3 821 3 959 
Södermanland 3 452 3 481 3 558 3 634 3 711 3 974 
Stockholm 4 551 4 060 4 049 4 050 4 038 4 053 
Uppsala 3 918 4 635 4 707 4 946 5 286 5 418 
Västmanland 4 221 4 297 4 238 4 385 4 600 4 807 
Värmland 3 931 3 838 3 851 3 920 3 986 4 023 
Dalarna 3 005 3 220 3 307 3 379 3 508 3 673 
Gävleborg 4 559 4 618 4 743 4 803 4 745 4 969 
Medelpad 1 167 1 143 1 138 1 175 1 257 1 387 
Ångermanland  3 836 3 830 3 901 4 108 4 271 4 567 
Jämtland 3 835 3 793 3 748 3 798 3 972 3 914 
Västerbotten 6 159 6 052 6 070 6 223 6 416 6 725 
Norrbotten 2 263 2 240 2 224 2 238 2 243 2 369 
 131 088 132 660 133 787 137 078 140 659 145 145 
Förändring -2 297 1 572 1 127 3 291 3 581 4 486 
      
Medlemmar 31 dec  1977 1978 1979 1980 1981 1982 
Skåne 22 623 22 926 22 828 22 550 22 001 21 832 
Halland 8 190 8 320 8 489 8 631 8 587 8 615 
Kronoberg  6 709 6 772 6 732 6 658 6 310 6 421 
Norra Kalmar 3 051 3 177 3 292 3 266 3 218 3 270 
Södra Kalmar 4 286 4 451 4 423 4 437 4 412 4 449 
Blekinge 2 890 2 932 2 921 2 886 2 888 2 959 
Jönköping 8 551 8 705 8 742 8 759 8 774 8 910 
Gotland 3 354 3 504 3 571 3 604 3 603 3 706 
Göteborgs och Bohus  4 428 4 450 4 515 4 461 4 395 4 414 
Norra Älvsborg  5 663 5 727 5 738 5 689 5 102 5 044 
Södra Älvsborg  5 001 5 053 5 176 5 122 5 565 5 584 
Skaraborg 9 748 9 913 9 798 9 864 9 727 9 640 
Östergötland 8 536 8 629 8 569 8 397 8 384 8 378 
Örebro 4 018 4 220 4 292 4 307 4 249 4 211 
Södermanland 4 071 4 126 4 197 4 309 4 348 4 405 
Stockholm 4 118 4 249 4 247 4 232 4 132 3 989 
Uppsala 5 909 6 038 6 117 6 139 6 273 6 332 
Västmanland 4 964 5 070 5 140 5 268 5 344 5 541 
Värmland 4 065 4 153 4 340 4 324 4 293 4 251 
Dalarna 3 680 3 771 3 815 3 870 3 911 3 970 
Gävleborg 4 676 4 846 4 855 4 856 4 958 5 023 
Medelpad 1 376 1 418 1 419 1 422 1 371 1 339 
Ångermanland  4 559 4 604 4 534 4 426 4 228 4 175 
Jämtland 3 970 4 111 4 326 4 331 4 262 4 269 
Västerbotten 6 794 6 796 7 001 7 006 6 910 6 912 
Norrbotten 2 425 2 449 2 523 2 529 2 593 2 738 
 147 655 150 410 151 600 151 343 149 838 150 377 
Förändring 2 510 2 755 1 190 -257 -1 505 539 
1977 förs 343 medlemskap från Gävleborg till Uppsala  
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Medlemmar 31 dec  1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Skåne 21 815 22 133 21 706 20 894 20 261 19 779 
Halland 8 679 8 753 8 706 8 529 8 356 8 204 
Kronoberg  6 541 6 522 6 388 6 154 6 021 5 787 
Norra Kalmar 3 189 3 230 3 192 3 109 3 046 3 010 
Södra Kalmar 4 698 4 873 4 819 4 696 4 592 4 534 
Blekinge 2 988 3 019 2 969 2 855 2 806 2 733 
Jönköping 9 119 9 335 9 396 9 284 9 132 9 056 
Gotland 3 812 3 925 3 907 3 789 3 713 3 726 
Göteborgs och Bohus  4 603 4 762 4 701 4 534 4 424 4 314 
Norra Älvsborg  5 232 5 443 5 310 5 105 4 971 4 834 
Södra Älvsborg  5 584 5 691 5 614 5 405 5 326 5 250 
Skaraborg 9 811 10 068 10 004 9 992 9 804 9 751 
Östergötland 8 361 8 511 8 349 8 155 7 977 7 949 
Örebro 4 269 4 322 4 294 4 191 4 073 4 031 
Södermanland 4 519 4 754 4 806 4 656 4 525 4 479 
Stockholm 4 258 4 249 4 295 4 126 4 079 4 002 
Uppsala 6 533 6 804 6 774 6 741 6 702 6 653 
Västmanland 5 622 5 844 5 810 5 707 5 595 5 533 
Värmland 4 654 4 724 4 642 4 552 4 393 4 189 
Dalarna 4 119 4 195 4 204 4 113 4 008 4 003 
Gävleborg 5 084 5 366 5 272 5 178 5 053 4 910 
Medelpad 1 435 1 514 1 481 1 458 1 047 1 355 
Ångermanland  4 207 4 295 4 175 3 997 3 815 3 610 
Jämtland 4 449 4 486 4 442 4 335 4 123 3 999 
Västerbotten 7 143 7 242 7 086 6 760 6 566 6 454 
Norrbotten 2 835 2 972 3 041 3 014 2 896 2 860 
 153 559 157 032 155 383 151 329 147 304 145 005 
Förändring mot året innan  3 182 3 473 -1 649 -4 054 -4 025 -2 299 
 
Medlemmar 31 dec  1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Skåne 19 593 19 150 18 149 17 171 16 339 16 258 
Halland 8 161 8 052 7 717 7 405 7 234 7 266 
Kronoberg  5 686 5 693 5 296 5 067 4 947 4 984 
Norra Kalmar 3 054 3 044 2 878 2 807 2 701 2 680 
Södra Kalmar  4 554 4 437 4 192 4 032 3 993 4 080 
Blekinge 2 775 2 748 2 599 2 509 2 482 2 584 
Jönköping 9 100 9 040 8 670 8 344 8 127 8 350 
Gotland 3 759 3 707 3 586 3 506 3 551 3 506 
Göteborgs och Bohus  4 272 4 158 3 914 3 723 3 685 3 605 
Norra Älvsborg  4 859 4 807 4 620 4 430 4 375 4 361 
Södra Älvsborg  5 235 5 151 4 799 4 657 4 604 4 621 
Skaraborg 9 868 9 828 9 452 9 111 8 886 8 985 
Östergötland 7 976 7 820 7 490 7 238 7 022 7 146 
Örebro 4 041 3 960 3 751 3 534 3 441 3 434 
Södermanland 4 457 4 414 4 186 4 012 3 907 3 876 
Stockholm 4 025 4 047 3 889 3 677 3 526 3 473 
Uppsala 6 739 6 608 6 398 6 208 5 982 5 925 
Västmanland 5 460 5 331 5 123 4 889 4 685 4 633 
Värmland 4 166 4 132 3 823 3 560 3 440 3 489 
Dalarna 4 027 3 937 3 807 3 586 3 552 3 578 
Gävleborg 4 968 4 908 4 692 4 566 4 433 4 393 
Medelpad 1 377 1 383 1 319 Västernorrland   
Ångermanland  3 578 3 516 3 280 Västernorrland   
Västernorrland    4 275 3 938 3 880 
Jämtland 4 068 4 101 3 873 3 590 3 475 3 349 
Västerbotten 6 442 6 376 6 132 5 751 5 462 5 363 
Norrbotten 2 850 2 930 2 919 2 745 2 607 2 615 
 145 090 143 278 136 554 130 393 126 394 126 434 
Förändring mot året innan  85 -1 812 -6 724 -6 161 -3 999 40 
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Medlemmar 31 dec 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Skåne 16 055 15 783 16 190 16 742 17 527 18 127 
Halland 7 035 6 880 7 083 7 269 7 408 7 726 
Kronoberg  4 940 4 807 4 777 4 905 5 037 Sydost 
Norra Kalmar 2 650 2 556 2 592 2 726 2 841 Sydost 
Södra Kalmar  4 051 3 945 3 875 3 997 4 078 Sydost 
Blekinge 2 528 2 466 2 489 2 564 2 739  Sydost 
Sydost      15 903 
Jönköping 8 199 8 038 8 118 8 309 8 732 9 337 
Gotland 3 396 3 306 3 385 3 437 3 615 3 740 
Göteborgs och Bohus  3 523 3 462 3 512 Väst    
Norra Älvsborg  4 221 4 108 4 168 Väst    
Väst    7 962 8 501 9 029 
Södra Älvsborg 4 477 4 388 4 451 4 611 4 812 5 036 
Skaraborg 8 801 8 611 8 664 8 989 9 126 9 494 
Östergötland 7 051 6 957 7 062 7 220 7 405 7 654 
Örebro 3 331 3 244 3 341 3 521 3 709 3 838 
Södermanland 3 800 3 702 3 759 3 862 4 011 4 139 
Stockholm 3 366 3 275 3 394 3 564 3 929 4 227 
Uppsala 5 763 5 691 5 793 5 968 6 190 6 524 
Västmanland 4 515 4 402 4 416 4 540 4 588 4 726 
Värmland 3 447 3 415 3 508 3 775 4 426 4 984 
Dalarna 3 485 3 301 3 327 3 645 4 534 5 168 
Gävleborg 4 188 4 011 4 058 4 263 4 772 5 435 
Västernorrland 3 675 3 563 3 697 4 059 4 501 4 670 
Jämtland 3 076 2 893 2 973 3 165 3 517 3 744 
Västerbotten 5 169 4 948 5 188 5 540 6 129 7 135 
Norrbotten 2 514 2 413 2 413 2 515 2 644 3 075 
 123 256 120 165 122 233 127 148 134 771 143 711 
Förändring mot året innan  -3 178 -3 091 2 068 4 915 7 623 8 940 
       
 
Medlemmar 31 dec  2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Skåne 19 143 19 497 19 701 20 030 20 436 20 917 
Halland 7 962 8 045 8 207 8 318 8 550 8 651 
Sydost 16 583 16 772 17 458 17 899 18 538 19 056 
Jönköping 9 786 9 863 10 134 10 183 10 532 10 756 
Gotland 3 840 3 857 3 920 3 964 3 993 4 039 
Väst 9 580 9 764 10 221 10 486 10 834 11 057 
Sjuhärad 5 261 5 414 5 723 5 943 6 126 6 243 
Skaraborg 9 990 10 122 10 424 10 569 10 658 10 717 
Östergötland 8 209 8 342 8 467 8 616 8 820 8 933 
Örebro 4 132 4 220 4 441 4 547 4 683 4 730 
Södermanland 4 422 4 449 4 546 4 594 4 672 4 746 
Stockholm 4 534 4 692 4 839 Mälardalen    
Uppsala 6 804 6 752 6 790 Mälardalen    
Västmanland 4 950 5 011 5 027 Mälardalen    
Mälardalen    16 600 16 776 16 782 
Värmland 5 215 5 236 5 529 5 820 6 215 6 336 
Dalarna 5 338 5 472 5 844 5 838 6 011 6 049 
Gävleborg 5 397 5 417 5 737 5 763 5 843 5 906 
Västernorrland 4 837 4 932 5 237 5 471 5 603 5 596 
Jämtland 3 842 3 887 4 073 4 209 4 317 4 331 
Västerbotten 7 163 7 372 7 352 7 266 7 440 7 411 
Norrbotten 3 132 3 207 3 332 3 375 3 615 3 582 
 150 120 152 323 157 002 159 491 163 662 165 838 
Förändring mot året innan  6 409 2 203 4 679 2 489 4 171 2 176 
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Tabell 3  LRFs organisationsmedlemmar 

Mejeri 
1971 var 14 mejeriföreningar eller mejeriförbund, en branschblandad förening (NNP)  och 
riksorganisationen Svenska Mejeriernas Riksförening (SMR) medlemmar i LRF:  
Mjölkcentralen/Arla 
Kronobergs Läns Mejeriförbund 
Västerviksortens Mejeriförening 
Södra Kalmar Läns Mejeriförbund 
Helsingborgs Mjölkcentral 
Skånemejerier 
Västsvenska Mejeriernas Centralförbund 
Värmlandsmejerier 
Örebroortens Mejeriförening 
Dalarnas Mejeriförening 
Gefleortens Mejeriförening 
Ångermanlands Mejeriförening 
Nedre Norrlands Producentförening (NNP)  
Norrmejerier 
Norrbottens Läns Producentförening  
 
Under 1970-talet inträdde ett stort antal föreningar och förbund som medlemmar. Nordvästra 
Skånes Mejeriförbund, Falköpingsortens Mejeriförening, Mejeriförbundet Skånska Mjölkpro-
dukter, Skövde Andelsmejeriförening, Ölandsmejerier, Örkelljunga Andelsmejeri, Västra Ka-
rups Mejeriförening, Västra Dals Mejeriförening, Fotskäls Mejeriförening, Norra Dals Meje-
rier, Gäsene Mejeriförening, Södra Kalmar Läns Mejeriförbund och Ljungbyortens Andels-
mejeriförening. Som mest är 22 mejerier medlemmar. Efter hand upplöstes många mejeriför-
bund. Ett antal fusionerade med i första hand Helsingborgs Mjölkcentral eller Mjölkcentra-
len/ARLA.  
 
1989 fusionerar Ångermanlands Mejeriförening med NNP. 
1991 bildas Milko genom fusion av Dalarnas Mejeriförening, Södra Hälsinglands Mejeriföre-
ning och Värmlandsmejerier.   
1991 fusionerar Helsingborgs Mjölkcentral med Skånemejerier. 
1992 fusionerar Norrbottens Läns Producentförening med Norrmejerier. 
1993 fusionerar Västerviksortens Mejeriförening med ARLA.   
2000 fusionerar Arla med MD Foods och bildar Arla Foods. Därmed blir Arla Foods den för-
sta utländska organisationsmedlemmen. 
2000 fusionerar NNP med Milko.  
2001 utträder Kågerödsortens Mejeriförening ur LRF. 
 
År 2006 har LRF sju medlemsorganisationer inom mejerisektorn. Riksorganisationen Svensk 
Mjölk, Arla Foods,  Falköpingsortens Mejeriförening, Gäsene Mejeriförening, Gefleortens 
Mejeriförening, Milko, Norrmejerier och Skånemejerier. 

Husdjur 
1971 är endast riksorganisationen Svensk Husdjursskötsel (SHS) medlem. 
1998 fusionerar SHS med Svensk Mjölk. 
1998 inträder Svea Husdjur, Skara Semin och Skånesemin som medlemmar. 
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1999 inträder Dala Gävle Husdjur, Gotlands Husdjur,  Kalmar-Tjust Husdjur, Hallands Hus-
djur, Blekinge-Kronobergs Husdjur och Södra Älvsborgs Husdjur. 2002 och 2003 utträder  de 
två sistnämnda ur LRF. 
2004 bildar Svea Husdjur och Dala Gävle Husdjur tillsammans Svenska Husdjur.  
2005 bildar Gotlands Husdjur och Kalmar-Tjust Husdjur tillsammans Hansa Husdjur.     

År 2006 är fem husdjursföreningar medlemmar i LRF.    

Lantmän 
1971 var 18 föreningar (centralföreningar/lantmannaförbund/ lantmän), en branschblandad 
förening (NNP) och riksorganisationen, Svenska Lantmännens Riksförbund (SLR) medlem-
mar i LRF: 
Arosbygdens Lantmannaförbund 
Lantmännens Centralförening i Enköping 
Mälardalens Lantmannaförbund 
Örebro läns Lantmäns Centralförening 
Gotländska Lantmännens Centralförening 
Sörmländska Lantmännens Centralförening  
Göta Lantmän 
Blekinge Kronobergs Centralförening 
Lantmännens Centralförening i Kalmar 
Lantmännens Centralförening i Jönköping 
Skånska Lantmännens Centralförening 
Hallands Lantmäns Centralförening  
Västsvenska Lantmän 
Värmlands Lantmäns Centralförening 
Gävle-Dala Lantmannaförbund 
Ångermanlands Lantmannaförbund 
Nedre Norrlands Producentförening (NNP)  
Västerbottens Lantmannaförbund 
Norrbottens Lantmannaförbund 
 
1973 bildas potatisföreningen Solanum . 1999 avvecklas den ekonomiska föreningen.   
1987 bildas Mellansvenska Lantmännen Odal genom en sammanslagning av Lantmännen i 
Södermanland och Göta Lantmän.   
1989 fusionerar Ångermanlands Lantmän med NNP. 
1992 bildas Svea Lantmän av Arosbygens Lantmän, Gävle-Dala Lantmän, Enköpings Lant-
män och Mälardalens Lantmän.  
1992 fusionerar Blekinge-Kronobergs Lantmän och Hallands Lantmän till HBKL. 
2001 bildas Svenska Lantmännen av samtliga lantmännenföreningar utom Norrbottens Lant-
män och Kalmar Lantmän.  
2006 fusionerar Norrbottens Lantmän med Svenska Lantmännen. 
 
2006 finns endast två föreningar, Lantmännen och Kalmar Lantmän 

Slakt  
1971 var 18 slakteriföreningar, en branschblandad förening (NNP) och riksorganisationen 
Sveriges Slakteriförbund (SS) medlemmar i LRF:  
Kopparbergs läns Andelsslakteriförening 
Norrköpingsortens Slakteriförening 
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Slakteriföreningen i Södermanland 
Stockholm Gotland Slakteriförening 
Västmanlands Läns Andelsslakteriförening 
Örebro läns Slakteriförening 
Östergötlands Andelsslakteriförening 
Jönköpings Läns Slakteri (JLS) 
Kalmar Läns Slakterier (KLS) 
Kristianstad Blekinge Slakteriförening (KBS) 
Skanek 
Kronobergs Läns Slakteriförening 
Västra Sveriges Slakterier 
Värmland Slakteriförening 
Skaraborgs Slakteri 
Mellersta Hallands Slakteriförening 
Nedre Norrlands Producentförening (NNP)  
Norrbottens Slakteriförening 
Norrlands Slakteriförening 
  
1972 bildas Farmek genom att sju föreningar fusionerar: Kopparbergs läns Andelsslakterifö-
rening, Norrköpingsortens Slakteriförening, Slakteriföreningen i Södermanland, Stockholm 
Gotland Slakteriförening, Västmanlands Läns Andelsslakteriförening, Örebro läns Slakterifö-
rening och Östergötlands Andelsslakteriförening.  Scan Väst bildas av Västra Sveriges Slakte-
rier, Värmland Slakteriförening, Skaraborgs Slakteri och Mellersta Hallands Slakteriförening. 
1984 fusionerar Kronobergs Läns Slakteriförening med KLS. 
1989 fusionerar Norrbottens Slakteriförening med Norrbottens Läns Producentförening som 
därmed blir branschblandad (mjölk och slakt). 
1990 fusionerar KBS med Skanek. 
1992 fusionerar Jönköpings Läns Slakteriförening med Farmek. Norrlands Slakteriförening 
byter namn till Scan Norrland samma år och 1998 till Norrlandskött. 
1993 fusionerar Scan Väst med Farmek.  
1998 byter Slakteriförbundet namn till Swedish Meats.  
2001 fusionerar Farmek, Skanek och Norrlandskött med Swedish Meats . 
 
2006 är Swedish Meats och Scan KLS medlemmar.  

Skog 
1971 var 13 skogsägareföreningar och en riksorganisation, Sveriges Skogsägareföreningars 
Riksförbund (SSR) medlemmar i LRF: 
Jämtlands Skogsägareförening 
Medelpads Skogsägareförening 
Norrbottens Läns Skogsägareförening  
Skogsägareföreningen Vänerskog 
Skogsägareföreningen Mellanskog 
Skåneskog 
Södra Sveriges Skogsägares Förbund 
Upplandsskog 
Västerbottens Skogsägare 
Västmanlands Läns Skogsägare 
Ådalarnas Skogsägareförening 
Örnsköldsviks Skogsägareförening 
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Östra Sveriges Skogsägare 
 
1975 bildas Mälarskog av Upplandsskog, Västmanlands Läns Skogsägare och Östra Sveriges 
Skogsägare. 
1982 går Vänerskog i konkurs och Skaraborgs Skogsägare, Värmlands Skogsägare, Västra 
Skogsägarna och Örebro Skogsägare bildas och inträder i LRF. 
1983 bildas Norrskog av Jämtlands Skogsägareförening, Medelpads Skogsägareförening och 
Ådalarnas Skogsägareförening. 
1987 fusionerar Örnsköldsviks Skogsägareförening med Västerbottens Skogsägare.  
1990 fusionerar Västra Skogsägarna med Värmlands Skogsägare 
1992 fusionerar Skånes Skogsägare med Södra Skogsägarna. 
1996 fusionerar Mälarskog med Mellanskog. 
2002 fusionerar Värmlands Skogsägare med Mellanskog.  
2005 fusionerar Norrbottens Läns Skogsägareförening med Norra Skogsägarna 
 
2006 är därmed fyra skogsägarföreningar, Norrskog, Norra Skogsägarna, Mellanskog och 
Södra Skogsägarna medlemmar i LRF.   

Bank  
1971 är 12 centralkassor och en riksorganisation, Sveriges Jordbrukskasseförbund, medlem-
mar i LRF. Centralkassorna byter 1974 namn till Regionbanker och Jordbrukskasseförbundet 
till Sveriges Föreningsbankers Förbund (SFF).   
Gotlands Centralkassa 
Gävle-Dala Centralkassa 
Hallands Centralkassa 
Malmöhus Läns Centralkassa 
Mellersta Norrlands Centralkassa 
Mellersta Sveriges Centralkassa 
Mälarprovinsernas Centralkassa 
Norrbottens Centralkassa 
Södra Sveriges Centralkassa 
Västerbottens Centralkassa  
Västra Sveriges Centralkassa 
Östergötlands Centralkassa 
 
1992 fusionerar samtliga regionala föreningsbanker med centralorganisationen SFF som i 
samband med bolagiseringen byter namn till Föreningsbanken AB.  En stadgeändring gör det 
möjligt för Föreningsbanken att kvarstå som medlem trots att banken inte är ekonomisk före-
ning.  
1998 Föreningsbanken fusionerar med Sparbankerna. Namnet FöreningsSparbanken ändras 
senare till Swedbank.  

Hypotek   
1971 är 10 hypoteksföreningar och en riksorganisation, Sveriges Allmänna Hypoteksbank 
(SAH) medlemmar i LRF: 
Mälarprovinsernas Hypoteksförening  
Östgöta Hypoteksförening  
Smålands m fl Provinsers Hypoteksförening  
Gotlands Hypoteksförening 
Skånska Hypoteksföreningen 
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Älvsborgs m fl Läns Hypoteksförening 
Wermlands Hypoteksförening 
Örebro Läns Hypoteksförening  
Gävle-Dala Hypoteksförening 
Norrlands Hypoteksförening 
 
1995 fusionerar alla hypoteksföreningar och SAH till Landshypotek efter en lång process som 
syftat till att bevara hypoteksorganisationen som ekonomisk förening.   

Övriga branscher  
1971 är utöver SMR, SHS, SS, SLR, SSR, SJF och SAH följande riksorganisatio-
ner/branschorganisationer medlemmar i LRF:  
Svenska Ägghandelsförbundet  
Sveriges Betodlares Centralförening 
Sveriges Oljeväxtodlares Centralförening 
Sveriges Fröodlareförbund  
Sveriges Pälsdjursuppfödares Riksförbund  
Sveriges Stärkelseproducenters Förening 
Sveriges Bränneriidkareförening  
 
1972 inträder Sveriges Konservväxtodlares Samorganisation (KRF) som medlem  
1980 inträder Sveriges Potatisodlares Riksförbund (SPOR) som medlem 
1988 går oljeväxtodlarna och fröodlarna samman i Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare. 
1990 fusionerar KRF med Grönsaksodlarnas Riksförbund (GRF) som inträder som medlem. 
1991 avvecklas Sveriges Bränneriintressenter. 
1993 inträder Trädgårdsnäringens Riksförbund (TRF) som medlem. 
2000 bildar TRF, Spor och GRF Gröna Näringens Riksorganisation (GRO). 
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Tabell 4a Lantbrukskooperationen den 1 januari 1971  
 

Branschorganisation Medlemsföretag Antal medlemmar  
14 Branscher  390 ekonomiska föreningar 850 000 medlemskap 
Svenska Mejeriernas Riksförening 
(SMR) 

8 mejeriförbund 
13 mejeriföreningar 

120 000  

Sveriges Slakteriförbund (SS) 
 

19 slakteriföreningar 180 000  

Svenska Lantmännens Riksförbund 
(SLR) 

19 centralföreningar och 
lantmannaförbund 

124 000 

Svenska Ägghandelsförbundet 14 äggcentraler 
1 fjäderfäslakteri 

  20 000 

Branschblandad förening Nedre Norrlands Producent-
förening (NNP) 

 

Sveriges Skogsägareföreningars 
Riksförbund (SSR) 

11 skogsägareföreningar 131 000 

Sveriges Jordbrukskasseförbund 
(SJF) 

12 centralkassor 
453 jordbrukskassor 

204 000 

Sveriges Allmänna Hypoteksbank 
(SAH) 

10 hypoteksföreningar   45 000 

Svensk Husdjursskötsel (SHS) 20 seminföreningar 
6 avelsföreningar  

104 000 

Sveriges Bränneriintressenter (SBI) 
 

22 brännerier     1 500 

Sveriges Stärkelseproducenters 
Förening (SSF) 
 

8 stärkelseföreningar     3 000 

Sveriges Pälsdjursuppfödares  
Riksförbund  (SPR) 

22 lokalföreningar 
1 specialförening 

    1 300 

Sveriges Oljeväxtodlares Central-
förening (SOC) 
Sveriges Fröodlareförbund (SFF) 

16 frö- och oljeväxtodlarföre-
ningar 

    8 000  
 
    1 500 

Sveriges Betodlares Centralföre-
ning (SBC)  

7 betodlarföreningar   14 000 



101 
 

Tabell 4b Lantbrukskooperationen den 1 januari 1981  
 

Branschorganisation Medlemsföretag Antal medlemskap   
16 Branschorganisationer   
 

212 ekonomiska föreningar 915 000 medlemskap 

Svenska Mejeriernas Riksförening 
(SMR) 

24 mejeriföreningar  
1 branschblandad förening 

49 000 
  

Sveriges Slakteriförbund (SS) 
 

10 slakteriföreningar 105 000  

Svenska Lantmännens Riksförbund 
(SLR) 

19 lantmännenföreningar 107 000 

Svenska Ägghandelsförbundet 
(SÄ) 

   2 100 

Sveriges Skogsägareföreningars 
Riksförbund (SSR) 

8 skogsägarföreningar   97 000 

Sveriges Föreningsbankers För-
bund (SFF) 

12 regionbanker 
409 lokala banker 

407 400 

Sveriges Allmänna Hypoteksbank 
(SAH) 

10 hypoteksföreningar   49 000 

Svensk Husdjursskötsel (SHS) 20 seminföreningar 
8 avelsföreningar  

  50 000 

Sveriges Bränneriintressenter (SBI) 
 

1 bränneri     1 300 

Sveriges Stärkelseproducenters 
Förening (SSF) 

5 stärkelsefabriker     2 300 

Sveriges Pälsdjursuppfödares Riks-
förbund  (SPR) 

15 lokalföreningar 
1 specialförening 

       600 

Sveriges Oljeväxtodlares Central-
förening (SOC) 

18 oljeväxtodlarföreningar   18 500 

Sveriges Fröodlareförbund (SFF) 
 

17 fröodlarföreningar     2 000  

Sveriges Betodlares Centralföre-
ning (SBC)  

7 betodlarföreningar     9 200 

Konservväxtodlarnas Riksförbund  14 konservväxtodlar- 
föreningar 

    2 100 

Sveriges Potatisodlares Riksför-
bund (SPOR) 

21 potatisodlarföreningar 
4 ekonomiska föreningar 

    7 700 
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Tabell 4c Lantbrukskooperationen den 1 januari 1991  
 

Branschorganisation Medlemsföretag Antal medlem-
skap  

15 Branschorganisationer   
 

173 ekonomiska föreningar 915 000 medlemskap 

Svenska Mejeriernas Riksförening 
(SMR) 

14 mejeriföreningar  
2 branschblandade föreningar 

  23 500 
  

Sveriges Slakteriförbund (SS) 
 

8 slakteriföreningar   80 000  

Svenska Lantmännens Riksförbund 
(SLR) 

17 lantmännenföreningar 
Solanum ek för 

  91 000 
    2 000 

Svenska Ägghandelsförbundet 
(SÄ) 

        800 

Sveriges Skogsägareföreningars 
Riksförbund (SSR) 

10 skogsägarföreningar   87 000 

Sveriges Föreningsbankers För-
bund (SFF) 

12 regionbanker 
373 lokala banker 

800 000 

Sveriges Allmänna Hypoteksbank 
(SAH) 

10 hypoteksföreningar   49 000 

Svensk Husdjursskötsel (SHS) 16 husdjursföreningar 
8 avelsföreningar  

  34 000 

Sveriges Bränneriintressenter (SBI) 
 

1 bränneri     1 100 

Sveriges Stärkelseproducenters 
Förening (SSF) 

4 stärkelsefabriker     1 800 

Sveriges Pälsdjursuppfödares Riks-
förbund  (SPR) 

16 lokalföreningar 
1 specialförening 

       600 

Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare 
(SFO) 

18 odlarföreningar   25 000 

Sveriges Betodlares Centralföre-
ning (SBC)  

7 betodlarföreningar     6 700 

Grönsaksodlarnas Riksförbund 
(GRF) 

ett flertal odlarföreningar     1 600 

Sveriges Potatisodlares Riksför-
bund (SPOR) 

25 potatisodlarföreningar 
1 ekonomisk förening 

    3 700 
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Tabell 5  Riksförbundsstämmor, antal motioner och o mbud/fullmäktige
  
 
År  Datum  Plats Antal  Antal närvarande ombud 
   motioner  /fullmäktige 
1971 8-9 juni Helsingborg 60 369 
1972 13-14 juni Linköping 57 370 
1973 13-14 juni Umeå 80 361 
1974 12-12 juni Jönköping 79 381 
1975 10-11 juni Uddevalla 84 402 
1976 9-10 juni Gävle 83 414 
1977 7-9 juni Kalmar  82 301 
1978 13-15 juni Luleå 63 314 
1979 14-15 juni Stockholm  67 324 
1980 10-12 juni Skövde 70 333 
1981 14 mars Uppsala extra inga 319 
1981 10-12 juni Eskilstuna 51 288 
1982 15-17 juni Växjö 61 293 
1983 14-16 juni Östersund 71 287 
1984 13-15 juni Borås 71 292 
1985 11-13 juni Västerås 99 289 
1986 10-12-juni Kristianstad 102 290 
1987 10-12 juni Borlänge 60 293 
1988 14-16 juni Vänersborg 76 286 
1989 13-15 juni Visby 71 288 
1989 30 september Stockholm extra inga 282 
1990 12-14 juni Örnsköldsvik 44 283 
1991 11-13 juni Ronneby 50 287 
1992 10-12 juni Örebro 43 272 
1993 15-17 juni Stockholm  64 194 
1994 31 maj-2 juni Karlstad 58 194 
1995 23 januari Stockholm extra inga 173 
1995 30 maj-1 juni Jönköping 57 187 
1996 29-31 maj Halmstad 101 192 
1997 27-29 maj Linköping 105 187 
1998 26-28 maj Skellefteå 96 191 
1999 26-28 maj Uppsala 93 191 
2000 23-25 maj Kalmar  116 188 
2001 29-31 maj Gävle 82 193 
2002 28-30 maj Växjö 63 198 
2003 3-4 juni Göteborg 59 196 
2004 25-26 maj Västerås 38 199 
2005 31 maj-1 juni Arlanda 55 150 
2006 30 maj-1 juni Piteå 50 147 
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Tabell 6 Utmärkelser  

Årets LRF-avdelning (25 000 kr) 
 
1997 Sörbygdens LRF-avdelning  
1998 Råneå-Vitådalens LRF-avdelning  
1999 Säfflebygdens LRF-avdelning  
2000 Västra Eds LRF-avdelning  
2001 Husby-Skederids LRF-avdelning. 

2002 Leksands LRF-avdelning.  
2003 Nävlinge LRF-avdelning.  
2004 Alsens LRF-avdelning 
2005 Vårdsbergs LRF-avdelning 
2006 Hedesunda LRF-avdelning 

Ragnar Oldbergs kulturstipendium (35 000 kr) 
1991 Carl-Göran Ekerwald 
1992 Lars Molin  
1993 Björn Gidstam 
1994 Janken Myrdal  
1995 Stig Claesson  
1996 Britt Dahlström 

1997 Olle Berglund 
1998 Peter Gerdehag 
1999 Stefan Edman  
2000 ingen uppgift 
2001 Curt Lofterud 
2002 Atte Laine 

 
LRFs litteraturpris (100 00 kr) 
1993 Bengt Berg 
1994 Gerda Antti 
1995 Sune Jonsson 
1996 Bengt Bratt  
1997 Tomas Tranströmer 

LRFs kulturpris (100 000 kr) 
1998 Lena Willemark och Ale Möller 
1999 Sven Hallonsten 
2000 Lennart Sjögren 
2001 Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn 
 

 

Tabell 7  Revisorer och stämmoordföranden  
 
Auktoriserade revisorer  
1971-1981  Bertil Hägg, KPMG 
1981-1990  Bertil Ståhl, KPMG 
1990-          Stefan Holmström, KPMG 
 
 
Stämmovalda revisorer 
1971-1973  Stig Jansson 
1971-1978  Anders Jerlström 
1973-1983  Sverker Erlandsson 
1978-1992  Dag Skure 
1983-2000  Anders Åsenius 
1992-2006  Erik Persson 
2000-2005  Solveig Selling  
2005-          Inger Jakobsson 
2006-          Ulf Magnusson 
 

 
Stämmordföranden 
 1971 Anton Fågelsbo 
 1972 Nils J Wedin 
 1973 Lars-Erik Larsson 
 1974 Nils J Wedin 
 1975 Helge Eriksson 
 1976-1979 PG Andersson 
 1980-1983  Anders Åsenius  
 1984-1985  Sven-Börje Eriksson,    
 1986 Arne Pålsson 
 1987-1990 Sven –Börje Eriksson 
 1991 Olle Nord 
 1992-1995 Jan-Evert Olsson 
 1996-2000 Hans Sköld 
 2001 Stig Lindén 
 2002- Karin Andersson
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Tabell  8 Arvodering av förtroendevalda   
   

Förbunds-  1:e 2:e Au- Ledamot  Disponeras Dagarvode 
ordföranden Vice Vice ledamot 

    1971-73 75 000 8 000 8 000 3 000 2 000 100 
1974 85 000 8 000 8 000 3 000 2 000 125 
1975 100 000 10 000 10 000 5 000 3 000 150 

<4 tim >4 tim 
1976 120 000 10 000 10 000 5 000 3 000 100 200 

 1977-78 120 000 10 000 10 000 5 000 3 000 125 250 
 1979-80 140 000 12 000 12 000 6 000 4 000 150 300 
 1981 140 000 12 000 12 000 6 000 4 000 165 330 

1982 150 000 15 000 15 000 7 000 5 000 165 330 
1983 150 000 15 000 15 000 10 000 5 000 200 350 
1984 180 000 20 000 20 000 15 000 8 000 250 425 
1985 180 000 20 000 20 000 15 000 10 000 250 450 
1986 200 000 25 000 25 000 20 000 12 000 260 475 
1987 270 000 50 000 35 000 25 000 15 000 275 500 
1988 300 000 60 000 40 000 30 000 20 000 300 530 
1989 330 000 66 000 44 000 33 000 22 000 300 600 
1990 350 000 70 000 47 000 35 000 24 000 325 650 
1991 350 000 70 000 47 000 35 000 24 000 325 650 
1992 350 000 70 000 47 000 35 000 24 000 350 700 

<4 tim 4-12 tim >12 tim 
1993 350 000 70 000 47 000 35 000 24 000 350 700 1000 

1994 500 000 
300 
000 75 000 60 000 48 000 400 800 1200 

<6 tim 6-12 tim >12 tim 
1995-96 500 000 48 000 550 000 500 1 000 1 200 

<5 tim 5-12 tim >12 tim 
1997 500 000 48 000 550 000 500 1 000 1 200 
1998 500 000 48 000 550 000 500 1 000 1 500 
1999 500 000 48 000 600 000 500 1 000 1 500 

Timme Dag 
2000 500 000 48 000 600 000 135 1 850 
2001 500 000 48 000 700 000 135 1 850 
2002-03 500 000 72 000 300 000 135 1 850 
2004 600 000 72 000 300 000 135 1 850 
2005 600 000 72 000 400 000 135 1 850 

2006 700 000 
280 
000 80 000 250 000 150 2 100 
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Tabell 9  Stämmovalda styrelseledamöter 
    
1971-1972 Sigge Oscarsson, Lit  
1971-1973 Gunnar Svensson, Värnamo  
1971-1974 Birger Isacson, Horndal  
1971-1975 Axel Sandström, Robertsfors  
1971-1975 Herbert Hermansson, Torslanda  
1971-1977 Gunnar Hedlund, Rådom  
1971-1977 Nils G Åsling, Trångsviken  
1971-1980 Lennart Hofvendahl, Billeberga  
1971-1980 Sven-Erik Sunnerud, Väderstad  
1971-1981 Axel Kristiansson, Harplinge  
1971-1981 Einar Peterson, Dalstorp  
1971-1981 Hans Hansson, Bergkvara  
1971-1982 Artur Andersson, Höganäs  
1971-1982 Erik Jonsson, Väring  
1971-1983 Nils-Arne Nilsson, Kristianstad  
1971-1984 Sven Nilsson, Segmon  
1971-1985 Filip Johansson, Norrfjärden  
1971-1986 Sven Tågmark, Molkom  
1971-1987 Bengt-Ola Edlund, Torpshammar  
1971-1987 Eric von Stockenström, Åkers Styckebruk 
1971-1987 Thure W Karlsson, Johannishus  
1971-1990 Hans Ramel, Harlösa  
1971-1990 Magnus Toll, Sorunda  
1971-1991 Thorsten Nilsson, Alvesta  
1972-1983 Birger Olsson, Forsa   
1973-1986 Ernst Ericsson, Sparreholm  
1974-1982 Sven Jansson, Granbergsdal  
1975-1983 Palmer Andersson, Skellefteå  
1975-1983 Thorsten Larsson, Staffanstorp  
1977-1979 Carl Lindén, Stenstorp  
1977-1991 Anna-Brita Malmsten, Fåker  
1979-1983 Ove Eriksson, Hedemora  
1980-1987 Yngve Ahlsten, Hemse   
1980-1991 Åke Björn, Ljungsbro  
1981-1989 Knut Bengtsson, Holm  
1981-1991 Georg Svensson, Värnamo  
1981-1995 Bo Dockered, Sjövik  
1982-1987 Martin Alback, Näsåker  
1982-1991 Arne Lynge, Sjöbo  
1982-1991 Per-Åke Sahlberg, Lidköping  
1983-1987 Jan-Erik Häggström, Hörnefors  
1983-1991 Bengt Andersson, Österfärnebo  
1983-1991 Sverker Erlandsson, Knislinge  
1983-1993 Sture Jönsson, Tärnsjö  
1984-2001 Bertil Andersson, Nora (mjölk från 1993) 
1984-1988 Anders Lundin, Nås, (adjungerad ungdom) 
1985-1991 Sune Huss, Luleå  
1986-1998 Lars Elander, Västerås (slakt)  
1986-2004 Lars Larsson, Kil  
1987-1988 Ove Karlsson, Brunna, (adjungerad ungdom) 
1987-1993 Gunnar Borgström, Älvängen (mjölk)  
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1987-1993 Lars-Eric Åström, Rejmyre skog 
1987-1995 Nils-Erik Torstensson, Färjestaden  
1987-1996 Hans-Gerard Jerlström, Nyköping  
1987-2000 Conny Sandström, Burträsk  
1987-2001 Olle Hakelius, Enköping (lantmän) 
1988-1992 Per Åsling, Trångsviken, (adjungerad ungdom) 
1989-2001 Hans Jonsson, Mariestad  
1990-1995  Kerstin Vesterlund, Söråker  
1990-1998 Eva Tejle Ekbjörn, Horn  
1991-2000 Bertil Gunnarsson, Båstad  
1983-1992 Nils G Åsling, Trångsviken  
1992-1996 Torbjörn Fälldin, Ramvik (bank 1991-1992) 
1992-1999 Tore Holmefalk, Glommen (ungdom 1992-1995) 
1993-1996 Bengt Henricsson, Laholm, (adjungerad trädgård) 
1993-1997 Stefan Bergstrand, Värnamo  
1993-1999 Tage Klingberg, Valbo (skog) 
1993-2004 Staffan Nilsson, Bjuråker  
1995- Eva Karin Hempel, Vellinge  
1995-1999 Leif Johansson, Skövde (ungdom) 
1995-2005 Caroline Trapp, Piteå  
1996-2000 Jan Hveem, Västerhaninge, (adjungerad trädgård) 
1996-2004 Staffan Danielsson, Linköping 
1996-1998 Sven Jansson, Granbergsdal  
1997-2001 Lars Eggertz, Falun (hypotek) 
1997-2004 Thomas Johansson, Eneryda  
1998-1999 Hans Thuresson, Kivik (slakt)  
1998-2004 Eva Andersson, Gråbo 
1999- Christer Segerstéen, Rimforsa (skog 1999-2006) 
1999- Lars-Göran Pettersson, Kvänum 
1999-2001 Bengt Håkansson, Ronneby slakt  
1999-2002 Mats Larsson, Vara (ungdom) 
2000-2004 Bengt Persson, Ängelholm  
2000-2004 Torsten Medalen, Svenstavik 
2001-2004 Per Sandberg, Glanshammar  
2001-2005 Christer Eliasson, Vartofta (mjölk) 
2001-2005 Stig Lindén, Borensberg (hypotek) 
2001-2006 Otto Ramel, Sjöbo (2001-2004) 
2001-2006 Robert Henriksson, Ulricehamn (trädgård 2001-2006) 
2001-2006 Sören Kvantenå, Mellerud (slakt 2001-2006) 
2002-2005 Therese Erneskog, Vintrosa (ungdom) 
2004- Anniqa Nygård, Flarken 
2004- Elisabeth Gauffin, Uppsala 
2004- Helena Jonsson, Tranås 
2004- Stig Högberg, Söråker 
2004-2006 Per Nilsson, Enköping 
2004-2007 Thomas Bodén, Noraström (lantmän2004-2006) 
2005- Titti Jöngren, Åkersberga 
2005-  Stihna J Evertsson, Högsby (ungdom 2005-2006) 
2006- Bengt Persson, Ängelholm 
2006- Carl Wachtmeister, Nyköping   
2006- Per Petersson, Löttorp  
2006-2007 Åke Hantoft, Laholm   
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Tabell 10  LRFs presidium 
 
Förbundsordförande  
1971-1972  Sigge Oscarsson  
1972-1982  Erik  Jonsson  
1982-1986  Sven Tågmark 
1986-1995  Bo Dockered 
1995-2001  Hans Jonsson 
2001-2005  Caroline Trapp 
2005-          Lars-Göran Pettersson 
  
1:e Vice ordf /ordf stf   
1971-1972  Erik  Jonsson  
1972-1981  Axel Kristiansson 
1981-1982  Sven Tågmark 
1982-1985  Filip Johansson 
1985-1986  Bo Dockered 
1986-1992  Sture Jönsson  
1993-1995  Hans Jonsson 
1996-2000  Olle Hakelius 
2001-2004  Thomas Johansson  
2004-2005  Lars-Göran Pettersson  
2005-          Elisabeth Gauffin  
 
 

2:e Vice ordf/Vice ordf  
1971-1972  Axel Kristiansson 
1972-1976  Nils G Åsling 
1976-1981  Sven Tågmark 
1981-1982  Filip Johansson 
1983-1987  Yngve Ahlsten 
1987-1990  Hans Ramel 
1990-1995  Olle Hakelius 
1995-2000  Conny Sandström  
2000-2001  Caroline Trapp 
2001-          Christer Segerstéen  
 
3:e Vice ordf  
1999-2000  Caroline Trapp 
2000-2001  Thomas Johansson  
 
Verkställande direktör  
1971-1977  Harald Håkansson  
1977-1989  Thorsten Andersson 
1989-2003  Leif Zetterberg 
2003-2005  Reinhold Lennebo 
2005-          Karl Gunnar Burman 
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Tabell 11  Guldnålen   
   
1971 Sigge Oscarsson 1979 Erik Pettersson 1988 Birger Isacson 

Birger Nordmark Ragnar Tideström Jan-Erik Häggström 
Joel Hultin Per KJ Geis Gunnar Weidman 
Ragnar Vestin Lars Hjalmarsson Karl-August Jonvik 
Robert Dockered Sigvard Larsson Ingvar Svensson 
Nils Andersson Per Lindström 1989 Knut Bengtsson 
Albin Pålsson Anders Nilsson Thorsten Nilsson 
Hans Odh Olle Persson Karl-Johan Bårring 

1972 Axel Holm Einar Peterson Lars-Åke Gustafsson 
Carl Gustav Granlund P G  Andersson Arvid Wachtmeister  
Svante Häger 1980 Filip Johansson Sven Hånnberg 
Anders Jerlström Anton Fågelsbo 1990 Georg Svensson  
Rolf Eliasson Ludvig Almqvist Magnus Toll 
Gunnar Olsson Sven-Erik Sunnerud Hans Ramel 
Axel Mannerskantz Harry Brink Rune Andersson 
Olof Petrici Yngve Ahlsten Sune Johansson 
Arne Bauer Henry Nilsson Erik Eriksson 

1973 Stig Jansson Axel Larsson 1991 Åke Björn  
David Stenmark 1980 Helge Thorsell Anna-Brita Malmsten  
Helmer Nordin 1981 Ragnar Oscarsson Sune Huss 
Paul Larsson Lars Nord  1992 William Olsson 
Lennart Ländin Ernst Ericsson Arne Lynge 
Gustaf Mellin  Ulrik Granath  Nils Martin Karlsson 
Einar Haeggblom Gunnar Samuelsson Gunnar Borgström 
Valter Jansson Folke Samuelson  1993 Arne Christiansson 
Gösta Göransson Richard Andersson Nils G Åsling  
Torsten Andersson Mogens Jörgensen 1994 Sture Jönsson 
Einar Jonsson Thorsten Larsson Sverker Erlandsson 

1974 Ivar Lindström 1982 Ivar Simonson  1995 Torbjörn Fälldin 
Arne Sjöström Yngve Larsson Sven-Börje Eriksson 
Ivar Bergfors Erik Eriksson Bo Dockered 
Johan Artur Dahlin Lennart Nilsson 1996 Inga nålar utdelade 
Evert Larsson Hans Hansson  Sven Jansson  

1975 Valdemar Larsson Bertil Thuresson 1997 Birger Olsson  
Gunnar Burén Valter Svensson 1998 Eva Tejle Ekbjörn 
Rupert Lindberg 1983 Sven Nilsson Lars Elander 
Claes-Bertil Folin Åke Olsson Anders Åsenius  
Sivert Holm Nils O Månsson 1999 Inga nålar utdelade 
Magnus af Petersens  1984 Åke Pelittari 2000 Conny Sandström 
Gustav Nilsson Sven Olov Dahlgren 2001 Bengt Håkansson 
Göte Johansson Olle Sellén Bertil Andersson  
Ivar Friberg Eric von Stockenström Bertil Gunnarsson  
Erik Jonsson Thorsten Bäckmark Olle Hakelius 

1976 Thore Rönnlund 1985 Janne Johansson Hans Jonsson  
Bruno Gedda Gösta Hansson 2002 Inga nålar utdelade 
Erik Åsenius Hans Hansson 2003 Leif Zetterberg  
Axel Kristiansson  Thure W Karlsson Lars Lamberg  

1977 Sten Poromaa 1986 Sven Tågmark 2004 Karl-Arne Ivarsson  
Eric Ericsson Edvin Andersson 2005 Håkan Hellmo 
Sven Haglund  1987 Folke Larsson Lars Larsson  
Allan Svensson Sven Arnell Caroline Trapp 
Hugo Nilsson Sven Bergström 2006 Gunnar Ågren  
Gunnar Svensson Torsten Falck Stig Lindén  

1978 Erik Andersson Douglas Kennedy 
Helge Eriksson 
Levy Aldén 
Valter Persson 
Lennart Hofvendahl 
Artur Andersson 
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Tabell 12  Ekonomi och finansiering 
 
(Mkr) 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 
Koncernen 
(Upa+LEAB) 
Intäkter 2298 2026 1993 1998 1893 2246 1723 1790 1882 
Serviceavgifter lant-
brukare 98 92 90 81 78 80 75 65 64 
Serviceavgifter före-
ningar  44 39 48 55 61 50 73 77 77 
Balansomslutning  6654 6101 5422 6271 6508 6193 6708 5460 4918 
Insatskapital 470 470 452 452 452 452 452 459 459 
Eget kapital 1584 1553 779 1343 1411 1535 1397 1287 1278 
Antal årsarbetare 2306 2187 2115 2087 2063 2119 2005 2387 2820 

Ideella föreningen  
Intäkter 106 104 101 103 98 120 88 80 96 
Medlemsavgifter 48 46 45 42 36 33 34 31 26 
Balansomslutning  136 129 130 115 107 103 100 85 86 
Eget kapital 104 95 89 84 79 76 76 74 75 
Beredskapsfonden 

1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 
Koncernen 
(Upa+LEAB) 
Intäkter 1881 1757 2058 2061 1978 1610 1686 1668 1534 
Serviceavgifter lant-
brukare 64 63 64 65 54 56 54 50 50 
Serviceavgifter före-
ningar  67 76 79 87 70 85 76 76 77 
Förvaltningsbidrag upphör 12 13 11 
Balansomslutning  3027 2760 2287 2167 1992 2147 2040 1595 1573 
Insatskapital 459 459 459 459 459 459 459 435 426 
Eget kapital 1302 1105 1390 1192 911 654 610 517 523 
Antal årsarbetare 2922 3117 3484 3676 3848 4087 4440 4723 4511 

Ideella föreningen  
Medlemsavgifter 25 25 25 25 25 29 28 22 22 
Balansomslutning  86 81 84 94 99 93 109 137 117 
Eget kapital 77 77 76     86     91            91       87     106   112 
Beredskapsfonden upplöst 70 80 82 79 74 96 103 
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1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 
Koncernen 
(Upa+LEAB) 
Serviceavgifter lant-
brukare 40 39 37 33 29 16 16 16 16 
Serviceavgifter före-
ningar  66 52 53 16 26 30 26 24 20 
Förvaltningsbidrag 11 11 11 11 10 6 3 2 2 
Balansomslutning  1584 1570 1803 1955 1526 1542 1378 1184 1123 
Insatskapital 417 409 401 396 368 328 328 302 275 
Eget kapital 511 517 493 474 406 391 365 325 292 
Antal årsarbetare 4337 4186 3959 3955 4099 3848 3558 3443 3345 

Ideella föreningen  
Medlemsavgifter 18 17 15 15 17 20 20 17 16 
Balansomslutning  18 17 15 15 15 19 18 16 14 
Eget kapital 119 126 122 114 125 115 114 133 105 
Beredskapsfonden 105 111 107 99 108 98 96 94 84 

1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 
Koncernen 
(Upa+LEAB) 
Serviceavgifter lant-
brukare 12 12 12 9 9 7 7 5 4 
Serviceavgifter före-
ningar  15 14 11 10 6 5 5 3 2 
Förvaltningsbidrag 2 2 2 2 1 1 1 1 1 
Balansomslutning  980 965 707 649 541 501 430 365 362 
Insatskapital 253 220 201 190 178 164 155 146 140 
Eget kapital 270 248 252 257 192 177 168 159 151 
Antal årsarbetare 3142 2729 1704 1585 1410 1255 1248 1159 1067 

Ideella föreningen  
Medlemsavgifter 9 5 5 3 3 8 5 5 6 
Balansomslutning  8 5 5 3 3 4 4 4 4 
Eget kapital 82 79 75 67 64 61 57 56 57 
Beredskapsfonden 63 62 59 56 53 51 49 48 45 
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13  Medlemsavgifter för individmedlemmar    
        
 Ideell Lantbruks- Landsbygds- Person- Arealavgift   
 avgift medlem medlem medlem åker kr/ha skog  
        
1971-1974 30   30 3,00/2,00/1,00 0,25 Not 1 
1975 40   40 3,50/2,50/1,50 0,40  
1976-1979 60   60 4,50/3,50/2,50 0,60  
1980 110   110 5,50/4,50/3,50 1,00  
1981 125   125 5,50/4,50/3,50 1,00  
1982-1983 145   145 5,50/4,50/3,50 1,00  
1984 100 125  165 5,50/4,50/3,50 1,00  
1985-1986 130 185  235 5,50/4,50/3,50 1,00  
1987 150 200  255 6.00/5,00/3,00 1,15 Not 2 
1988 160 215  280 6.00/5,00/3,00 1,15  
1989 195 255  300 7,10/5,90/3,60 1,40  
1990 210 275  320 7,50/6,30/4,40 1,50  
1991 225 320  390 8,00/6,70/4,70 1,60 Not 3 
1992 225 420  490 8,80/7,40/5,20 1,75  
1993-1994 150 420 100 570 10,00 2,50  
1995 175 520 275 275 10,00 2,50  
1996 175 520 275 275 10,00 2,50  
1997 175 550 275 275 11,00 2,50  
1998 200 550 275 275 11,00 2,50  
1999 200 550 300 300 11,00 2,50  
2000-2001 200 600 400 350 12,00 3,50 Tak 
2002 200 600 500 350 12,00 3,50 10 000 
2003 225 625 525 375 12,00 3,50  
2004-2005 225 725 625 475 12,00 3,50/2,00 8 000 
2006 225 800 700 550 12,00 3,50/2,00 5 000 
 
 
 
Not 1  Åker <75, 75-150, >150 ha, skog <375 ha 
 
 
Not 2  Åker <150, 150-300, 300-400 ha, skog <375 ha 
 
 
Not 3  Åker <200, 200-400, 400-800 ha, skog <800 ha 
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Tabell 14  Helägda dotterbolag  
 
1971- Sånga Säby, Lantbrukarnas Kursgård AB /Kurs och Konferens AB 
1971-1978 Annonsbyrån Landia AB 
1971-1998 LRF Revision AB 
1974-1989 LTs förlag AB 
1975-1997 Skogs- och Lantbrukshälsan AB 
1975-1999 Lantbrukets Avbytartjänst AB 
1979-1990 Lantbrukarnas Struktur AB  
1981- LRF Samköp AB 
1982-1987 Swedish Farmers Service AB 
1982-1994 LRF Skog AB 
1984-1989 Lantbrukarnas Kapitalfondförvaltning AB 
1990- LRF Media AB 
1990-1993 LRF Holding AB  
1991- LRF Konsult AB 
1991- LRF Re AG 
1991-1993 Agro Management AB 
1991-1993 LRF Konsument AB  
1991-1993 LRF Skattebyrån AB 
1991-1993 LRF Turism AB 
1991-1996 Servicebolagen  
1991-1999 LRF Juridiska byrån AB 
1991-2005 AB LRF Finans/LRF Leasing AB 
1991-1999 Lantbrukets utredningsinstitut AB / LUI Marknadsinformation AB 
1991- Svensk Markservice AB 
1992-1998 SA Economique des Agriculteurs Suedois 
1992-1999 LTF AB/Landia AB  
1995-1999 Jordbrukets Provkök/Skapa Matglädje AB 
1996-1999 Agrokraft AB 
1996-2000 Miljöledarna Ciconia AB 
1996-2001 SwedeAgri AB 
1998-1999 LRF Finance AG 
1998-2005 SwedeAgri Invest AB 
1999- LRF Försäkring Skade- och Livförsäkrings AB 
2000-2001 Greenbiz AB 
2001- Sigill Kvalitetssystem AB 
2002-2003 SwedeAgri Finance AG 
2002-2003 SwedeAgri Finance ltd (Finansplats Europa) 
2002-2003 SwedeAgri Treasury Consulting AB 
2003-2004 Upplev Landet i Sverige AB 
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Tabell 15  Chefstjänstemän 

VD  
Harald Håkansson  1971-1977 
Thorsten Andersson  1977-1989 
Leif Zetterberg 1989-2003 
Reinhold Lennebo 2003-2005 
Karl-Gunnar Burman  2005- 

Vice VD  
Thorsten Andersson  1973-1977 
Lennart Tiberg  1977-1982 
Viggo Fringel 1982-1990 
Kent Torwald 1993-2003 
Ulf Österblom  1999-2006 
Erik Svensson  2003-2005 

Medlemschef  
Vilhelm Wessén 1971-1974 
Briger Isacsson  1974-1978 
Viggo Fringel  1978-1982 
Olof Karlander  1982-1986 
Leif Zetterberg  1986-1990 
Mats Denninger 1990-1991 
Karl-Gunnar Burman  1991-2005 
Kristina Rådkvist  2005- 

Förhandlingschef  
Lennart Tiberg  1970-1981 
Viggo Fringel 1982-1990 

Näringspolitisk chef  
Olof Nilsson  1971-1976 
Robert Nilsson  1976-1977 
Birger Isacssn  1978-1983 
Jan de Woul 1983-1987 
Stig Larsson  1987-1988 
Viggo Fringel 1988-1990 
Jan de Woul 1990-1995 
Erik Herland  1995-1999 
Lars-Erik Lundkvist  1999 
Annette Hellström  2000 
Karl-Gunnar Burman 2000-2003 
Erik Svensson  2003-2005 
Kristina Rådkvist  2005- 
 
 
 
 
 
 

 
Kooperativ chef  
Göran Kuylenstierna  1971-1980 
Bertil Svensson  1980-1987 
Jan de Woul 1987-1990 
Bernt Magnusson  1990-1992 
Hans Wallensteen 1992-1996 

 
Sekretariatschef   
Oscar Westerlind  1971-1978 
Anders Mallmén 1978-1979 
Lars-Göran Lövgren 1980-1986 
Kerstin Sjövald  1986-1997 
Anders A Aronsson  1997-1998 
Sören Larsson  1998-1999 
Jan de Woul 1999-2006 

Ekonomichef 
Carl-Axel Holm 1971-1978 
Lars Jonasson 1978-1986 
Karl-Erik Nilsson 1986-1989 
Monica Dahlgren 1989 
Sten Lindberg 1989-1999 
Lars Holmgren  1999- 

Personalchef  
Arne Kristensson 1971-1978 
Lars Wyke 1979-1987 
Ada Hagström  1987-1992 
Anders A Aronsson  1992-1997 
Caroline Söder  1997-1998 
Gyrit Fröhlén  1998-2000 
Hans Dhejne 2001-2003 
Anna Maria Sondell 2003-2005 
Solveig Warpman  2006 

Informationschef 
Bo Furumo 1971-1981 
Hans-Olof Ramberg  1982-1995 
Åsa Wickman  1995-1997 
Lena Forsman 1998 
Sören Larsson  1999-2000 
Mats Denninger  2001-2003 
Karl-Gunnar Burman  2003 
Ingela Carlsson  2004-2005 
Björn Brandell 2006-2008 
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Tabell 16  Motioner till riksförbundsstämmorna 

1971 (uppgift om motionerande läns saknas) 
Avbytartjänst i mjölkproduktionen 
Avgifter från nya medlemmar 
Avtalsrådets ställningstagande vid prisuppgörelse 
Beredskapsfonden (2 st) 
Beskattning av bränsle från egen fastighet 
Bidragsbestämmelser för täckdikning 
Byanamnens bevarande 
Driftsbyråns punktinformation 
Effekter av penningvärdeförsämringen 
Ekonomisk förstärkning –underorganisationerna 
och beredskapsfonden 
Ersättning för insatser i miljövård 
Ersättning vid kraftledningsgator 
Experter till förhandlingsdelegationen 
Familjeföretagens beskattning 
Familjemedlemskap 
Fullständig förhandlingsrätt för jordbruket 
Fördelning av ekonomiska åligganden 
Förhandlingsarbetets metoder 
Giftkontroll av importerade livsmedel 
Glesbygdsproblemen 
Grönsaksodlingens näringspolitiska läge 
Gårdsnamnen vid fastighetsregistrering 
Information till allmänheten 
Jordförvärvslagen  
Konsumentupplysning på mjölkförpackningar 
Kontakt med markägare före intrång på mark 
Kontinuerlig konsumentupplysning 
Kontroll på importerade livsmedel 
Kraftbolagens deltagande i kostnader för enskilda 
vägar 

Lagändring rörande samfällt fiske 
Lantbrukares krigsplacering i hemvärnet 
Lantbruksintressena och samhällsplaneringen 
Lantbruksundervisningen i gymnasieskolan 
Leveransbesked för självdeklaration  
LRFs märkessymbol 
Lättnader vid förvärv av jord- och skogsbruksfas-
tigheter 
Naturvårdsförordnanden 
Näringsbidrag vid repetitionsövning 
Omprövning av jordbrukspolitiken 
Prisförbättring rörande mjölkproduktionen 
Rationaliseringspolitiken 
Servitutsavtal rörande tunnlar för vatten och av-
lopp 
Skatt från naturtillgångar 
Skördeskadeskyddet 
Sommarbarnsverksamhet 
Statsbidrag för vattenvård och miljöskydd 
Testjordbruk som underlag för prissättningen 
Totalförbud för engångsglas 
Traktorskatten 
Undantagande av vissa lån från kreditrestrik-
tionsregler 
Underhåll av det sekundära vägnätet 
Underhåll av enskilda vägar 
Underhåll av landsbygdens vägar 
Utlokalisering av LRFs centrala administration 
Val av förtroendemän inom föreningsrörelsen 
Veterinärservicen 
Åldersgräns för valbarhet till förbundsstyrelsen 
Årsredovisning från ekonomiska föreningar 
Ökat samarbete inom lantbrukets föreningsrörel-
se 
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1972 
Stockholms länsförbund  
Lantbruksutbildning mm 
Samhällsplanering 
Naturvårdspolitik 
Kemiska bekämpningsmedel 
Södermanlands länsförbund   
Insatsskyldigheten 
Tidningen Land 
Jordbrukets kapitalkostnader 
Skördeskadeskyddet 
Djurskyddsinspektionerna  
Sommarbarnsverksamheten 
Östergötlands länsförbund  
Information till allmänheten 
Jordförvärvslagstiftningen 
Gotlands länsförbund   
Avbytarfrågan 
Jönköpings länsförbund  
Rättsskydd 
Älgskadefonden  
Kronobergs länsförbund   
Insatsskyldigheten 
Elledningar 
Södra Kalmars länsförbund  
Lantbruksutbildning mm 
Skattefråga 
Vägfrågor 
Blekinge länsförbund   
Höjd odlarpremie på vårvete mm 
Kemiska bekämpningsmedel 
Skånes provinsförbund  
Föreningsrörelsen U-landsbistånd 
Information till allmänheten 
Strukturrationaliseringsbestämmelserna 
Lantbruksnämndernas motiveringar 
Prissättningen på lantbruksmaskiner 
Potatisregleringen och SPIs verksamhet 
Sockerbetsodling 
Hallands länsförbund   
Lantbruksutbildning mm 
 

Västra Sveriges provinsförbund  
Samarbetet mellan de ekonomiska och ideella 
föreningarna  
Kulturnämnd inom LRF 
Glesbebyggelserätten 
Den kommunala renhållningen  
Södra Älvsborgs länsförbund 
LRFs jordbruksregister 
Insatsskyldigheten mm 
Glesbebyggelserätten 
Värmlands länsförbund   
Rättsskydd 
Örebro länsförbund  
Medlemskontakt 
Västmanlands länsförbund  
Lantbruksutbildning mm 
Uppsala länsförbund   
Lantbruksutbildning mm 
Gävleborgs länsförbund  
Medlemskap för hustru 
Lantbruksutbildning mm 
Vuxenutbildningen 
Lantbruksnämndernas markförvärv 
Prissättningen på lantbruksmaskiner 
Vägsaltning 
Dalarnas länsförbund   
Försäkringsfrågor 
Medelpads provinsförbund 
Traktorskatten 
Snöskotertrafiken 
Jämtlands länsförbund    
Lantbruksutbildning mm 
Snöskotertrafiken 
Västerbottens länsförbund     
Information till allmänheten 
Jordbruksbeskattningen 
Skördeskadeskyddet 
Kemiska bekämpningsmedel 
Södra Sveriges Skogsägares Förbund 
LRF och riksorganisationerna  
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1973 
Stockholms länsförbund  
Spannmålsöverskottet, bevakning av utlands-
marknaderna mm 
Skördeskadeskyddet 
Nya körkortskungörelsen mm 
Bevarande av ortsnamn 
Södermanlands länsförbund   
Spannmålsöverskottet, bevakning av utlands-
marknaderna mm 
Jordbruksforskning 
Bevakning av skattefrågor i Land 
Avbytarfrågan 
Studiebesök på lantgårdar 
Bevarande av ortsnamn  
Östergötlands länsförbund  
Föreningsrörelsens lokalisering 
Jordbruksjorden  
Nya exportmarknader mm 
Kommande prisförhandlingar 
Fastighetstaxering av jordbruksfastigheter 
Bevarande av ortsnamn 
Gotlands länsförbund   
Bidrag till gödselvårdsanläggning 
Jönköpings länsförbund  
Tidsfrist vid förvärv av ersättningsfastighet 
Avbytarfrågan 
Kronobergs länsförbund   
Fastighetstaxering av jordbruksfastigheter 
Nya körkortskungörelsen mm 
Norra Kalmars länsförbund  
Ökad livsmedelshjälp till u-länderna  
Landsbygdens vägfrågor 
Nya körkortskungörelsen mm 
Södra Kalmars länsförbund  
Skogspolitiken 
Uttag av ATP-avgift 
Nya körkortskungörelsen mm 
Blekinge länsförbund   
Ersättningen till förtroendemän 
Medlemsinflytande i föreningarna 
Nya körkortskungörelsen mm 
Skånes provinsförbund  
Omröstningsförfarandet på stämmor 
Omprövning av rationaliseringspolitiken mm  
Markpolitik  mm 
Marknadsföring av jordbruksprodukter 
Äggproduktionen 
Indexreglering av arrendeavgifter 
Försäkring av motorredskap 
Landsbygdens vägfrågor 
Bidrag till gödselvårdsanläggning 
Avfallshantering 
Hallands länsförbund   
Bevarande av ortsnamn  
 

Västra Sveriges provinsförbund  
Tillsättningen av ortsombud 
Inflationens orsaker och verkningar 
Skogspolitiken 
Fastighetstaxeringen 
Vissa beredskapsfrågor 
Bevarande av ortsnamn  
Älvsborgs norra länsförbund  
Spannmålsöverskottet, bevakning av utlands-
marknaderna mm 
Värmlands länsförbund   
Beskattningsregler beträffande stamdjur 
Örebro länsförbund  
Ökad användning av inhemskt proteinfoder 
Jordbruksforskning 
Bidrag till gödselvårdsanläggning 
De veterinära taxefrågorna 
Antibiotika i foder 
Västmanlands länsförbund  
Spannmålsöverskottet, bevakning av utlands-
marknaderna mm (2 st) 
Nya körkortskungörelsen mm 
Uppsala länsförbund   
Prissstödets utformning 
Skördeskadeskyddet 
Förlustavdrag 
Landsbygdens vägfrågor 
Gävleborgs länsförbund  
Spannmålsöverskottet, bevakning av utlands-
marknaderna mm 
Skogspolitiken 
Nya körkortskungörelsen mm 
Bevarande av ortsnamn 
Dalarnas länsförbund   
Den fackliga verksamheten  
Lantbruksundervisningen  
Medelpads provinsförbund 
Solidaritetsbegreppet 
Omprövning av rationaliseringspolitiken mm  
Skogspolitiken 
Ångermanlands provinsförbund    
Avbytarfrågan 
Jämtlands länsförbund    
Omprövning av rationaliseringspolitiken mm  
Skogspolitiken 
Avbytarfrågan 
Västerbottens länsförbund     
Växtförädling i Norra Sverige 
Skogspolitiken 
Traktorskatt och registerhållningsavgift 
Nya körkortskungörelsen mm 
Norrbottens länsförbund    
Landsbygdens vägfrågor 
Uttag av traktorer 
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1974 
Stockholms länsförbund  
Veterinära taxefrågor 
Södermanlands länsförbund   
Lantbrukarnas ungdomskontakt 
Jordförvärvslagen  mm 
Lantbrukarnas militära repetitionsövningar 
Underskottsavdrag  
Förbättrad veterinärservice 
Östergötlands länsförbund  
Jordförvärvslagen  mm 
Lantbrukets kreditförsörjning 
Beskattningsregler för stamdjur 
Gotlands länsförbund   
Produktionsmålsättningen 
Jönköpings länsförbund  
Jordförvärvslagen  mm 
Beskattningsregler för rekryteringsdjur 
Kronobergs länsförbund   
Jordförvärvslagen  mm 
Beskattning av bränsle från egen fastighet 
Norra Kalmars länsförbund  
Stadgefråga - tidpunkt för årsstämmor 
Jordförvärvslagen  mm 
Södra Kalmars länsförbund  
Bevarande av åkermark – planskydd för lantbruket 
Jordförvärvslagen  mm 
Arbetsgivareavgiften 
Blekinge länsförbund   
Stadgefråga – lokalavdelningarnas studieorganisa-
törer 
Jordförvärvslagen  mm 
Skånes provinsförbund  
Riktlinjer för medlemsrekrytering 
Bevarande av åkermark – planskydd för lantbruket 
1972 års jordbruksutredning 
Jakt – och viltvårdsfrågor 
Undervisningen i gymnasieskolan 
Miljöskyddslagen 
Fastighetsvärden och förmögenhetsbeskattningen 
Hallands länsförbund   
Försurning av mark och vatten  
Västra Sveriges provinsförbund 
Inrättande av en kulturnämnd 
Jordförvärvslagen  mm 
Landsbygdens vägfrågor 
Västra Sveriges provinsförbund  
Värdering av kvinnoarbetstimmar 
Avdragsrätt för lön till hemmavarande barn 
Traktorkörkort 
Södra Älvsborgs länsförbund 
Bevarande av åkermark – planskydd för lantbruket 
Jordförvärvslagen  mm 
Bidrag till miljövårdsåtgärder 
Kraftledning 

Norra Älvsborgs länsförbund  
Jordhävdslagen 
Försurning av mark och vatten  
Skaraborgs länsförbund  
Markvärdestegringen 
Skördeskadeskyddet 
Värmlands länsförbund   
Lantbrukarnas ungdomskontakt 
Bevarande av åkermark – planskydd för lant-
bruket 
Jordförvärvslagen  mm 
Vissa miljöskyddsfrågor 
Kostnader för apoteksvaror 
Beskattningsregler för stamdjur 
Örebro länsförbund  
Bevarande av åkermark – planskydd för lant-
bruket 
Markpolitiken 
Jordförvärvslagen  mm 
Arbetsgivareavgiften 
Sambandscentraler i glesbygder 
Arrendelagen 
Faktisk sambeskattning 
Beskattning av bränsle från egen fastighet 
Västmanlands länsförbund  
1975 års fastighetstaxering 
Uppsala länsförbund   
Jordförvärvslagen  mm 
Lantbruksundervisningen  
Landsbygdens vägfrågor 
Gävleborgs länsförbund  
Jordbruk  och naturvård 
Jordförvärvslagen  mm 
Rationaliseringspolitiken 
Lantbruksnämndernas ortsombud 
Statsbidrag till täckdikning 
Lantbrukets kreditförsörjning 
Standardisering av lantbruksmaskiner 
Snöskotertrafiken 
Dalarnas länsförbund   
Bevarande av åkermark – planskydd för lant-
bruket 
Den skogliga intressebevakningen 
Medelpads provinsförbund 
Hushållningen med naturresurserna 
Ångermanlands provinsförbund    
Rationaliseringspolitiken 
Jämtlands länsförbund    
Renhållningsmonopol 
Sjukförsäkringsfrågor 
Västerbottens länsförbund     
Arbetsgivareavgiften 
Beskattning av bränsle från egen fastighet 
Norrbottens länsförbund    
Rationaliseringspolitiken 
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1975 
Stockholms länsförbund  
Uppföljning av motioner 
Formerna för samråd i vägfrågor 
Arbetsgivaravgifter mm  
Kvalitetskontroll av potatis 
Södermanlands länsförbund   
Allemansrätten 
Arrendelagen 
Förmögenhetsbeskattningen mm 
Resultatutjämningskonto 
Gödselvårdsanläggningar 
Veterinär jourtjänst 
Östergötlands länsförbund  
Länsvägnätet 
Göta Kanals utbyggnad 
Förkortad arbetstid 
Förmögenhetsbeskattningen mm 
Arbetsgivaravgifter mm  
Lantbruksundervisningen 
Gotlands länsförbund   
Representation i lantbruksnämnder och skogs-
vårdsstyrelser 
Bostadstillägg 
Jönköpings länsförbund  
Bevarande av åkermark mm  
Kronobergs länsförbund   
Bevarande av åkermark mm  
Socialförsäkringar 
Motorredskapsutredningen 
Norra Kalmars länsförbund   
Allemansrätten 
Anmälningsskyldighet vid skogsavverkning  
Enskilda vägar 
Förmögenhetsbeskattningen mm 
Distriktsveterinärorganisationen 
Årlig ersättning för intrång 
Södra Kalmars länsförbund  
Anmälningsskyldighet vid skogsavverkning  
Rationaliseringspolitiken 
Medlemsråd om jordbruksavtal 
Kvalitetsbetalning för foderspannmål 
Djurstallkungörelsen 
Klassning av nödslaktbilar 
Blekinge länsförbund   
Stängsel vid vägar 
Socialförsäkringar 
Skånes provinsförbund  
Bevarande av åkermark mm  
Hälsovård för lantbrukare 
Lantbruksundervisningen 
Aktuella forskningsprojekt 
Radions väderleksrapport och lantbruksprogram 
Hallands länsförbund   
Antal ombud vid riksförbundsstämman 
Västra Sveriges provinsförbund 
Sambeskattning  
Försurning av mark och vatten 
Linjedragning för el och tele 

Ljus eller reflexer på godstågen  
Södra Älvsborgs länsförbund 
Antal ombud vid riksförbundsstämman 
Försurning av mark och vatten 
Skaraborgs länsförbund  
Lantbrukets kapitalförsörjning 
Värmlands länsförbund   
Produktionsrådgivning 
Örebro länsförbund  
Skoglig vanhävdslag 
Avverkning i kraftledningsgata 
Kontroll av importerat kött 
Avbytarfrågan 
Förmögenhetsbeskattningen mm 
Förlustavdrag 
Skördeskadeskyddet 
Västmanlands länsförbund  
Force-majeurparagrafen och föreningarnas leve-
ransavtal 
Uppsala länsförbund   
Markfinansbolagen 
Skyltning av vägar 
Gödselvårdsanläggningar 
Motorredskapsutredningen 
Gävleborgs länsförbund  
Relationerna mellan NNP och NS 
Förvärv av kompletteringsskog 
Rationaliseringspolitiken 
Utjämning av teletaxorna 
Beskattning av bränsle från egen skog 
Olaga julgranshuggning 
Dalarnas länsförbund   
Socialförsäkringar 
Hälsovård för lantbrukare 
Medelpads provinsförbund 
Relationerna mellan NNP och NS 
Hälsovård för lantbrukare 
Ångermanlands provinsförbund    
Relationerna mellan NNP och NS 
Skördeskadeskyddet 
Jämtlands länsförbund    
Lokaliseringsråd inom föreningsrörelsen 
Medlemsråd om jordbruksavtal 
Arbetsgivaravgifter mm  
Västerbottens länsförbund     
Relationerna mellan NNP och NS 
Force-majeurparagrafen och föreningarnas  
leveransavtal 
Hälsovård för lantbrukare 
Redovisning enligt bokföringsmässiga grunder  
Skördeskadeskyddet 
Snöskotertrafik 
Norrbottens länsförbund    
Ledighet och semester 
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1976 
Stockholms länsförbund  
Beskattningen avseende stamdjur 
Utbildning av ledamöter i arrendenämnderna  
Rättskyddsförsäkring för lantbrukare 
Södermanlands länsförbund   
Äganderätten till mark 
Arrendefrågor 
Prisbildningen på reservdelar 
Lön till studerande barn 
Beskattningen avseende stamdjur 
Östergötlands länsförbund  
Fysiska riksplaneringen i skärgården 
Jordförvärvslagstiftningen 
Vissa skattefrågor  
Beskattningen avseende stamdjur 
Avbytarsystemet 
Gotlands länsförbund   
Socialförsäkringssystemet 
Jönköpings länsförbund  
Jordförvärvslagstiftningen 
Kronobergs länsförbund   
Jordförvärvslagstiftningen 
Vissa skattefrågor  
Norra Kalmars länsförbund   
Äganderätten till mark 
Väganslagens storlek och fördelning 
Energipolitiken 
DDT-förbudet och skogsodlingen 
Beskattningen avseende stamdjur 
Södra Kalmars länsförbund  
Äganderätten till mark 
Lantbruksnämndernas rådgivningsverksamhet 
Kommunala bidrag till stängsel 
Beskattningen avseende stamdjur 
AMS-stöd till utbildning av ungdom 
DDT-förbudet och skogsodlingen 
Blekinge länsförbund   
Kraftledningar 
Forskning inom oljeväxtodlingen 
Skånes provinsförbund  
Vattenlagstiftningen 
Matpotatisodlingen 
Lantbrukets kapitalförsörjning 
DDT-förbudet och skogsodlingen 
Egenavgifter 
Studiematerial kring lantbrukskooperationen 
Hallands länsförbund   
Matpotatisodlingen 
Västra Sveriges provinsförbund 
Försurning av mark 
Beskattningen avseende stamdjur 
Kollektiv försäkring för bilar och andra motorfor-
don 
Södra Älvsborgs länsförbund 
LRF-organisationens föreningsskola 

Norra Älvsborgs länsförbund  
Valbredningens arbetsformer i länsförbund 
LRFs inställning till alkoholsederna 
Kommunala samrådsgrupper 
Familjelantbrukets framtid 
Arrendefrågor 
Skördeskadeskyddet 
Vissa skattefrågor  
Beskattningen avseende stamdjur 
Beskattning av bränsle från egen skog 
Avbytarsystemet 
Ersättning vid förtroendemannautbildning  
Skaraborgs länsförbund  
Kommunala samrådsgrupper 
Kombinerad utbildning jordbruk/skogsbruk i gym-
nasiesklolan 
Inrättande av institution i landsbygdssociologi 
Värmlands länsförbund   
Lantbrukets kapitalförsörjning 
Väganslagens storlek och fördelning 
Örebro länsförbund  
LRFs ställning och funktion 
Jordförvärvslagstiftningen 
Avbytarsystemet 
Västmanlands länsförbund  
Äganderätten till mark 
Arrendefrågor 
Uppsala länsförbund   
Suppleanters ställning enligt föreningslagen 
Jordförvärvslagstiftningen 
Skydd för skador vållade av kärnkraft 
Gävleborgs länsförbund  
Tidningen Land 
Driftsbyråns taxesättning 
Planskydd för jordbruk 
Egenavgifter 
Dalarnas länsförbund   
Planskydd för jordbruk 
Medelpads provinsförbund 
Skydd för åker- och skogsmark 
Kraftledningar 
Ångermanlands provinsförbund    
Avbytarsystemet 
Jämtlands länsförbund    
Jordförvärvslagstiftningen 
Rationaliseringsstödet 
Avbytarsystemet 
Västerbottens länsförbund     
Jordförvärvslagstiftningen 
Arbetsmiljön i nya traktorer  
Stöd till glesbygdsbutiker 
Barnomsorgen i glesbygd 
Avbytarsystemet 
Norrbottens länsförbund    
Barnomsorgen i glesbygd 
Socialförsäkringssystemet 
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1977 
Stockholms länsförbund  
Jordförvärvslagstiftningen 
Ersättningsregler i naturvårdsärenden 
Resultatutjämningskonto 
Södermanlands länsförbund   
Ekonomiska föreningsrörelsens bokslutstidpunkt 
Åkermarken och byggnadsplaneringen 
Mark – och arrendepolitik 
Resultatutjämningskonto 
Arbetsmiljöfrågor 
Skördeskadeskyddet 
Östergötlands länsförbund  
Gemensamt avräkningspris inom slakteriorgani-
sationen  
Juridiska personers markpolitik 
Lantbrukets kapitalförsörjning 
Beskattningen avseende stamdjur 
Gotlands länsförbund   
Lantbrukets intressebevakning  
Lantbrukets kapitalförsörjning 
Jönköpings länsförbund  
Slakteriorganisationens kostnader för marknads-
reglering mm 
Resultatutjämningskonto 
Vägsaltning 
Glesbygdsbutiker mm 
Kraftledningar  
Kronobergs länsförbund   
Kraftledningar 
Norra Kalmars länsförbund   
Insatserna i föreningarna  
Jordförvärvslagstiftningen 
Juridiska personers markpolitik 
Arrendelag 
Resultatutjämningskonto 
Beskattningen avseende stamdjur 
DDT-förbudet och skogsodlingen 
Upprustning av vägnätet 
Viltolyckor 
Älgskador 
Södra Kalmars länsförbund  
Beskattningen avseende stamdjur 
Kraftledningar 
Avbytarsystemet 
Prissättning på lammkött 
Energipolitiken 
Blekinge länsförbund   
Skador inom skogsbruket 
Skånes provinsförbund  
Ökad satsning på familjejordbruket 
Skatter och avgifter på uppdragsinkomster 
Kontaktmannaorganisation med Jordbrukets 
skyddspropaganda mm 
Hallands länsförbund   
Livsmedelsförsörjning i kristid 
 

Västra Sveriges provinsförbund  
Juridiska personers markpolitik 
Lantbrukets kapitalförsörjning 
Resultatutjämningskonto 
Skatter och avgifter på uppdragsinkomster  
Södra Älvsborgs länsförbund 
Juridiska personers markpolitik 
Rättegångskostnader i förvaltningsmål 
Norra Älvsborgs länsförbund  
Lantbruk och regionalpolitik 
Resultatutjämningskonto 
Avbytarsystemet 
Livdjurshandel mm 
Skaraborgs länsförbund  
Beskattningen avseende stamdjur 
Värmlands länsförbund   
Lantbrukets intressebevakning  
Jordförvärvslagstiftningen 
Hälsoundersökning av personer med långvarig 
kontakt med växtskyddsmedel och handelsgödsel 
Örebro länsförbund  
Rekrytering av förtroendemän mm 
Förtroendemännens dagarvode 
Arrendeborgens regler 
Socialförsäkringssystemet 
Västmanlands länsförbund  
Rationaliseringsvinsterna  
Beskattningen avseende stamdjur 
Skördeskadeskyddet 
Reflexer på traktortåg 
Uppsala länsförbund   
Lantbrukets intressebevakning  
Förtroendemannautbildningen 
Jordförvärvslagstiftningen 
Upprustning av vägnätet 
Gävleborgs länsförbund  
Befrielse från arbetsgivaravgiften 
Lånegaranti och bidrag till grundkalkning 
Föreningsinformation vid lantbruksskolorna 
Dalarnas länsförbund   
Sjukpenning för lantbrukare 
Medelpads provinsförbund 
Åkermarken och byggnadsplaneringen 
Behandlingen av byggnadslovsärenden 
Lantbrukets kapitalförsörjning 
Kraftledningar 
Jämtlands länsförbund    
Jord och skog 
Västerbottens länsförbund     
Kraftledningar 
Lämpliga skogsmaskiner 
Utökad lantbruksutbildning 
Lantbrukets entreprenadavtal mm 
Norrbottens länsförbund    
Resultatutjämningskonto 
Skånska Lantmännen 
Lantbrukskooperationens u-landsbidrag 
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1978 
Stockholms länsförbund  
Lantbrukets informationsfrågor 
Nedskräpning vid vägar 
Södermanlands länsförbund   
Arrendefrågor 
Lantbrukets informationsfrågor 
Östergötlands länsförbund  
Arrendefrågor 
Utjämnat avräkningspris inom slakteriorganisatio-
nen 
Lantbrukets informationsfrågor 
Potatisregleringen 
Gotlands länsförbund   
Lantbrukarnas ekonomiska situation 
Förhandlingsordningen 
Kronobergs länsförbund   
Skogsvårdslagen 
Norra Kalmars länsförbund   
Lantbrukets informationsfrågor 
Orts- och gårdsnamnsskyltning 
Södra Kalmars länsförbund  
Solidariteten i skogsägarrörelsen 
Beskattningen av kontorsrum 
Skogsvårdsservice 
Skånes provinsförbund  
Lantbrukets informationsfrågor 
Lantbrukets kapitalförsörjning 
Orts- och gårdsnamnsskyltning 
Kontroll och användning av kemiska bekämp-
ningsmedel 
Omhändertagande av miljöfarligt avfall 
Ändring av ATP-pensionsregler 
Utbildningsradion 
Västra Sveriges Provinsförbund 
LRF och ungdomsverksamheten 
Lantbrukets informationsfrågor 
Lantbrukets kapitalförsörjning 
Ersättning för kraftledningsgator 
Södra Älvsborgs länsförbund 
Rationaliseringsvinsten i jordbruket 
Norra Älvsborgs länsförbund  
Samlingsbegrepp för LRF-rörelsen 
Utbildning och information 
Beskattningen av stamdjur 
Upprustning av glesbygdsvägar 
Handläggning av naturvårdsärenden 

Skaraborgs länsförbund  
Lantbrukets kapitalförsörjning 
Naturreservat på Sydbillingen 
Värmlands länsförbund   
Lantbrukets informationsfrågor 
Sommartid 
Örebro länsförbund  
LRF och ungdomsverksamheten 
Lantbrukets informationsfrågor 
Beskattningen av stamdjur 
Kyrkans fastighetsförvärv 
Västmanlands länsförbund  
Arrendefrågor 
LRF och ungdomsverksamheten 
Lantbrukets informationsfrågor 
Kapitalbeskattningen 
Kontroll och användning av kemiska bekämp-
ningsmedel 
Ändring av ATP-pensionsregler 
Uppsala länsförbund   
Lantbrukets informationsfrågor 
Glesbygdens vägkostnader 
Förslag till ny vattenlag 
Gävleborgs länsförbund  
Lantbrukets informationsfrågor 
Värdet av fri bostad 
Flyghavrebekämpning 
Vuxenutbildningsstödet 
Dalarnas länsförbund   
Lantbrukarnas ekonomiska situation 
Medelpads provinsförbund 
Lantbrukets informationsfrågor 
Skogspolitiken  
Västerbottens länsförbund     
Förstärkning av beredskapsfond 
Lantbrukets informationsfrågor 
Jordbrukets förhandlingsrätt 
SJs underhållsskyldighet 
Lantbrukets elkostnader 
Norrbottens länsförbund    
Lantbrukets informationsfrågor 
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1979 
Stockholms länsförbund  
1981 års fastighetstaxering 
Ersättning vid ingripande enligt naturvårdslagen 
Södermanlands länsförbund   
Medel till lokalavdelningarna 
Leveransavtal för slaktsvin  mm 
Lantbrukets kapitalförsörjning (2 st) 
Kraftledningsfrågor 
Östergötlands länsförbund  
Lantbrukets kapitalförsörjning  
Lager- och inventariebeskattning 
1981 års fastighetstaxering 
Gotlands länsförbund   
Animalieproduktionens utveckling 
Jönköpings länsförbund  
Mjölkproduktionens utveckling 
Arrendefrågor 
Skogsvårdslagen och naturreservaten 
Beskattningen av stamdjur 
Kronobergs länsförbund   
Skogsmarksfrågor 
Norra Kalmars länsförbund   
Arrendefrågor 
Avbytarfrågor 
Kraftledningsfrågor 
Södra Kalmars länsförbund  
Mjölkproduktionens utveckling 
Lantbrukets kapitalförsörjning 
Blekinge länsförbund   
Motions- och förslagsrätt till länsförbundsstämman 
Beskattningen av stamdjur 
Skånes provinsförbund  
Animalieproduktionens utveckling 
Skogspolitiska frågor 
1981 års fastighetstaxering 
Lantbruksutbildningen 
Hallands länsförbund   
Omplantering efter snytbaggeskador 
Göteborgs och Bohus länsförbund   
Lantbrukets kapitalförsörjning (2 st) 
Lantbrukskooperationen – organisationsledens 
benämningar 
Norra Älvsborgs länsförbund  
Avbytarfrågor 
Stämpelavgifter vid naturvårdsförordnanden 
Skaraborgs länsförbund  
LAND-avgiften 

Värmlands länsförbund   
Skogsprisförhandlingarna samt fråga om samgå-
ende LRF-SSR 
Utredning om lantbrukets utveckling 
Beredskap vid elavbrott 
Tungmetaller i handelsgödsel 
Typbesiktning av byggnadselement 
Örebro länsförbund  
§48 i LRF ideell förenings stadgar 
Skogsprisförhandlingarna samt fråga om samgå-
ende LRF-SSR 
Leveransavtal för slaktsvin  mm 
Animalieproduktionens utveckling 
Främjande av livsmedelsexporten 
Avbytarfrågor 
Älgskadeersättning 
Västmanlands länsförbund  
LRFs styrelses sammansättning 
Lantbrukets kapitalbeskattning 
Uppsala länsförbund   
Leveransavtal för slaktsvin  mm 
Åtgärder mot onödig byråkrati 
Gävleborgs länsförbund  
Medlemsföreningarna och solidariteten 
Bevakningen av massmedia 
Regionala produktionsprogram 
Skogspolitiska frågor 
Hälsoundersökning av sprutförare 
Alternativa drivmedel 
Dalarnas länsförbund   
Skogsprisförhandlingarna samt fråga om samgå-
ende LRF-SSR 
Beredskap vid elavbrott 
Transportstöd 
Ångermanlands provinsförbund    
Lantbrukets inkomst- och lönsamhetssituation 
Jämtlands länsförbund    
LANDs och LTs lokalisering 
Lantbrukets inkomst- och lönsamhetssituation 
Arbetsgivaravgifter för egenföretagare  
Västerbottens länsförbund     
Lantbrukets inkomst- och lönsamhetssituation (2 
st) 
Skogspolitiska frågor 
Norrbottens länsförbund    
Skogsprisförhandlingarna samt fråga om samgå-
ende LRF-SSR 
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1980 
Stockholms länsförbund  
Köpeskillingstatistiken vid fastighetstaxering 
Vildsvin 
Beredskapsplan vid reaktorolycka 
Södermanlands länsförbund   
Information på livsmedelsförpackningar 
Information om jordbrukets prisförhandlingar 
Spannmålsprissättningen  
Prisortssystemet för spannmål 
Tillämpningen av nya jordförvärvslagen 
Överblivet ogräsbekämpningsmedel 
Östergötlands länsförbund  
Lantbrukets inkomst- och lönsamhetssituation 
Marknadsbalans och produktionsstyrning 
Östergötlands länsförbund 
Fastighetstaxering, kapitalbeskattning mm 
Sidoarrende 
Gotlands länsförbund   
UKs representation i länsförbundsstyrelsen 
Medlemsinformation inför avtalsuppgörelser 
Jordbruksbevattning – regionalpolitiskt medel för 
ökad sysselsättning 
Jönköpings länsförbund  
Fastighetsbeskattning, kapitalbeskattning mm 
Kronobergs länsförbund   
Drivmedel för lantbruket 
Norra Kalmars länsförbund   
Införandet av sommartid 
Lantbruksradions sändningstid 
Södra Kalmars länsförbund  
Lantbrukets inkomst- och lönsamhetssituation 
Blekinge länsförbund   
Försurning av mark och vatten 
Distriktsveterinärer 
Skånes provinsförbund  
Obetalda virkeslikvider i Skåneskog ek för kon-
kurs 
Land-avgiften 
Studiematerialets utformning  
Marknadsbalans och produktionsstyrning 
Fastighetsbeskattning, kapitalbeskattning mm 
Lantbruket och energin 
Göteborgs och Bohus länsförbund  
Placering av LRFs kapital 
Lantbrukets kapitalförsörjning 
Deklaration av kadmiumhalten i gödselmedel 
Allemansrätten och information om detta  
Södra Älvsborgs länsförbund 
Skogen i lantbruksundervisningen 

Norra Älvsborgs länsförbund  
Lantbrukets inkomst- och lönsamhetssituation 
Kontakter skola-lantbruk  
Skaraborgs länsförbund  
Fastighetsbeskattning, kapitalbeskattning mm 
800 kV-ledningsnät 
Värmlands länsförbund   
Information på livsmedelsförpackningar 
Lantbrukets kapitalförsörjning 
Den statliga rådgivningsverksamheten 
Speciellt skogskonto för skadefall 
800 kV-ledningsnät 
Örebro länsförbund  
Spritfri representation inom LRF-organisationen 
Information på livsmedelsförpackningar 
Fastighetsbeskattning, kapitalbeskattning mm 
Kontroll av importlivsmedel 
Inkallelser till militära repetitionsövningar 
Västmanlands länsförbund  
Information om jordbrukets prisförhandlingar 
Lantbrukets inkomst- och lönsamhetssituation 
Fastighetsbeskattning, kapitalbeskattning mm 
Uppsala länsförbund   
Statliga lånegarantier till deltidslantbrukare 
Växtskydd 
Vildsvin 
Gävleborgs länsförbund  
Obevakade järnvägsövergångar 
Dalarnas länsförbund   
Information om jordbrukets prisförhandlingar 
Medelpads provinsförbund 
Lantbrukets inkomst- och lönsamhetssituation (2 
st) 
Jämtlands länsförbund    
LRFs representation i ekonomiska föreningar 
Lantbrukskooperativa handlingsprogrammet 
Lantbrukets inkomst- och lönsamhetssituation 
Marknadsbalans och produktionsstyrning (2 st) 
Skogsråvara till eldningsändamål 
Älgskador på skogsföryngringar 
Västerbottens länsförbund     
Förstärkning av den fackliga beredskapen 
Lantbrukets inkomst- och lönsamhetssituation 
Skadeverkningar av körning med snöskoter 
Norrbottens länsförbund    
Information på livsmedelsförpackningar 
Lantbrukets inkomst- och lönsamhetssituation 
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1981 
Stockholms länsförbund  
Lantbrukets inkomst – och lönsamhetssituation 
Export av svenska jordbruksprodukter 
Realisationsvinstbeskattningen 
Överföring av jordbruks- och skogsmark i allmän ägo 
Bekämpningsmedel i jord- och skogsbruket (2 st) 
Angående anläggningslagen 
Förtur på vägförvaltningens färjor 
Södermanlands länsförbund   
LRF-medlems verksamheter vid sidan av lantbruket 
Beredskapslagring av livsmedel 
Åtgärder mot avveckling av bärkraftiga arrendejord-
bruk 
Östergötlands länsförbund  
Lantbrukets inkomst – och lönsamhetssituation 
Jakt- och viltvårdspolitiskt handlingsprogram  
Gotlands länsförbund   
Förstärkning av LRFs beredskapsfond 
Lantbrukets kapitalförsörjning 
Jönköpings länsförbund  
Kampanj ”Handla Svenskt” 
Kronobergs länsförbund   
1981 års fastighetstaxering 
Norra Kalmars länsförbund   
Ersättning för viltskador 
Södra Kalmars länsförbund  
Dispensrätt från skogsvårdslagens ransoneringsreg-
ler mm 
Blekinge länsförbund   
Information om  socialförsäkringar 
Fastighetstaxeringarna 
Skånes provinsförbund  
Konsumentupplysningsdag 
Göteborgs och Bohus länsförbund  
LRFs relationer till Svenska Arbetsgivareföreningen 
Säkerhetsfrågor vid Statens Järnvägar 
Oljeskador vid kustnära ängsmarker 

Södra Älvsborgs länsförbund  
Förtroendevaldas utbildning 
Marknadsbalans och produktionsstyrning 
Fastighetstaxeringarna 
Reservelaggregat kopplat till transformatorområde  
Norra Älvsborgs länsförbund 
Avbytarverksamheten 
Skogspolitiken 
Värmlands länsförbund   
Begränsning av användningen av blekmedel och 
andra kemiska medel 
Örebro länsförbund  
Lantbrukets inkomst – och lönsamhetssituation 
Ersättning för viltskador 
Lantbrukets kapitalförsörjning 
Statliga medel till kalkning av mark och vatten 
Västmanlands länsförbund  
Intagningsbestämmelserna till gymnasieskolans jord-
brukslinje 
Bekämpningsmedel i jord- och skogsbruket 
Uppsala länsförbund   
Ersättning för viltskador 
Gävleborgs länsförbund  
Aktiesparfonder inom LRF  
Gävleborgs länsförbund  
Bekämpningsmedel i jord- och skogsbruket 
Egenavgiften på nettointäkt  från skogsbruket 
Utbildningen vid lantbruksskolorna  
Medelpads provinsförbund 
Lantbrukets  inkomst – och lönsamhetssituation 
Fastighetstaxeringen och skogsvårdsavgiften 
Ångermanlands provinsförbund   
Lantbrukets kapitalförsörjning 
Lagregler vid torvtäkt 
Jämtlands länsförbund    
Marknadsbalans och produktionsstyrning 
Västerbottens länsförbund     
Förstärkning av LRFs beredskapsfond 
LRFs årsstämma, arbetsuppgifter mm 
Norrbottens länsförbund    
Lantbrukets kapitalförsörjning  
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1982 
Stockholms länsförbund  
Skördeskadeskyddet 
Besprutning i jord och skog 
Yrkeskunskap inom arbetsmarknadsverket 
Södermanlands länsförbund   
Ökade resurser till lokalavdelningarna 
Översyn av Land mm 
Marknadsbalans och produktionsstyrning (2 st) 
Nyetablering 
Förvaltning av kyrklig jord 
Östergötlands länsförbund  
Marknadsbalans och produktionsstyrning 
Gotlands länsförbund   
Beskattning av bostadsförmån 
Jönköpings länsförbund  
Marknadsbalans och produktionsstyrning 
Nyetablering  
Kronobergs länsförbund   
Alternativa grödor i jordbruket 
Norra Kalmars länsförbund   
Lantbruksutbildningens terminsfördelning mm  
Skogsvårdsavgiften 
Skydd för boplatser för havsörn 
Blekinge länsförbund   
Åtgärder för bättre insyn i lantbrukskooperativa 
företag 
Elavgifter 
Skånes provinsförbund  
En aktivare utåtriktad information i avtalsfrågor 
Svensk grönsaksodling 
Byggnadslovsplikt 
Hallands länsförbund   
Fastighetstaxering 
Göteborgs och Bohus länsförbund  
Beskattning av bostadsförmån (2 st) 
Skogsvårdsavgiften 
Södra Älvsborgs länsförbund 
Utvidgad representation i riksförbundets valbe-
redning 
Betalningsreglerna för mjölk 
Skogsvårdsavgiften 

Norra Älvsborgs länsförbu nd  
En aktivare utåtriktad information i avtalsfrågor 
Förbättrad facklig-kooperativ samverkan 
Skaraborgs länsförbund  
Naturvårdslagstiftningen 
Värmlands länsförbund   
Översyn av Land  mm 
Överskott och u-landshjälp 
Skördeskadeskyddet 
Elavgifter 
Örebro länsförbund  
Ifrågasättande av företagsköp 
Marknadsbalans och produktionsstyrning 
Prisförhandlingar för skogsprodukter 
Nyetablering 
Västmanlands länsförbund  
Översyn av Land mm 
Bättre planering av studiekampanjer 
Lantbrukets inkomst- och lönsamhetssituation 
Överskott och u-landshjälp 
Uppsala länsförbund   
Redovisning av besparingsåtgärder inom lant-
brukskooperationen 
Marknadsbalans och produktionsstyrning 
Stimulans av smågrisproduktionen 
Mönstergård för demonstration 
Gävleborgs länsförbund  
Odling av proteingrödor 
Prisortsystemet för spannmål 
Dalarnas länsförbund   
Information till medlemmarna om kooperationen 
Svensk grönsaksodling 
Ångermanlands provinsförbund    
Lantbruksutbildningens terminsfördelning mm  
Arbetarskyddsutbildning 
Jämtlands länsförbund    
Arkivarie i lokalavdelningarna 
Flerägande av jordbruksfastigheter 
Kraftledningsgator  
Västerbottens länsförbund     
Uttagning av jordbrukstraktorer m m till krigstjänst 
Marknadsbalans och produktionsstyrning 
Redovisningsskyldighet för mervärdeskatten 
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1983 
Stoc kholms länsförbund  
Skogspolitiken 
Virkespriserna på rotpostmarknaden 
Ekonomisk rådgivning 
Jaktfrågor 
Södermanlands länsförbund   
Jordbrukspolitiken och livsmedelsutredningen  
Produktionsbalansen 
Prissättningen på vegetabilier 
Livsmedel som u-landsbistånd 
Djursjukvårdsavgiften 
Bidrag till enskilda vägar 
Ortnamnens bevarande  
Östergötlands länsförbund  
Jordbrukspolitiken och livsmedelsutredningen 
Produktionsbalansen 
Skogspolitiken  
Fritt handredskapsfiske 
Bidrag till enskilda vägar 
Gotlands länsförbund   
Bostadsförmånsbeskattning 
Djursjukvårdsavgiften 
Televerkets jourtjänst och avgifter 
Jönköpings länsförbund  
Utbyggnaden av lantbrukshälsan 
Svenska bär och frukter i mejeriprodukter  
Kronobergs länsförbund   
Skogspolitiken 
Norra Kalmars länsförbund   
Avvecklingsersättningen till mjölkproducenter 
Fritt Handredskapsfiske 
Blekinge länsförbund   
Kartläggning av föroreningskällor 
Försurningen 
Skånes provinsförbund  
Produktionsbalansen 
Importen av grönsaker 
Skogspolitiken 
Räntetillägg 
Förhöjt uttag av B-skatt 
Datorn i lantbruket 
Lantbruket som energiproducent mm  
Bidrag till enskilda vägar 
Hallands länsförbund   
Djursjukvårdsavgiften  

Södra Älvsborgs länsförbund  
Skolmaten 
Samägande av jordbruksfastighet 
Norra Älvsborgs länsförbund  
Skogspolitiken 
Glesbygdspolitiskt handlingsprogram 
Forskning och information 
Skaraborgs länsförbund  
Avvecklingsersättningen till mjölkproducenter 
Prisregleringsled för jordbruksprodukter 
Skogspolitiken 
Djursjukvårdsavgiften 
Värmlands länsförbund   
Framtidsfrågor för lantbrukskooperationen 
Jordbrukspolitiken och livsmedelsutredningen 
Etableringsstödet 
Skogspolitiken 
Djursjukvårdsavgiften 
Ekonomisk rådgivning 
Bidrag till enskilda vägar 
Örebro länsförbund  
Ursprungsbeteckning på livsmedel 
Avvecklingsersättningen till mjölkproducenter 
Skogspolitiken 
En rättvisare familjepolitik 
Västmanlands länsförbund  
Jordbrukspolitiken och livsmedelsutredningen 
Uppsala länsförbund   
Hemkunskap i skolan 
Produktionsbalansen 
Fritt handredskapsfiske 
Gävleborgs länsförbund  
Jaktfrågor 
Dalarnas länsförbund   
Bidrag till enskilda vägar 
Jämtlands länsförbund    
Produktionsbalansen 
Västerbottens länsförbund     
Lantbrukarnas arbetstid 
Skogspolitiken 
Barntillsyn för lantbrukare 
Norrbottens länsförbund    
Skogspolitiken 
Lantbrukares borgensåtagande 
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1984 
Stockholms lä nsförbund  
Finansiering av lantbrukarnas intressebevakning 
Försurningen (2 st) 
Äganderätt och strukturanpassning 
Södermanlands länsförbund   
Lantbrukets elförsörjning 
Studier för utveckling av lantbruket 
Östergötlands länsförbund  
Jordbrukspolitiken och lönsamheten 
Försurningen 
Bilkostnadsavdrag  
Jordbrukets struktur 
Gotlands länsförbund   
Marknadsinriktad kvalitetsprofil på svenska livs-
medel 
Beskattning av bostad på jordbruksfastighet 
Studieersättning vid lantbrukarnas vidareutbild-
ning 
Produktionsbalansen 
Jönköpings länsförbund  
Lantbrukarnas arbetstid och semester 
Skogsvårdsavgiften 
Lantbrukets elförsörjning 
Kronobergs länsförbund   
Försurningen 
Kyrkans markpolitik  
Norra Kalmars länsförbund   
Rättvisare fastighetstaxeringssystem 
Södra Kalmars länsförbund  
Skogsvårdsavgiften 
Försurningen 
Blekinge länsförbund   
Försurningen 
Bygglovsplikt för ekonomibyggnader 
Skånes provinsförbund  
Jordbrukspolitiken och lönsamheten 
Avgiftsfri import av kött 
Marknadsinriktad kvalitetsprofil på svenska livs-
medel 
Skogsvårdsavgiften 
Försurningen 
Lantbrukarnas sjukpenning 
Lantbruket och miljön 
Göteborgs och Bohus länsförbund  
Lantbrukarnas arbetstid och semester 
Marknadsinriktad kvalitetsprofil på svenska livs-
medel 
Värmlands länsförbund   
Information och opinionsbildning 
Skogsvårdsavgiften 
Norra Älvsborgs länsförbund  
Lantbrukarnas arbetstid och semester 

Skaraborgs länsförbund  
Marknadsföring av kooperativa idéer 
Jordbrukspolitiken och lönsamheten 
Beskattning av bostad på jordbruksfastighet 
Försurningen 
Jordbruksavtalets längd 
Örebro länsförbund  
Information och opinionsbildning 
Marknadsföring av kooperativa idéer 
Försurningen 
UK-representation i riksförbundsstyrelsen 
Lantbrukets uppsökande verksamhet 
Västmanlands länsförbund  
Information och opinionsbildning 
Jordbrukspolitiken och lönsamheten 
Marknadsinriktad kvalitetsprofil på svenska livs-
medel 
Trygghetspaket för skogsbrukare 
Uppsala länsförbund   
Finansiering av lantbrukarnas intressebevakning 
Marknadsinriktad kvalitetsprofil på svenska livs-
medel 
Konflikt mellan jordbruk och boende 
Gävleborgs länsförbund  
Avgiftsfri import av kött 
Skogsvårdsavgiften 
Representationen i riksorganisationerna  
Dalarnas länsförbund   
Lantbrukarnas arbetstid och semester 
Egenavgifter 
Lantmäterikostnader 
Medelpads provinsförbund 
Förstärkning av beredskapsfonden  
Ångermanlands provinsförbund    
Lantbrukarnas arbetstid och semester 
Studieersättning vid lantbrukarnas vidareutbild-
ning 
Jämtlands länsförbund    
Avgiftsfri import av kött 
Lantbrukarnas arbetstid och semester 
Skatter och avgifter 
Hingstuppfödningsanstalten 
Västerbottens länsförbund     
Försurningen 
Arrendeavtal 
Norrbottens länsförbund    
Lantbrukarnas arbetstid och semester 
Kommunal vuxenutbildning inom lantbruket 
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1985 
Stockholms länsförbund  
Jordbrukspolitiken och produktionsbalansen 
Matskatten 
Södermanlands länsförbund   
Kvalitets- och marknadsföringsåtgärder 
PBL-NRL 
Östergötlands länsförbund  
Jordbrukspolitiken och produktionsbalansen 
Matskatten 
Forskningsbolag 
Familjepolitik 
PBL-NRL 
Skogsvårdslagen 
Gotlands länsförbund   
Förbättrat försäkringsskydd 
Familjepolitik 
Jönköpings länsförbund  
Omfördelning av låginkomstsatsningen 
Beskattning av djur 
Höghastighetståg 
Kronobergs länsförbund   
Matmässa 
Skogsvårdsavgiften 
Norra Kalmars länsförbund   
Skördeskadeskyddet 
PBL-NRL 
Miljötillsynsavgiften 
Södra Kalmars länsförbund  
Insatslättnader för nyetablerade 
Matskatten 
Förhöjt uttag av B-skatt 
Fältmässig grönsaksodling 
Blekinge länsförbund   
Ordnad internationell handel 
Jordbrukspolitiken och produktionsbalansen 
Matskatten 
PBL-NRL 
Stöd till nyetablering 
Skånes provinsförbund  
Lantbrukshälsans finansiering 
Jordbrukspolitiken och produktionsbalansen 
Prisdifferentiering och familjelantbruket 
PBL-NRL 
Hallands länsförbund   
Förbättrat försäkringsskydd 
Forskningsbolag 
Kvalitets- och marknadsföringsåtgärder 
PBL-NRL 
Göteborgs och Bohus länsförbund  
Kostundervisning i skolan  
Ledighet för animalieproducenter 
Södra Älvsborgs länsförbund 
Jordbrukspolitiken och produktionsbalansen 
Matskatten 
Forskningsbolag 
Kvalitetsinriktad produktion 
Kvalitets- och marknadsföringsåtgärder 
PBL-NRL 

Skaraborgs länsförbund  
Kooperationens betydelse 
Jordbrukspolitiken och produktionsbalansen (2 
st) 
Ny livsmedelsutredning 
Familjepolitik 
Sjukförsäkringsförmåner 
Stöd till nyetablering 
Familjelantbrukets framtid 
Värmlands länsförbund   
LRFs resursanvändning 
Jordbrukspolitiken och produktionsbalansen 
Forskningsbolag 
Kvalitetsinriktad produktion 
PBL-NRL 
Alternativ odling 
Örebro länsförbund  
Stämmodagordning 
Svenskt livsmedelsbistånd 
Jordbrukspolitiken och produktionsbalansen 
Export av kvigor 
Förhandlingsordningen 
Matskatten 
Familjepolitik 
Västmanlands länsförbund  
LRFs fackliga verksamhet 
Jordbrukspolitiken och produktionsbalansen 
Kvalitetsinriktad produktion 
PBL-NRL 
Uppsala länsförbund   
Jordbrukspolitiken och produktionsbalansen 
Kvalitets- och marknadsföringsåtgärder 
Jordbruksproduktionens inriktning 
Gävleborgs länsförbund  
Inbetalningskort för medlemsavgiften 
Medlemmarna och den livsmedelspolitiska debat-
ten 
Ansvar vid konkurs 
Ersättning för markintrång 
Dalarnas länsförbund   
Driftsbyråns roll 
LRFs biståndsarbete 
Jordbrukspolitiken och produktionsbalansen 
Forskningsbolag 
PBL-NRL 
Medelpads provinsförbund 
Försurningen 
Ångermanlands provinsförbund    
Jordförvärvslagstiftningen 
Kemiska bekämpningsmedel 
Jämtlands länsförbund    
Forskningsbolag 
Ledighet för animalieproducenter 
Västerbottens länsförbund     
Förhandlingsordningen 
Fastighetstaxering mm  
PBL-NRL 
Försurningen 
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Norra Älvsborgs länsförbund  
Regional konsumentrådgivning 
Jordbrukspolitiken och produktionsbalansen 
Matskatten 
Kvalitets- och marknadsföringsåtgärder 
Beskattning av bostad 
PBL-NRL 
Familjelantbrukets framtid 

Norrbottens länsförbund    
Sjukförsäkringsförmåner 
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1986 
Stockholms länsförbund  
Anpassning av animalieproduktionen 
Export av spannmål 
Skolmaten 
Marknadsföring och information 
Gentekniken 
Södermanlands länsförbund   
Jordbrukets framtid - användningen av åkern  (3 
st) 
Avgiftstaket för serviceavgiften 
Arvodering av förtroendevalda 
Informationsstrategi och informationsresurser (2 
st) 
Etableringskonto 
Investeringsreserv/begagnade inventarier 
Miljöbidrag för hållande av betesdjur 
Östergötlands länsförbund  
Jordbrukets framtid - användningen av åkern  
Märkning av svenska livsmedel 
Marknadsföring och information 
Skogsvårdsavgiften 
Gotlands länsförbund   
Jordbrukets framtid - användningen av åkern  (2 
st) 
Jönköpings länsförbund  
Jordbrukets framtid - användningen av åkern  
Tidpunkten för riksförbundsstämman 
Lantbrukaren och beskattningen 
Kronobergs länsförbund   
Fackliga stridsåtgärder 
Kostutbildning  
Stöd till kalkning 
Postens service 
Norra Kalmars länsförbund   
Tvåprissystem för mjölk 
Marknadsföring och information 
Jordförvärvslagen 
Skogsvårdsavgiften 
Handelsgödselskatten 
Södra Kalmars länsförbund  
Avgifter på handelsgödsel och bekämpningsme-
del 
Kostutbildning  
Jordförvärvslagen 
Blekinge länsförbund   
Forskning om alternativ produktion 
Uppskjuten beskattning av föreningsinsatser 
Skånes provinsförbund  
Jordbrukets framtid - användningen av åkern  
Regleringskassorna 
Import av livsmedel 
Land 
Informationsstrategi och informationsresurser 
Forskning om alternativ produktion 
Ogräsbekämpning från skördetröska 
Avloppsslam 
Hallands länsförbund   
Arealersättning  

Södra Älvsborgs länsf örbund  
Information om jordbruket  
Familjejordbrukets framtid  
Norra Älvsborgs länsförbund  
Jordbrukets framtid - användningen av åkern  
Semester för animalieproducenter 
Skaraborgs länsförbund  
Subvention av skolmåltider 
Regleringskassorna 
Gentekniken 
Värmlands länsförbund   
Jordbrukets framtid - användningen av åkern  
Export av animalieprodukter 
Skogsvårdslagen 
Skogsvårdsavgiften 
Distriktsveterinärorganisationen 
Örebro länsförbund  
Jordbrukets framtid - användningen av åkern  
Tvåprissystem för mjölk 
Organisationsöversyn 
Land 
Informationsstrategi och informationsresurser 
Information om jordbruket  
Lokal opinionsbildning 
Överföring av åker till skog 
Vårdnadsersättning 
Västmanlands länsförbund  
Jordbrukets framtid - användningen av åkern  
Gentekniken 
Uppsala länsförbund   
Jordbrukets framtid - användningen av åkern  
Samordning av riksorganisationerna  
Skogspolitik 
Handelsgödselskatten 
Gävleborgs länsförbund  
Användning av regleringsmedel 
Förhandlingarnas omfattning 
Lokalavdelningarna medelstilldelning 
Lokal opinionsbildning 
Familjejordbrukets framtid 
Dalarnas länsförbund   
Stipendiefond vid Sånga-Säby Folkhögskola 
Jakt – och jaktmarksfrågor 
Medelpads provinsförbund 
Import av livsmedel 
Ångermanlands provinsförbund    
Skogsvårdslagen 
Jämtlands länsförbund    
Jordbrukets framtid - användningen av åkern  
Normalstadgarna för lokalavdelning  
Fackliga stridsåtgärder  
Taxering av bostadsförmån 
Sprutförbud på tomtmark 
Västerbottens länsförbund     
Import av livsmedel 
Lokalavdelningarna medelstilldelning 
Skogskomplettering 
Rådgivning i obeståndsfrågor 
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Kostutbildning  
Produktionsanpassning inom kooperationen 
Handelsgödselskatten 
Göteborgs och Bohus länsförbund  
Modelljordbruk 

Norrbottens länsförbund    
Jordbrukets framtid - användningen av åkern  
Växtförädling i Norrland  
Skötsellagen 
Konservväxtodlarnas Riksförbund  
Land  
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1987 
Stockholms länsförbund  
Medlemsråd 
Intensiteten i växtodlingen 
LRF-modellen 
Branschjämförelser 
Södermanlands länsförbund   
Hemkunskapsundervisning  
Försurningen 
Östergötlands länsförbund  
Användning av åkern 
Matskatten 
LRF-modellen 
Gotlands länsförbund   
Medlemsnytta 
Forskning och utveckling 
Pilotanläggning för energiproduktion 
Jönköpings länsförbund  
Ersättning för försurningsskador 
Kronobergs länsförbund   
Balansen inom animalieproduktionen 
Försurningen 
Nytt skattesystem 
Norra Kalmars länsförbund   
Intensiteten i växtodlingen 
Skördeskadeskyddet 
Södra Kalmars länsförbund  
Matärter 
Försurningen 
Blekinge länsförbund   
Försurningen 
Skånes provinsförbund  
Positivt tänkande 
Proteinbetalning av spannmål 
Matskatten 
Livsmedelsimporten 
Forskning och utveckling 
Försurningen 
Hallands länsförbund   
Utbildning av journalister 
Göteborgs och Bohus länsförbund  
LRFs skolkontakt 
Södra Älvsborgs länsförbund 
Jordbrukspolitiska mål 
Norra Älvsborgs länsförbund  
Användning av åkern 
Balansen inom animalieproduktionen 

Skaraborgs länsförbund  
Hemkunskapsundervisning  
Balansen inom animalieproduktionen 
Jordbrukspolitiska mål 
Matskatten 
LRF-modellen 
Värmlands länsförbund   
Användning av åkern 
Intensiteten i växtodlingen 
Örebro länsförbund  
Forskning och utveckling 
Västmanlands länsförbund  
LRFs verksamhet och resurser 
Barnomsorg 
Uppsala länsförbund   
Hemkunskapsundervisning  
Valberedningens arbete 
Användning av åkern 
Gävleborgs länsförbund  
Intensiteten i växtodlingen 
Branschjämförelser 
Oblekt papper 
Dalarnas länsförbund   
Användning av åkern 
LRFs verksamhet och resurser 
Medelpads provinsförbund 
Radioaktivt nedfall 
Ångermanlands provinsförbund    
Intensiteten i växtodlingen 
Radioaktivt nedfall (2 st) 
Jämtlands länsförbund    
LRF-modellen 
Västerbottens länsförbund     
Lantbrukshälsans avgifter 
Intensiteten i växtodlingen 
Matskatten 
Varudeklarerat djurfoder 
Norrbottens länsförbund    
Miljöskatten 
LRFs verksamhet och resurser 
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1988 
Stockholms länsförbund  
Spannmålsmarknaden 
Skogsvårdsavgiften 
Södermanlands länsförbund   
Jordbrukskonto 
Östergötlands länsförbund  
Fackligt-kooperativt samspel  
Jordbrukspolitik och produktionsbalans 
Spannmålsmarknaden 
Jordförvärvslagen 
Förpackningar 
Gotlands länsförbund   
Jordbrukspolitik och produktionsbalans 
Omställningen av jordbruket 
Jönköpings länsförbund  
Jordförvärvslagen 
Teater i TV 
Viltskador 
Förpackningar 
Kronobergs länsförbund   
Fackligt-kooperativt samspel  
Jordförvärvslagen 
Skogsvårdsavgiften 
Rötslam 
Norra Kalmars länsförbund   
Spannmålsmarknaden 
Jordförvärvslagen 
Södra Kalmars länsförbund  
Jordförvärvslagen (1) 
Jordförvärvslagen (2) 
Krav på importerade livsmedel 
Blekinge länsförbund   
Jordförvärvslagen 
Skogsvårdsavgiften 
Skånes provinsförbund  
Jordbrukspolitik och produktionsbalans 
Användning av åkern 
Jordförvärvslagen 
Etanolproduktion 
Yrkesfruktodlingen 
Arbetsmiljön 
Hallands länsförbund   
Jordförvärvslagen 
Göteborgs och Bohus länsförbund  
Miljöskatten 
Södra Älvsborgs länsförbund 
Fackligt-kooperativt samspel (2 st) 
Lantbruk år 2000 
Finansiering av lantbruket och lantbrukskooperatio-
nen 
 

Norra Älvsborgs länsförbund  
Användning av åkern 
Skaraborgs länsförbund  
Jordbrukspolitik och produktionsbalans 
Användning av åkern (2 st) 
Spannmålsmarknaden 
Matskatten 
Landsbygdsutveckling 
Krav på importerade livsmedel 
Svenskt jordbruk och EG 
Arbetsmiljön 
Värmlands länsförbund   
Jordförvärvslagen 
Mottagningsplikten 
Genteknik 
Örebro länsförbund  
Lantbruksnytt 
Länsförbundens pressbevakning 
Ett offensivt LRF 
LRFs resurser 
Märkning av svenska livsmedel 
Vårdnadsersättning 
Västmanlands länsförbund  
Jordbrukspolitik och produktionsbalans 
Uppsala länsförbund   
Fackligt-kooperativt samspel  
Gävleborgs länsförbund  
Krav på importerade livsmedel 
Dalarnas länsförbund   
Användning av åkern 
Fiskevattenägarna 
LRFs resurser 
Medelpads provinsförbund 
Jakträtten 
Ångermanlands provinsförbund    
Jordförvärvslagen 
Jämtlands länsförbund    
Jordförvärvslagen 
Egenavgiften 
Ny kampsång 
Vårdnadsersättning 
Motorsågsbränsle 
Västerbottens länsförbund     
Egenavgiften 
Motorsågsbränsle 
Norrbottens länsförbund    
Skogsbilvägar 
Medlemsrabatter 
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1989 
Stockholms länsförbund  
Långsiktig jordbrukspolitik 
Tvåprissystem på mjölk 
Fastighetstaxeringen 
Virkesimport 
Intrångsersättning 
Internationell bondenål 
Södermanlands länsförbund   
Skördeskadeskyddet 
Idé- och debattforum 
Östergötlands länsförbund  
Långsiktig jordbrukspolitik 
Miljöpålagor 
Gotlands länsförbund   
Miljöpålagor 
Miljöavgifterna och deras användning 
Jönköpings länsförbund  
Krav på importerade livsmedel 
Jordförvärvslagen 
Fastighetstaxeringen 
Skogsvårdsavgiften 
Lantbrukarnas pensionsskydd 
Kronobergs länsförbund   
Jordförvärvslagen 
Skogsvårdsavgiften 
Norra Kalmars länsförbund   
Skördeskadeskyddet 
Miljöavgifterna och deras användning 
Jordförvärvslagen 
Skatter och avgifter 
Södra Kalmars länsförbund  
Miljöavgifterna och deras användning 
Skogsvårdsavgiften 
Semesterreform 
Skånes provinsförbund  
Långsiktig jordbrukspolitik 
Etanol 
Grönsaksodlarna 
Svenskmärkning av livsmedel 
Annonskampanj 
Information om EG 
Hallands länsförbund   
Krav på importerade livsmedel 
Skogsbrukets miljöfrågor 
Skogsvårdsavgiften 
Bankernas kapitaltäckningskrav 
Göteborgs och Bohus länsförbund  
Miljöavgifterna och deras användning 
Skogsvårdsavgiften 
Kommungruppernas verksamhet 

Södra Älvsborgs länsförbund  
Miljöpålagor 
Miljöforskning 
Skogspolitik 
Skogsvårdsavgiften 
Norra Älvsborgs länsförbund  
Fastighetstaxeringen 
Skaraborgs länsförbund  
Långsiktig jordbrukspolitik 
Lantbrukets internationalisering 
Arealbidrag 
Skogsvårdsavgiften 
Ny kampsång 
Värmlands länsförbund   
Skatter och avgifter 
Fastighetstaxeringen 
Skogsvårdsavgiften 
Örebro länsförbund  
Jordförvärvslagen 
Skogspolitik 
Skogsvårdsavgiften 
Västmanlands länsförbund  
Ungdomskontaktens verksamhet 
Uppsala länsförbund   
Miljöavgifterna och deras användning 
Skatter och avgifter 
Skogspolitik 
Energigrödor 
Dalarnas länsförbund   
Krav på importerade livsmedel 
Kommunikationer på landsbygden 
Medelpads provinsförbund 
Djurskyddslagen 
Ångermanlands provinsförbund    
Lantbruket och EG 
Djurskyddslagen 
Jämtlands länsförbund    
Skatter och avgifter 
Transportekonomi och logistik 
Västerbottens länsförbund     
Statliga kreditavgifter 
Norrbottens länsförbund    
Internprissättning på konsumtionsmjölk 
Jordförvärvslagen 
Kvalificerad majoritet 
 

 



136 
 

1990 
Stockholms länsförbund  
Jordbrukspolitik 
Rågveteimport 
Strategiska förvärv inom lantbrukskooperationen  
Samverkan med småföretagarorganisationer 
Åtgärder mot försurningen 
Fastighetstaxering 
Viltskador 
Södermanlands länsförbund   
Svensk Mat 
Östergötlands länsförbund  
Jordbrukspolitik 
Får- och lammproduktion  
Etanolproduktion 
Gotlands länsförbund   
LRFs fackliga profil 
Utbildningsstöd till lantbrukare 
Jönköpings länsförbund  
Miljötillsyn 
Bioenergi 
Fastighetstaxering 
Skogsvårdsavgiften 
Kronobergs länsförbund   
Byteshandel med jordbruksprodukter 
Behörighetskurser för sprutförare 
Norra Kalmars länsförbund   
Bioenergi 
Södra Kalmars länsförbund  
Gödselvårdsanläggningar 
Blekinge länsförbund   
Åtgärder mot försurningen 
Vegetabiliska oljor 
Skogsvårdsavgiften 
Allemansrätten 

Skånes provinsförbund  
Livsmedelsimport 
Vegetabiliska oljor 
Skogsvårdsavgiften 
Väginvesteringar 
Hallands länsförbund   
Fastighetstaxering 
Enskild äganderätt  
Göteborgs och Bohus länsförbund  
Miljötillsyn 
Södra Älvsborgs länsförbund 
Skogsvårdsavgiften 
Skaraborgs länsförbund  
Lantbrukskooperationens samverkansmöjlighe-
ter  
Värmlands länsförbund   
Sociala kostnader 
Miljötillsyn 
Skogsvårdsavgiften 
Örebro länsförbund  
Kontantersättning 
Allemansrätten 
Dalarnas länsförbund   
LRFs informationskapacitet 
Åtgärder mot försurningen 
Jämtlands länsförbund    
Skoteråkning 
Västerbottens länsförbund     
Norrbottens länsförbund    
Anpassning av organisationsstrukturen inom 
den ekonomiska föreningsrörelsen 
Arosbygdens lantmän ek för 
Del i värdetillväxt 
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1991 
Stockholms länsförbund  
Rapsolja 
Beskattning av vindkraft 
Södermanlands länsförbund   
Djurskyddslagen och EG 
Östergötlands länsförbund  
Inskränkningar i ägande och brukningsrätten 
Bättre intern och extern information 
Jordbrukspolitiken  
Gotlands länsförbund   
Tillämpningen av livsmedelspolitiska beslutet 
Lantbrukets omställning och fastighetstaxeringen 
Jönköpings länsförbund  
Förmögenhetsskatten 
Matmomsen 
Avbytartjänstens taxor 
Kronobergs länsförbund   
Skogsvårdsavgiften 
Produktutveckling och marknadsföring av sågade 
trävaror 
Samlat varuutbud från kooperationen 
Norra Kalmars länsförbund   
Avskaffa obligatoriska skogsbruksplaner 
Södra Kalmars länsförbund  
Skogsvårdsavgift och förmögenhetsskatt 
Blekinge länsförbund   
Skogsvårdsavgiftens slopande 
Gränsskydd/exportbidrag  
Förmögenhetsskatten 
Skånes provinsförbund  
Skogsvårdsavgiften 
Spårbyte - Nya jordbrukspolitiken 
Mjölkkonsumtionen 
Prover på importerade livsmedel 
Skattereformen 
Hallands länsförbund   
LANDs distriktsredaktioner 
Fånggrödeareal 
LRF och lantbrukskooperationens framtid 
Allemansrätten 

Göteborgs och Bohus länsförbund  
Skogsskador 
Bra mat och folkhälsa 
Allemansrätten och äganderätten 
Södra Älvsborgs länsförbund 
LRFs framtida arbete 
PBL-NRL 
Skaraborgs länsförbund  
Utmaning för lantbrukskooperationen  
Gränsskyddet 
Skogsvårdsavgiftens avskaffande  
Förmögenhetsskattens avskaffande  
Värmlands länsförbund   
Skogsbruket och äganderätten 
Avgifter och pålagor  
Örebro länsförbund  
Ang ändring av beskattningsregler vid invester-
ing av omställningsersättning i samverkansföre-
tag 
Västmanlands länsförbund  
Avbytartjänsten 
Uppsala länsförbund   
LRFs nya profil 
Gävleborgs länsförbund  
Ang vuxenstudiestöd för lantbrukare 
Jämtlands länsförbund    
Skogsvårdsavgiften 
Effekter av skattereformen 
Egenavgiften 
Förmögenhetsskatten 
Västernorrlands länsförbunds länsförbund 
Djurskyddslagen 
Västerbottens länsförbund     
Skogsvårdsavgiften 
Norrbottens länsförbund    
Vanadin i jordbrukskalk 
Skånska Hypoteksföreningen 
1992 års allmänna fastighetstaxering  
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1992 
Stockholms länsförbund  
Profilering av svenska produkter 
Konflikter mellan tätortsexploatering och naturvård, 
jord- och skogsbruk 
Återge fiskevattenägarna rätten till handredskaps-
fisket 
Östergötlands länsförbund  
En offensiv och rättvis jordbrukspolitik 
Konkurrensneutralitet för svensk livsmedelsproduk-
tion visavi EG 
Minska kostnaderna för riksförbundsstämman  
LRFs roll och framtoning 
Gotlands länsförbund   
Hemkunskap i skolan  
Jönköpings länsförbund  
Kött- och mjölkproduktionen på sydsvenska hög-
landet  
Kronobergs länsförbund   
Skogskalkning och minskning av utsläpp 
Arlas grund för prissättning av producentmjölk 
Norra Kalmars länsförbund   
LRFs riksförbundsstämma 
LRFs medlemsavgifter  
Södra Kalmars länsförbund  
Avgifter på handelsgödsel och bekämpningsmedel 
Blekinge länsförbund   
Intrångsersättning 
Skogsmarkskalkning 
Bioenergi 
Skånes provinsförbund  
Konkurrenskraft och EG-anpassning 
Marknadsfrågor 
Hallands länsförbund   
Skötsellagen 
Begreppsförklaring 
 

Göteborgs och Bohus länsförb und  
Barnkunskap, hemkunskap och slöjd skall vara 
obligatoriska ämnen i skolan  
Södra Älvsborgs länsförbund 
Kooperationens grundregler  
Förnyelsebar energianvändning 
Norra Älvsborgs länsförbund 
Sånga Säby som idé och utbildningscentrum 
Skaraborgs länsförbund  
EG-anpassningen 
Lantbrukskooperationen inför EG  
Det framtida veterinärväsendet 
Bioteknik 
Luftföroreningar 
Uppsala länsförbund   
Hemkunskapen i skolan 
Skydd för hagmarkerna  
LRFs verklighetssyn 
Gävleborgs länsförbund  
Märkning av importerat kött 
Märkning av mat och produktutställning 
Kostnadsbetingad prissättning 
Hemkunskapsundervisning i skolan  
Jämtlands länsförbund    
EG 
Ang kvalitetskontroll på importerade livsmedel 
Västernorrlands länsförbunds länsförbund  
LRF och EG 
Märkning av köttets ursprungsland 
Norrbottens länsförbund    
Ang snöskotertrafik 
Ang länsförbundens struktur och ekonomi 
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1993 
Stockholms länsförbund  
En svensk motion  
Program för småskalig livsmedelsproduktion 
Överläggningar om förändrat marginalsystem i livs-
medelshandeln  
Södermanlands länsförbund   
LRFs medlemsavgifter  
Märkning av livsmedel 
Östergötlands länsförbund  
Skördeskadeskyddet och resultatutjämningskonto 
Krav på anpassning av omställningsreglerna 
Förbundsrådets ställning  
Inför samma energibeskattning för lantbruket som 
för industrin 
Krav på bosättningsplikt vid förvärv av lantbruk 
LRF Konsult – vinstkrav och debitering för utförda 
tjänster 
Gotlands länsförbund   
Nyetablering inom lantbruket 
Fallskärmsavtal 
Arealbundna inkomststödet  
Jönköpings länsförbund  
Bosättningsplikt 
Beredskaps- och sysselsättningsmotiven 
Skördeskadeskyddet  
Kronobergs länsförbund   
Satsning på energigrödor och biobränslen 
Ändring av benämningar inom föreningsrörelsen  
Elskatt 
Rättvisare regler vid utbetalning av A-kassa 
Skördeskadefond på gårdsnivå 
Norra Kalmars länsförbund   
Lantbrukares fortbildning 
Skördeskadekonto  
Södra Kalmars länsförbund  
Skördeskadeskyddets avveckling och införande av 
resultatutjämningskonto 
Sänkta taxeringsvärden på jord- och skogsbruksfas-
tigheter 
Kommunal ersättning till gymnasial utbildning 
Blekinge länsförbund   
Ursprungsmärkning av livsmedel 
Skördeskadeskyddet 
Skånes provinsförbund  
Resultatutjämningsmöjligheter 
Offensiva framtidsinriktade frågor  
Marknadsföringsorganisation som stöd vid livsme-
delsexport  

Hallands länsfö rbund   
Åkerjorden som resurs  
Studiemedel 
Konsumentaktiviteter 
Fastighetstaxeringen  
Göteborgs och Bohus länsförbund  
Reglerings- /utjämnings-/företagarkonto  
Södra Älvsborgs länsförbund 
Planerad lagstiftning om pappersåtervinning  
Natur- och vildmarksturism 
Skördeskadeskyddet 
Fallskärmsavtal inom föreningsrörelsen 
Norra Älvsborgs länsförbund  
Skogen och äganderätten 
Skördeskadeskyddet 
Resultatutjämningsfonder 
Skaraborgs länsförbund  
Dagens jordbrukspolitik 
Finansiering av växtförädling mm  
Lantbrukets finansieringsvillkor  
Värmlands länsförbund   
Försurning av land och vatten 
Örebro länsförbund  
Farmartjänsternas framtid 
De ungas förutsättningar till nyetablering inom 
lantbruk  
Västmanlands länsförbund  
Statligt subventionerade verksamheter 
Obestånd i lantbruken 
Låsning av basår 
Uppsala länsförbund   
Dränera ej svenskt jordbruk 
Ett bärkraftigt jordbruk 
Inför folkomröstningen om EG/EU 
Lantbrukarnas försäkringsskydd 
Gävleborgs länsförbund  
Äganderätten måste grundlagsskyddas 
Dalarnas länsförbund  
Avloppsslam från tätorterna i kretslopp med 
jordbruket 
Jämtlands länsförbund    
LRFs ochh Sveriges förhållande till EG/EU 
Regionalpolitiskt stöd till inlandsskogsbruket 
Fallskärmsavtal 
Västerbottens länsförbund     
Ang transportbeskattningen för skogsbruket 
Norrbottens länsförbund    
Ang sociala avgifter  
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1994 
Stockholms länsförbund  
Höjda fastighetsvärden 
Framtidens äggproduktion i Sverige 
Södermanlands länsförbund   
Forskning, utveckling och produktionsbalans  
Östergötlands länsförbund  
Omförhandla ersättningsnivåerna för markintrång 
Initiera ytterligare övergång till bioenergi 
Ekonomiskt skydd för djurägare vid utbrott av sal-
monella m fl smittsamma sjukdomar 
Yrkesutbildningen inom lantbrukssektorn 
Gårdskvoter, vallersättning och helhetssyn 
Omställningsregler - oklarheter och tolkningssvå-
righeter 
Gotlands länsförbund   
Utsläpp från fartyg i Östersjön 
Krav på ligghallar i djurskyddslagen  
Jönköpings länsförbund  
Energibeskattningen 
LRF-avgiften  
Borttagande av gårdsnamn  
Kronobergs länsförbund   
Företagsbeskattning 
Skogsmedlemskap 
Norra Kalmars länsförbund   
LRFs miljöprofil 
Södra Kalmars länsförbund  
Inhysningsformer för värphöns 
Arealersättning till vallodling 
Blekinge länsförbund   
Viltskador och arrendeavtal 
Engagerade ägare – bättre än ränta på insatskapi-
talet 
Skånes provinsförbund  
Skatt på elenergi m fl elfrågor  
Beskattning av eldningsolja och drivmedel 
Organisatoriska satsningar 
Skördeskadeskyddet  
Märkning av livsmedel 
LRFs ansvar för ägarrollen 
Hallands länsförbund   
Äganderätt 
LRFs medlemsförsäkringar 
Ekologisk odling 
 

Göteborgs och Bohus länsförbund  
Information om allemansrätten 
Medlemskap utan tidningen Land Södra Älvs-
borgs länsförbund 
Ekonomiska föreningar inom jordbruket  
Norra Älvsborgs länsförbund  
LRF-medlemskap 
Skaraborgs länsförbund   
Ersättning vid expropriation och intrång 
Jordbrukspolitiken och EU-inträdet 
Kapitalanskaffning till jordbruket 
Värmlands länsförbund   
Intrång på instängslad mark och interremistiska 
beslut 
Miljöavgifter och energiskatter  
Örebro länsförbund  
Fortbildning 
Sveriges bönder på väg mot världens renaste 
jordbruk 
Västmanlands länsförbund  
LRFs arbete ut mot medlemmarna 
Uppsala länsförbund   
Forskning och utveckling 
Jordbrukets omställning   
Gävleborgs länsförbund  
Återvinning av lantbruksplast 
Dalarnas länsförbund  
Negativa effekter av gällande marklagstiftning 
Stadgeändring angående motionstid 
Jämtlands länsförbund    
Intrång av ren 
Miljöriktig produktion 
LRFs ställningstagande i EU-frågan 
Fördjupad jordbrukspolitisk debatt  
Västernorrlands länsförbund 
Intrång av ren 
LRF och EU 
Västerbottens länsförbund     
Intrång av ren 
Medlemsutvecklingen inom LRF 
Norrbottens länsförbund    
Intrång av ren 
Föreningsbanken 
LRF Ungdomen  
LRFs framtida profil 
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1995 
Stockholms länsförbund  
Världens renaste jordbruk 
Problematiken runt frilevande vildsvin  
Södermanlands länsförbund   
Arealstöd till vall 
Östergötlands länsförbund  
Jordbrukspolitik 
Krav på rättvis fördelning av mjölkkvoter  
Neddragning av anslag till enskilda vägar  
Gotlands länsförbund   
LRFs syfte med att äga Föreningsbanken 
Sveriges behandling av sina lantbrukare 
Miljöavgifter i svenskt lantbruk 
Jönköpings länsförbund  
God djuromsorg 
Anslag till enskilda vägar 
Kronobergs länsförbund   
Namnbyte 
Taxeringsnivån 
Efterlevnad av djurskyddslagen  
Norra Kalmars länsförbund   
Bidrag till enskilda vägar 
Starkare skydd för äganderätten – LRFs roll 
Södra Kalmars länsförbund  
Fastighetsskatter på jord- och skogsbruket 
Anslag till enskilda vägar 
Ersättning för viltskador orsakade av vildgäss  
Blekinge länsförbund   
Enskilda vägar - landsbygdssatsningar 
Skånes provinsförbund  
På väg mot världens renaste jordbruk 
Mjölkkvoter 
Jordbrukspolitik 
Skötsellagen 
Djurskydd 
Hallands länsförbund   
Ägaransvar och effektivitet 
Södra Älvsborgs länsförbund 
Effekter av de förändrade jordförvärvs- och skogs-
vårdslagarna  
Norra Älvsborgs länsförbund  
Angående landsbygdens överlevnad 
 

Skaraborgs länsförbund  
Kooperationen och framtiden 
LRFs framtida roll 
Jordbrukspolitik i samband med EU-inträdet  
Elpriser på landsbygden 
Sprutförarutbildning 
Värmlands länsförbund   
Lantbrukets Avbytartjänst 
Örebro länsförbund   
Elmarknadens avreglering och upphandling till 
lantbruket 
Biotopskydd i odlingslandskapet 
Västmanlands länsförbund  
Djuromsorg 
Uppsala länsförbund   
Lantbrukets Avbytartjänst 
Miljöinvesteringar i svenskt lantbruk 
Landsbygdens vägar 
Jordbruksverkets skötselföreskrifter  
Dalarnas länsförbund  
LRFs lokala organisationsnivå 
Jämtlands länsförbund    
Handel med levande djur 
Statligt stöd till avbytarverksamheten  
Centralt uppgjorda eldistributionsavtal 
Västernorrlands länsförbund 
Den demokratiska processen inom LRF 
Sveriges Bönder Hjälper 
Skogsbeskattningen 
Enskilda vägar 
Västerbottens länsförbund     
Jordbrukspolitikens negativa effekter för en 
levande landsbygd 
Boende nära aktiv jordbruksdrift 
Norrbottens länsförbund    
Representation vid riksförbundsstämman 
Embryotransferering 
LRF Ungdomen  
Informationsteknik 
Nystartarstöd 
Fri mjölkkvot till nystartare 
Grönsaksodlarnas Riksförbund  
Grönsaksodlarna 

 



142 
 

1996 
Stockholms länsförbund   
Utökad medlemsservice 
Bestämmelser för stallgödselspridning 
Ungdomsmedlemskap 
Stöd till maskinringsutvecklingen i Sverige 
Mjölkkvoter 
Sänkta bidrag till enskilda vägar  
Södermanlands länsförbund   
Svenskt lantbruks ekonomiska förutsättningar  
Föreskrifter och handläggning av miljöstöd 
Handläggande vid oenighet om tillämpning av EU-
stöd 
God djuromsorg måste bygga på helhetssyn 
Östergötlands länsförbund  
De unga och blivande böndernas ekonomi och fram-
tid 
Generellt vallstöd 
Råvaruförsörjningen till livsmedelsindustrin 
Kostnadsbetingade skogsbruksstöd 
Kvinnorepresentation och utbildning för förtroende-
valda 
Miljöstöd 
Gotlands länsförbund   
Areal- och miljöstöd för vallodling 
Nyrekrytering av mjölkproducenter  
Jönköpings länsförbund  
LRF-avgiften för mindre skogsgårdar 
”Lokalväg” – nytt begrepp för enskild väg 
Skörde- och LFA-områden  
Kronobergs länsförbund   
Momsredovisning  
Beräkning av taxeringsvärden  
Kronobergs länsförbund  
Medlemsavgifter  
Miljöstödens utformning 
Norra Kalmars länsförbund   
Tillsyn av miljö- och djurskydd 
Krav om ersättning till vall 
LFA-ersättning i C-områden 
Bättre regler för miljöstöden  
Södra Kalmars länsförbund  
Generell vallersättning 
Minskad jordbruksbyråkrati 
Ökad forskning kring antibiotikaresistens 
Statligt stöd till privat veterinärverksamhet 
Blekinge länsförbund   
Marknadsföringen av våra livsmedel 
Skånes provinsförbund  
Beskattning i samband med överlåtelse 
Ursprungsmärkning 
Den goda åkermarken 
Landsbygdsfrågor 
Myndighetskrav 
Energiskatter 
Avgifter på produktionsmedel 
Hallands länsförbund   
Lantbrukets strukturutveckling och kapitalförsörjning 
Samordning av kvalitets- och miljötillsyn 

Södra Älvsborgs länsförbund  
Sköntaxering med F-skatt 
Miljöstöd för bevarande av biologisk mångfald 
och kulturmiljövärden 
Norra Älvsborgs länsförbund  
Avgifter på insatsvaror i jordbruket 
Generella vallstöd  
Medlemsnytta 
Avräkningspriset på bondens produkter 
Värmlands länsförbund   
Enskilda vägar  
Ersättning vid graviditet 
Regionala stödet i område 4 
Västmanlands länsförbund  
Konkurrenssnedvridning 
Organisationen av LRFs näringspolitiska be-
vakning 
Framtidens lantbruksutbildning 
Mjölkkvoter 
Arbetsmiljöansvar vid Naturbruksgymnasier-
nas  
APU-verksamhet 
Uppsala länsförbund   
Arealersättning till vallodling 
Bankernas representation i länsförbundsstyrel-
sen 
Miljöstöden 
Natur- och kulturmiljöprogrammet 
Fastighetsskatten 
Samverkan mellan LRF och föreningsföreta-
gen 
Gävleborgs länsförbund  
LRFs engagemang i skogsfrågor 
Kvittningsrätt mellan olika inkomstslag 
Dalarnas länsförbund  
Bättre LRF-information i Land 
Ekonomiska resurser i lokalavdelningen 
Fäbodväsendets bevarande 
Jämtlands länsförbund    
Statligt stöd till avbytarverksamheten  
Cirkulation av växtnäringsämnen 
Miljökrav vid nybyggnation 
Västernorrlands länsförbund 
EU-ombudsman 
Lantbrukets och mjölkproduktionens lönsam-
het 
LRFs medlemsavgift för skogsägarna 
Västerbottens länsförbund     
Effekter av förändrad jordförvärvslag 
Skatter och avgifter inom jordbruket 
Ersättning för rovdjursriven tamboskap 
Norrbottens länsförbund    
Veterinärtaxa 
Utbetalningar av ersättningar 
LRF Ungdomen  
Avbytartjänsten  
Miljöskatter, avgifter samt PPP-principen  
Nystartarfrågor 
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Förstärkt bevakning av miljöfrågorna 
Vallstöd 
Göteborgs och Bohus länsförbund  
Tidigare utbetalning av EU-ersättningar  
Arealersättning till vall  
LRFs roll som ägare i Föreningsbanken 

LRFs engagemang på det sociala området  
Grönsaksodlarnas Riksförbund  
Förslag till föreskrifter om odling på höst- eller 
vinterbevuxen mark 
Inför LRFs EU-positioner 
Kvalitetskontroll av frukt och grönsaker 
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1997 
Stockholms länsförbund   
Skatter och avgifter som produktionskostnader 
Lantbrukets ekonomi 
Miljömärkning av bekämpningsmedel 
Bankernas betalningsrutiner  
Lantbrukskooperationen bondens viktiga verktyg 
Marknadsföring 
Politikers och Medias kunskapsbrist 
Att utveckla svenskt jordbruk till framgångsrikt före-
tagande 
Södermanlands länsförbund   
Lönsamhet inom svenskt jordbruk 
Utbetalningar från jordbruksverket 
Veterinärkostnader har ökat för mycket 
Östergötlands länsförbund  
Förbättrat EU-stöd till vallodling för att förstärka 
mjölk- och köttproduktionens ekonomi 
Miljöstödet till betesmark i skärgården  
Jordbruksverkets hantering av EU-stöden och om 
enklare stödregler med rimligare påföljder 
Svenskt jordbruks konkurrensvillkor gällande el-
skatter, dieselskatter, gödselskatter och bekämp-
ningsmedel 
Samordning av tillsyn för djurskydd och miljö, samt 
avgifter för dessa 
Ang djurskyddslagens krav på båspallsmått och 
förbudet mot kodressörer      
Gotlands länsförbund   
Ang genmanipulation 
Myndigheternas hantering av EU-ersättningar 
Ang marknadsföring av nötkött i EU 
Jönköpings länsförbund  
Ursprungsmärkning 
En medlem en röst 
Vår framtid/skolkontakt 
Kronobergs länsförbund   
Miljöstödens fördelning 
Medlemsrabatter 
Norra Kalmars länsförbund   
Tuffare marknadsföring 
Södra Kalmars länsförbund  
Konkurrensneutrala skatter och avgifter    
Åtgärder vid salmonellautbrott hos enskilda  
Borttagande av odlingshinder  
Blekinge länsförbund   
Särskatternas avskaffande  
Jordbruks- och miljöpolitikens regler och tillämp-
ning 
Lönsamhetsutvecklingen i svenskt jordbruk  
Breddning av medlemsbasen 
LRF-engagemang i elproduktion 
Skånes provinsförbund  
Veterinärintyg 
BVD-bekämpning 
Beskattning vid fastighetsöverlåtelser 
Utbildning av förtroendevalda  
Politiska kostnader 
Investeringsstöd 

Södra Älvsborgs länsförbund  
Utbetalningar av EU-stöden 
Lönsamhetsjakt genom bättre marknadsföring 
och positivt tänkande  
Norra Älvsborgs länsförbund  
Lantbrevbärarservicens bevarande 
Kodressörer 
Genteknik i bl a foder  
Administrationen av EUs jordbrukspolitik 
Jordbrukets konkurrenssituation  
LRFs bevakning av kulturhistoriska frågor som 
berör landsbygden 
Värmlands länsförbund   
Handläggningen av EU-ersättningar  
Kvalitetssäkring av slam  
Kalkbidrag till jordbruket 
Västmanlands länsförbund  
LRFs profil att utnyttja ”familjen” 
Medel från ekonomiska föreningar 
Energi- och produktionsmedelsskatter  
Uppsala länsförbund   
Lantbrukets särskatter och avgifter  
Gör Lantbrukets Avbytartjänst AB till en ekono-
misk förening  
Arealersättning 
Gävleborgs länsförbund  
Byråkrati och försenade EU-ersättningar  
Ökande köttimporten  
Dalarnas länsförbund  
Bättre ekonomiska resurser på LRFs lokala och 
regionala nivåer 
Information om avloppsslam och verkställande 
av slamöverenskommelsen  
Jämtlands länsförbund    
Unga lantbrukares villkor för övertagande och 
brukande av jord och skog 
EMU och LRFs hantering av frågan 
LRF och gentekniken – ett vägval 
Västernorrlands länsförbund 
Avbytartjänst 
LRFs agerande i EMU-frågan 
Kretsloppssamhället 
Produktionsknutna stöd  
Västerbottens länsförbund     
Kampanj om den långssiktiga nödvändigheten 
och fördelarna att köpa närproducerade livsme-
del 
Preliminärskatten 
Lika konkurrensförhållande med våra grannlän-
der  
Norrbottens länsförbund    
Underhållsstöd 
Nystartarproblematiken 
LRF Ungdomen  
Genteknik 
Investeringsstöd 
Miljöhusesyn 
Skogsägarrörelsen  
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EU-medlemskapet - stöd och regler 
Marknadsföring av svenskproducerade  livsmedel 
Hallands länsförbund   
Kraftfull bevakning av miljöfrågorna  
Jordbruksverkets hantering av EU-stöd och andra 
regler 
Marknadsföringsinsatser 
Göteborgs och Bohus länsförbund  
Det svenska jordbrukets energiskatter  
Lantbrevbäringens betydelse för en levande lands-
bygd 
LRFs och föreningsrörelsens oförmåga att samar-
beta i marknadsföringen av våra svenska livsmedel  
LRFs ställningstagande till spridning av avlopps-
slam från reningsverk på åkrar för livsmedels- och 
foderproduktion 
LRFs ställningstagande till EMU 

Södra Skogsägarna  
Underlätta generationsskiften  
Grönsaksodlarnas Riksförbud  
Fördyring av grönsaker  
Bevakning av GRFs frågor av LRF  
Miljöfrågor  
Fraktkostnader mellan Gotlands länsförbund  
och fastlandet  
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1998 
Stockholms länsförbund   
LRFs skogsförvärv 
Djurskyddsbestämmelser 
Lantbrukarnas försäkringsskydd 
Skötsel av kraftledningsgator 
Stockholms länsförbund  
Stallgödselspridning vid kusten i Stockholms läns-
förbunds län 
Utan bonden stannar världen! 
Södermanlands länsförbund   
Produktionsskatter och avgifter 
Östergötlands länsförbund  
Enklare regler, mindre byråkrati och ett förändrat 
Jordbruksverk! 
Krafttag för mjölk och kött i skogs- och mellanbyg-
der 
Jönköpings länsförbund  
Mjölkkvoter 
Mjölkkvoter till nystartade 
Lantbrukets Avbytartjänst 
Kontroll av importmaten  
Kronobergs länsförbund  
Landsbygdens skattefrågor 
EUs förslag till ändring av ersättningsregler och 
jordbrukspolitisk inriktning 
Bättre matkvalitet 
Namntillägg 
Samverkan mellan ekonomiska föreningar och 
mellan EUs bönder  
Mjölkkvoter  
Norra Kalmars länsförbund    
Konkurrens på lika villkor  
Södra Kalmars länsförbund      
Borttagande av odlingshinder  
Arkeologiska undersökningar 
Förändring av beskattningsregler vid försäljning av  
jord- och skogsbruksfastigheter  
Svenskt jordbruks negativa konkurrenssituation 
Bristfälliga rutiner vid utbetalningar av EU-
ersättningar 
Gotlands länsförbund   
Produktionsskatter  
Böndernas hälsa 
Blekinge länsförbund  
Konkurrens på lika villkor  
Ekonomisk förening – bioenergi 
Skånes provinsförbund  
Köttkvaliteten i affären  
På väg mot världens renaste jordbruk  
Skatter och avgifter på produktionsmedel 
EMU-information  
Rutiner och ersättning vid paratuberkulossmitta  
Vattentäkter-restriktioner 
Allemansrätten 
Hallands länsförbund  
Problem vid köp av inventarier  
Lantbrukets konkurrenskraft  
Miljöstöd till miljökänsliga områden  

Skaraborgs länsförbund  
Ökad delaktighet ger ökad styrka  
Strategi för LRFs opinionsarbete 
Vallersättning 
Jordbrukets lönsamhet och konkurrensmöjlighe-
ter  
LEABs styrelse  
Värmlands länsförbund   
EU-ersättningar  
Placeringspolicy 
Örebro länsförbund  
Grund- och fortbildning inom lantbruksnäringen  
Inskränkningar i brukanderätten inom bl a vat-
tenskyddsområde 
Lantbrukets konkurrensvillkor 
Praktiska lantbrukares representation i remisser, 
utredningar och utvecklingsgrupper  
Miljöbalken  
Västmanlands länsförbund  
Bevakning av den nationella jordbrukspolitiken  
Uppsala länsförbund   
Rättsosäkerheten i EUs regelhägn  
Ersättningsfrågor i samband med vattenskydds-
områden och nya miljöbalken 
Lantbrukets särskatter och miljöavgifter  
Dalarnas länsförbund  
Genmodifierad potatis för stärkelseindustrin vars 
restprodukter skall användas till djurfoder  
Gävleborgs länsförbund   
Utbetalningsrutiner för EU-ersättningar  
Hållandeperiod för slaktdjur  
Kunskapsbrist på kommunal nivå i jord- och 
skogsbrukspolitiska frågor  
LRF Kvinnors verksamhet  
LRF-avgifternas utformning 
Västernorrlands länsförbund  
Värnande av brukningsrätten 
Svenskt jordbruks konkurrensnackdelar 
Djurskyddslagen 
Förankring i LRF 
Jämtlands länsförbund    
Kartavgiften mm  
Lantbruket och familjelantbrukets situation  
Konkurrensbegränsande skatter och avgifter  
Ägarinflytande i Föreningssparbanken  
Västerbottens länsförbund    
Utvecklingsmöjligheter för central databas för 
nötkreatur 
EU-byråkrati 
Konkurrensbegränsande skatter och avgifter  
Stärk skogens konkurrenskraft genom utnyttjan-
de av EU 
Norrbottens länsförbund    
Jord- och skogsbrukets miljöfrågor 
Bromskrav  
Beräkningsgrunderna för medlemsavgifterna  
Arealfaktorn i miljöersättningen  
LRF Ungdomen  
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LRF Kvinnan i styrelsen  
Benämning på LRF-medlemskapet  
Väst 
Medlemsinformation per e-post 
Jordbrukets och samhällets miljöpåverkan  
Det svenska jordbrukets punktskattesituation  
Jordbruksverkets administration   
Södra Älvsborgs länsförbund  
Landsbygdsutveckling eller avveckling  
 

Framtidens kompetensförsörjning inom lantbru-
ket 
Trädgårdsnäringens Riksförbund   
Nedsättning av arbetsgivareavgift tillfällig ar-
betskraft  
Stöd till resurshushållande konventionell odling  
Grönsaksodlarnas Riksförbund 
Arbetsgivaravgift på årslönesumman 
Sociala avgifter för säsongsarbetskraft  
Kollektiv fond för trädgårdsnäringen 
Skogsägarna Västerbotten/Örnsköldsvik   
Underlag för taxeringen av lantbruksfrågor  
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1999 
Stockholms lä nsförbund   
Ekonomisk styrka i länsförbunden 
Lika villkor för utbildning inom lantbruket oavsett 
län 
Förbättrade stödmöjligheter för nystartade företag 
Stockholms länsförbund  
Flyghavre ett dyrt problem 
Enklare regler för REKO-stödet 
LRFs "På väg…"-program 
Södermanlands länsförbund   
Ett till fyra års förlängning av miljöstödsavtalen 
Fördelning av medel till länsförbunden 
Östergötlands länsförbund   
Postservice på landsbygden 
Miljöbalken och dess tillämpning 
Samordnad miljö- och djurskyddstillsyn 
Utveckla den producentkooperativa företagsfor-
men 
Jönköpings länsförbund   
Utarmning av landsbygden och glesbygdskommu-
nerna 
Fågelskador på jordbruket 
Möjligheten att få F-skattsedel 
Arvoden till förtroendevalda 
Höglandsstödet 
Kronobergs länsförbund   
Ersättningar till förtroendevalda och VD i lantbru-
kets ekonomiska föreningar 
Investeringsstödet 
Markersättning 
Regionalpolitik - levande landsbygd 
Norra Kalmars länsförbund  
LRFs juridiska service 
Höjda LFA-investeringsstöd mm 
Stärk äganderätten 
Gårdsskylt 
Skördetid för skyddszoner 
Lantbrevbärning 
Södra Kalmars länsförbund   
Lokalavdelningarnas ekonomiska villkor 
Ökad forskning och utveckling för lantbrukarnas 
hälsa…. 
Problem och blockkartor 
Analys av hur konsumenterna prioriterar sina inköp 
Gotlands länsförbund   
Ökade resurser till utbildning av förtroendevalda 
LRFs agerande på marknaden 
Blekinge länsförbund   
Jakttider på vildsvin 
Samlad rådgivningsverksamhet för lantbruket 
Ökade ekonomiska resurser till den regionala or-
ganisationen 
Utbetalningar från staten samt nötkreatursre-
gistrets tillämpning  
Skånes provinsförbund   
Regelsystem och utbetalningsrutiner för EU-
ersättningar. 
Information om lantbruket 

Väst  
Landsbygdens infrastruktur 
Avbytartjänstens framtid 
 
EU-stödens utbetalningsrutiner och allmänna 
hantering 
Miljöstödens rättsosäkerhet 
Stödet till ekologisk odling 
Södra Älvsborgs länsförbund   
Kooperativ utveckling 
Reavinstbeskattning 
Skaraborgs länsförbund   
Jordbrukets framtida utveckling och konkur-
renskraft 
Miljöbalken och äganderätten 
Användning av LRFs kapital och medlemsav-
gifter 
Internethandel 
Koregistret 
LRFs företag 
Slam i jordbruket 
Värmlands länsförbund   
Framtida samarbete mellan LRF och de eko-
nomiska föreningarna 
Postservice på landsbygden 
Optimiststipendium 
Örebro länsförbund   
Den lokala medlemsvården och resurser för 
detta i länsförbunden 
Intrång och intrångsersättningar 
Tillväxtbolag 
Västmanlands länsförbund   
Rättvisa mellan stad och land 
Generationsskiften 
Uppsala länsförbund   
Besiktning av traktorgrävare och grävmaskiner  
Bort med hindren 
Trädesregler 
Miljöbalksavgifter 
Internationellt samråd 
Ersättning i samband med intrång för vatten-
skyddsområde 
Dalarnas länsförbund   
De kooperativa branschföreningarnas arbete 
Gävleborgs länsförbund   
Skattestrejk 
Västernorrlands länsförbund   
Blockkartor 
Hållandetider på slakt 
Postservice  
Jämtlands länsförbund  
Kadaverhantering i Norrland 
LRFs landsbygdspolitiska arbete 
Västerbottens länsförbund  
Lika villkor nu! 
Problem med björnar 
Kodressörer 
Rådslag om organisationsstrukturen 
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Ortsförbundens och lokalavdelningarnas kapital 
Miljöbalken 
Lantbrevbärarservice 
Hallands länsförbund   
Elektronisk kommunikation på landsbygden 
Bevakning av miljöbalkens effekter 
EU-ersättningarnas utbetalning 
Svensk mat på restauranger 
Undersökning om ekonomiska konsekvenser av 
börsintroduktion 
Effektiva betalningssystem utan ränteförluster 
Ombudskostnader vid markintrång 

Norrbottens länsförbund    
Utvecklingen på landsbygden 
Nedsättning av arbetsgivaravgiften 
LRF Ungdomen   
Utnyttja miljöstöden fullt ut 
GRF  
LRFs agerande på marknaden 
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2000 
Stockholms länsförbund  
Resurser för marknadsföringsstöd 
Förstärkt äganderättsskydd 
Lika villkor för svenskt lantbruk 
Den nya Miljöbalken, en ny ryggsäck 
LRF:s verksamhetsinriktning  
LRF:s arbetssätt och inriktning  
Länsförbundens ekonomi och verksamhet 
Sörmland 
Ökade rovdjursstammar 
Administrationen av EU-ersättningar 
Östergötlands länsförbund  
Kompensera landsbygdsbefolkningen för höga 
drivmedelskostnader 
Avståndstagande från nynazism 
Mobiltelefoni och bredband till landsbygden 
Generella vallstödet bibehålls efter 2002 
Framtidens yrke finns inom jord- och skogsbruket 
Jönköpings länsförbund  
Riksförbundets valberedning 
Arvodering och aktivitetsbidrag 
Drivmedelsskatter 
Ledningsrätt för gasledningar 
Vägstandarden 
Kronobergs länsförbund  
Öka lantbruksnäringens attraktionskraft och stimu-
lera utbildningen inom sektorn  
Regelsystemet mm för EU-ersättningar  
Regler vid generationsskiften 
Landsbygdsfrågor - stimulerat 
landsbygdsboende 
Varumärke för Svensk Mat - Svensk landsbygd 
Norra Kalmars länsförbund    
Jordbrukets produktionsskatter 
Framtiden för kombinerade mjölk- och köttprodu-
center 
IT-tillgång och telenätets kvalitet  
Rovdjursutredningen 
Södra Kalmars länsförbund    
Central Djurdata Bas, CDB 
Medel till den regionala verksamheten 
LRF:s ekonomiska satsningar i svensk och ut-
ländsk köttindustri 
Kompetent och intresserad personal till lantbruksfö-
retagen 
Gotlands länsförbund  
Drivmedelspriser 
EU-ersättningarna måste betalas ut i rätt tid 
EU-reglerna måste förenklas och berörda myndig-
heter bör ändra attityd till sitt uppdrag 
Svenska lantbruket måste befrias från konkurrens-
hämmande särskatter 
Blekinge länsförbund  
Ersättningar vid intrång  
IT-förbindelser på landsbygden 
Angående märkning av djur i vilthägn 
Hallands länsförbund  
Ökade medel för att möta markintrång 

Södra Älvsborgs länsförbund  
Landsbygdens möjligheter 
Skaraborgs länsförbund  
Ryggsäcken måste bort  
Avveckling av ryggsäcken 
Skatter på dieselolja och handelsgödsel 
Jordbrukets lönsamhet 
Skatter på växtnäringsämnen  
Skatter på dieselbränsle 
Orättvisa inkomstförhållanden bland Europas 
bönder  
Svenskt jordbruks ekonomiska villkor 
Ryggsäcken 
Beskattning av dieselolja 
Lönsamheten i det svenska jodbruket 
Lantbrukets drivmedelsskatter 
Byråkrati och handläggningstid vid tillstånds-
prövning av miljöfarlig verksamhet 
Bredbandsutbyggnad på landsbygden 
Förstärkt äganderätt 
Senareläggning av arealersättningarna 
Konventionellt jordbruk får inte glömmas bort 
Värmlands länsförbund  
Skydda äganderätten 
samt arvodesprinciper 
Administrationen av EU-ersättningar Infrastruk-
turen 
Örebro länsförbund  
Oljeväxtodlingens framtid 
Miljöbalken och sanktionsavgifterna 
Rättvisa regler för naturvårdsintrång 
Representation i kommunala nämnder  
Västmanlands länsförbund  
Naturbruksutbildningen är viktig för svensk livs-
medelsproduktion 
Nätavgifter  
Oljeväxtodlingens framtid 
Uppsala länsförbund  
Med anledning av LRF:s allt mer vittförgrenade 
industriverksamhet 
LRF:s verksamhet 
Nyckelbiotoper 
Dalarnas länsförbund  
Gårdscertifiering 
Import av kalvkött 
Jordförvärvslagen 
Centrala djurdatabasen 
Gävleborgs länsförbund  
Jordbruksverkets hantering av EU-ersättningar 
Produktionsmedelsskatterna 
Skattereduktion på miljövänliga drivmedel 
Restriktioner i markanvändande 
Skogsmarksbiotoper 
Sälstammens storlek 
Västernorrlands länsförbund 
EU-stöden 
Drivmedelsskatterna 
Jämtlands länsförbund   
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Arvodering av förtroendevalda 
LRF:s roll gentemot föreningsföretagen 
Bättre möjlighet att bo på landsbygden 
Stallgödselspridning på lerjord 
Skånes provinsförbund 
Din Bonde 
Inträde i EMU 
Fond för enskilda företagare 
IT och telekommunikation på landsbygden 
Regler för kravodling 
Kyrkans policy för markägande  
Medel för LRF:s lokala verksamhet 
Oljeväxtodlingens framtid 
Överklagandenämnd 
Resurshushållande konventionellt lantbruk - REKO 
Lantbrukets särskatter 
Väst 
Konkurrens mellan LRF-bolag och lokala medlems-
företag 
Offensiven i LRF:s näringspolitiska bevakning 
Arbetsmiljöns plats i LRF:s vision för framgångsrika 
företagare 
Ang. förändringar i ellagen för att möjliggöra deponi 
av nätavgifter vid undermåligt underhåll 
Hanteringen av och reglerna för EU-ersättningarna 
Svenskt jordbruks lönsamhet i fokus 
Hästen i LRF:s näringspolitiska bevakning 
Elektronisk höghastighetsuppkoppling på lands-
bygden - en digital allemansrätt 

GSM-telefonernas dåliga täckning 
Livskraftig landsbygd för ett livskraftigare sam-
hälle 
Västerbottens länsförbund   
Bredbandsutbyggnaden 
Vägstandard 
Norrbottens länsförbund   
Landsbygdens villkor 
Fond för landsbygdsutveckling  
Ersättningar till jordbruket 
LRF Ungdomen 
EMU:s påverkan på den svenska landsbygden 
oavsett om vi är med eller ej 
Behovet av elektroniska motorvägar på lands-
bygden 
Sv. Maskinringar 
Jordbruksverkets utbetalning av ersättningar 
från EU 
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2001 
Stockholms länsförbund   
Ökade resurser till skolkontaktverksamhet 
Kooperationens medlemskap i LRF  
LRF:s kärnverksamhet 
Sörmland  
Skyddsjakt på varg 
Kommungruppens status i LRF-organisationen  
LRFs målsättning för förvaltande av tillgångar 
Naturbruksutbildningen 
Östergötlands länsförbund   
Skyddsjakt på varg 
Beskattning av lastbilar och bilar 
Tydligare ansvar för primärproduktionen  
Bristande underhåll på mindre vägar  
Mobilt telefonnät 
Marknadsföring av svenskt lantbruk 
Jönköpings länsförbund   
Stoppa utbredningen av rovdjursstammarna 
Punktskatter 
LRF Konsults taxor 
Kronobergs länsförbund   
Information om svensk matproduktion 
Miljöbalken 
Äganderätt och ersättning vid intrång 
Plastavfall 
Landsbygdens utveckling -skatteutjämningsbidrag 
Rovdjurens utbredningsområde 
Antalet jord- och skogsbruksfastigheter 
Norra Kalmars länsförbund 
Översvämningar av åkermark vid Emån 
Mobiltelefoni och IT-teknik till landsbygden 
Naturbruksutbildningen och marknadsföring   
Bilvrak i naturen 
Södra Kalmars länsförbund 
Myndigheterna och byråkratin 
Förenklad lagstiftning för fåmansföretag 
Viltskador av betande gäss 
Naturvårdsverkets värdering av skog och mark  
Gotlands länsförbund   
Jordförvärvslagen 
Borttagande av dieselskatt 
Blekinge länsförbund  
Utbildning av miljöinspektörer 
Rättshjälp i miljömål 
Rikstäckande Öppen gårdarrangemang 
Skånes provinsförbund  
Bladmögel skapar handgemäng 
C-verksamhet 
Vattenskyddsområde 
Ersättning vid markintrång 
Djuromsorg 
Din bonde II 
Skatter och avgifter  
Skolkontakt 

Hallands länsförbund  
Arbetsgivarutbildning 
Ägandet av producentkooperativa företag  
Väst  
Satsningar på landsbygdens infrastruktur 
Om rovdjur och landsbygdsbefolkningen 
Intäktseffektiviteten hos Sveriges Bönder  
Höga chefslöner i LRF 
Södra Älvsborgs länsförbund  
Miljökampanj 
Miljöbalken  
Sockenbegreppet 
Skaraborgs länsförbund   
Medlemsavgiftens storlek 
Opinionsstrategi och produktionsskatter 
Skolkontaktverksamhet 
Standardavtalet Lantbruk 97 
Vargstammar ett hot mot landsbygden  
Värmlands länsförbund   
Lönsamheten i näringen 
Rovdjurspolitiken 
Örebro länsförbund   
Differentierad medlemsavgift 
Vargens utbredning, nödvärn och skyddsjakt 
Värdeminskningsavdrag vid försäljning 
Västmanlands länsförbund   
Krishanteringen av lantbruksföretag 
Uppsala länsförbund   
Satsa på LRFs konsument- och skolkontakt 
LRF Mitt i byn - mark och skog 
Dalarnas länsförbund   
Mental träning 
Gävleborgs länsförbund   
Miljöfarligt kväveläckage? 
Riskforskning om gentekniken 
Gävleborgs länsförbund 
Juridiska personers skogsförvärv 
Bygglov på jordbruksenheter 
Jämtlands länsförbund 
Kommersiellt utnyttjande av allemansrätten 
Skördetid i det lönsamma landet  
Öppenhet och kvalitet i Sv köttproduktion 
Västerbottens länsförbund    
Skolkontaktverksamheten 
Arbetskraft till näringen 
Länsstyrelsens serviceskyldighet 
LRF Ungdomen  
Ökad kooperativ satsning från LRF 
Södra skogsägarna  
Utveckla samverkan i kooperativ form 
Tillämpning av kulturminneslagen 
Norra skogsägarna  
Resurser för ökad bärighet på vägnätet 
Norrskog  
Beskattning av generationsskiften 
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2002 
Stockholms länsförbund   
Start- och investeringsstöd  
Kompetensutveckling inom djurhållning 
Skolkontakten 
Djurbidrag 
Södermanlands länsförbund   
LRFs affärsidé och affärsverksamhet 
Medlemsavgiften och återbetalningssystem till läns-
förbunden 
Medlemsavgift och medlemsförmåner 
Skatt på insatsvaror 
Generell vallersättning 
Östergötlands länsförbund  
Farligt avfall och miljöbalken 
Jönköpings länsförbund   
Nyckelbiotoper- Naturreservatsbildningar  
Framtiden inom svenskt lantbruk 
Jordbruksverkets hantering av EU-ersättningar 
Vallstöd 
LRFs affärer 
Sydost  
Lönsamhet och marknad 
Äganderätt 
Vallstöd 
Rätten att få jaga på sin egen mark 
Problem med vildsvin 
Arvoderingar 
Gotlands länsförbund  
Administrationen av EU-ersättningarna 
Skånes provinsförbund  
Från särintresse till samhällsintresse - se även N1 
Viltskador 
Enskilt ägande för lantbruksbefolkningen under 
fideikommiss  
och liknande historiska rättssystem 
Hallands länsförbund  
Från särintresse till samhällsintresse - se även LM1 
LRFs roll gällande marknadsföring av svenskt lant-
bruk 
LRFs näringspolitiska bevakning av skogsbruket 
Väst  
EU-ersättningarnas bristfälliga handläggning och 
utbetalning 
Åt vilket håll skall LRF sträva 
Södra Älvsborgs länsförbund  
Utveckla LRF-modellen 
Skolkontaktsverksamheten 

Skaraborgs länsförbund   
Dieselskatten i jord- och skogsbruk 
Utbetalningstider för EU-ersättningar 
Kostnader för CDB-registret 
LRFs organisation 
Spira 
Värmlands länsförbund   
Samverkan mellan skogsägare och deras or-
ganisationer  
Örebro länsförbund   
Odling av hampa 
Enskilda vägsamfälligheter som drabbas av 
infrastruktursatsningar 
Västmanlands länsförbund 
Medlemmar och politik 
Medlemmar och marknaden 
Medlemmar och företagandet 
Medlemmar och organisationen 
Uppsala länsförbund  
Miljöbalkens tillämpning 
Full kraft i de näringspolitiska frågorna 
Långsam handläggning av arealersättningar 
Generell vallersättning 
Dalarnas länsförbund   
Användningen av kemiska bekämpningsmedel 
Gävleborgs länsförbund   
Beteckningen miljöfarlig verksamhet 
Avbytare i lantbruket 
Elbolagens nätavgifter 
Lantbrukets kapitalförsörjning 
Dieselskatten 
Jämtlands länsförbund    
Tydligare samband mellan lantbruk/natur och 
ekonomisk välfärd 
Västerbottens länsförbund    
Produktionsskatter - och avgifter 
Rennäringen och markägandet 
Dala Gävle,  Gotlands, Hallands resp  
Sa Älvsborgs Husdjur  
Serviceavgifter 
Sveriges Maskinringar  
Straffbeskatta inte dieseln 
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2003 
Stockholms länsförbund  
Ersättning till markägare vid bildandet av naturre-
servat  
Stärk äganderätten–ändra expropriationslagen 
Dieselskatten    
Vildsvinsstammen och viltskadeersättning 
Södermanlands länsförbund   
Problem med kronvilt- och vildsvinsskador 
Konsumentinformation    
LRFs syfte med Svensk Markservice AB 
Uttalande angående Jordbruksverkets agerande 
Östergötlands länsförbund  
Information angående Svenska livsmedel 
Dieselbeskattningen i jord- och skogsbruket 
Aktivt informationsnätverk  
Vildsvin    
Jönköpings länsförbund   
Vildsvin    
Vallstödets avveckling   
Vikten av att anmäla lediga jobb till arbetsförmed-
lingen 
Dieselskatt    
Naturreservat - ersättningsmark  
Arvode av ombuden till länsförbundsstämman 
Sydost  
Äganderätten - en framtida rättighet  
Reformering av EU:s jordbrukspolitik - konsekven-
ser av MTR  
CDB-avgifterna   
Viltfrågor - vildsvin   
Riksförbundsstämmans förläggning i tiden 
Gotlands länsförbund  
Lantbrukets produktionsskatter  
Skånes provinsförbund 
Äganderätt och ersättning i vattenskyddsområden 
Stöd vid bildande av vattenskyddsområden 
Hallands länsförbund   
Naturreservat   
Väst  
Stad och land utan band i rovdjursfrågan  
Historiska ersättningar är för Jan O Karlsson, inte 
oss 
Våra varor och tjänsters mervärde måste kommu-
niceras bättre 
Myndighetsperspektiv i miljöbalken  
Fossilgas - en onödig omväg till ett miljöanpassat 
energisystem  

Södra Älvsborgs länsförbund  
Fokus på äganderätten   
Skaraborgs länsförbund   
Dieselskatten    
Elnätsavgifter   
Pälsdjursuppfödning   
Varg    
Äganderätten och reservatshysterin  
Betungande kontroll och övervakningsverksam-
het 
Värmlands länsförbund   
Rovdjur och tamdjur   
Västmanlands länsförbund   
Kommunikation med konsumenter - positiv 
marknadsföring av bondeyrket 
Uppsala länsförbund   
Skydd av tamdjur  
Gävleborgs länsförbund   
Canis lupus Lex kollision   
”LAND Granskar”   
Respekt för olika åsikter   
Skyddad mark   
Strålningsrisk 3G   
Västernorrlands länsförbund  
Vallersättning   
Jämtlands länsförbund   
Investeringsstöd till svinproduktionen  
Att vara lantbrukare och småbarnsförälder 
Inhemsk råvaruproduktion   
Lantbruket är samhällets basnäring, igår, idag 
och imorgon 
Västerbottens länsförbund    
Sociala avgifter   
Det fjällnära jordbruket   
Angående MTR   
LRF-avdelningarnas ekonomi  
Norrbottens länsförbund    
Pressbevakning i Norrland   
Norrskog   
LRFs  serviceavgifter på skog  
Sv. Maskinringar   
LRFs syfte med Svensk Markservice AB 
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2004 
Södermanlands länsförbund   
Bo på lantgård  
Dataförbindelser landsbygden 
Gasledning  
Salmonellakontroll  
LFA-områdenas ersättningar 
Östergötlands länsförbund  
Samordnad tillsyn  
Bästa teknik i samband med ledningsrätt  
LBU-ersättningar  
Den svenska modellen 
Jönköpings länsförbund  
Bonnagala  
Arvode till ombud till  länsförbundsstämma 
Gotlands länsförbund  
Lantbrukets lönsamhet och produktionsvillkor 
Sydost 
Lika konkurrensvillkor 
Information om svenska värden 
Skånes provinsförbund  
Marknadsföring av lantbruksprodukter 
Verka för lantbrukare och lantbrukets primärproduktion 
Bevattning - hotad produktionsfaktor? 
Hallands länsförbund   
Ge kooperationen en nytändning  
Bonden på stans alla krogar 
Väst  
Bondens budbärare - var är vi?  
Vart tar jord- och skogsbrukets pengar vägen 
 

Södra Älvsborgs länsförbund   
Kampanj för svenska mervärden 
Skaraborgs länsförbund  
Analys av försämrad lönsamhet och sjunkande 
marknadsandelar 
Informationsstrategi för LRF-organisationen 
Skaraborgs länsförbund  
Utbetalningstidpunkt för arealersättningar 
LRFs engagemang i Spira 
Dieselskatten 
Ursprungs- och förädlingsmärkning 
Stärka och bevara det starka varumärket 
Värmlands länsförbund   
Tydligare svensk ursprungsmärkning 
Enskilda vägar 
Den gröna näringen 
Västmanlands länsförbund  
Kommungruppernas status 
Uppsala länsförbund   
Vildsvin 
Stärkt råvarusektor 
Jämtlands länsförbund    
Redo för framtiden 
LRF Ungdomen 
Revidering av att bli bonde  
Medlemsnytta och produktionsmål 
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2005 
Mälardalen   
Försenade utbetalningar av EU-ersättningar 
Ej hemtagna EU-ersättningar 
Vildsvin och varg stora problem för lantbrukarna 
Medlemsavgift för studerande över 25 år 
Förbud att bygga bostäder inom flygets bullerzoner 
Södermanlands länsförbund   
Sigill Eko 
Tvärvillkor 
Östergötlands länsförbund   
Riskkapital 
Östergötlands länsförbund   
Elleveranssäkerhet 
Utbetalningar av EU-ersättningar 
Jönköpings länsförbund   
Stormen Gudrun i januari 2005 
Inkomstutvecklingen 
Sydost  
Ytterligare satsningar på Min Mat  
Skånes provinsförbund  
Stormen 8-9 jan 2005 
Elförsörjningen 
Stadsplanering av jordbruksmark 
Björnloka 
Markkonfiskation 
Hallands länsförbund   
Medlemsnyttan och LRF Konsult 
Utbetalning av EU-stöden 
Ang återkommande strömavbrott o mobiltelefoni 
vid strömavbrott 
Väst  
Stoppa dom nya skitreglerna! 
Arbetsmiljön en viktig del av attraktionskraften 
En varg ger ingen mångfald och än mindre två-
hundra 
Utveckling är mer hållbar än bevarande 
Innehållet i framtida ramavtal för ledningar 
Sjuhärad  
Farmarbus 
Bondestödjar- och omsorgsgrupper 
Driftssäkert el-, tele- och mobiltelefonnät 

Skaraborgs länsförbund    
Produktionsskatterna 
Utbetalningstid för EU-ersättningar 
LRFs agerande i det kommande riksdagsvalet 
LRFs engagemang i Spira  
Tillsynsfrågor med fokus på reduktion av avgif-
terna  
Säkrare elleveranser och rimliga nätavgifter 
Vargens utbredning 
Permanent verksamhet i Farmarbus 
Förbättrad marknadsföringsstrategi 
Makten över jakten 
Principer för lönesättning av högre tjänstemän 
Energiproduktion från jord- och skogsbruk 
Värmlands länsförbund   
Tillgången till veterinärer o rätten till delegerad 
läkemedelsanvändning. 
Dålig leveranssäkerhet i elnätet 
Inrätta en nationell katastroffond av betydande 
dignitet 
Nästa LBU - period - större totalram och till ak-
tivt jordbruk 
Transportkostnader för jord- och skogsbruket 
Arbetsmiljön en viktig del av attraktionskraften 
Örebro länsförbund   
Medlemsavgiftens struktur och utformning 
Gävleborgs länsförbund   
Lagbundna kontroller  
Avsättning av mark för naturvårdsändamål 
Västernorrlands länsförbund  
Försenade utbetalningar 
Jämtlands länsförbund 
Omfördelning av LRFs resurser 
Västerbottens länsförbund 
Förslaget "Skatt på väg" 
Angående Arvoden 
Norrbottens länsförbund    
LRFs ekonomiska redovisning 
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2006 
Mälardalen  
Räddningsverkets bestämmelser angående brandfar-
liga varor  
Tvärvillkorens tillämpning i EU  
Vildsvinseländet riskerar att permanentas  
Södermanlands länsförbund   
Modernisera kulturminneslagen 
Se över LRFs organisation 
Lantbruksföretagets lönsamhet 
Viltskador kronhjort 
Östergötlands länsförbund  
Svensk Markservice – Medlemsnytta eller ej? 
Försenade utbetalningar EU-ersättningar 
Djurskyddslagen 
Bygglovsplikt utanför planlagt område 
Sydost 
Tvärvillkor 
Avgifter för djur- och miljötillsyn 
Ersättningsfrågor rörande epizootisjukdomar 
Rovdjurspolitik 
Rättsskydd 
Skånes provinsförbund  
LRFs roll och finansiering 
Hallands länsförbund   
Strategi angående offentlig upphandling 
Dagens ersättarförsäkring – morgondagens lantbruks-
företagare 
Rättelser av fel gentemot jordbruksverk och länssty-
relser avseende jordbruksstöd 
Utnyttjande av LRF Konsults jurister – maktlösa byrå-
krater med makt eller våra folkvalda? 
Väst  
Vem äger frågan om företagarnas villkor  
Hur tar vi bäst ansvar för välfärden? Genom privat 
äganderätt eller marken som kollektiv resurs?  
Ställ krav i koncessionerna på nedgrävda kablar 
Postens paketservice har missat sitt uppdrag 

Hur länge skall Skolkontakten och konsumentkom-
munikation förbli gossen Ruda i LRF Sjuhärad 
Ny rovdjurspolitik 
LRFs inställning till djurskyddsmyndigheten 
Betalningsvillkor för företagarförsäkringar 
Skaraborgs länsförbund   
Färre och enklare regler kring lantbrukets företa-
gande 
Kommuners miljötillsyn 
Kraftig satsning på bioenergi 
Svenska jordbrukets konkurrensförutsättningar 
Förlängning och överlåtelse av skogskonto 
Snabbare återbetalning av el- och oljeskatten 
Utbetalningstid för EU-ersättningar 
Rovdjur ett samhällsintresse? 
LRF och föreningarna 
Ursprungsmärkning av livsmedel 
Värmlands länsförbund  
Skogens del i handeln med utsläppsrätter 
Dalarnas länsförbund  
Djurskyddsmyndigheten i Skara  
Genmodifiering  
Levande skogar 
 Gävleborgs länsförbund  
Kväveskatt 
Avsättning av skog för naturvårdsändamål 
Jämtlands länsförbund    
Utvecklande av de socialekonomiska värdena inom 
de gröna näringarna 
Lantbrukarnas merbetalning för miljövänlig och 
säker mat av hög kvalitet 
Västerbottens länsförbund    
Förhållanden mellan markägare och rennäring  
Vem tar ansvar för helhetssynen 
Norrbottens länsförbund    
Förhållanden mellan markägare och rennäring 

 


