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Branschrådet för Lantbrukets Rådgivningsföretag har haft sitt första
årsmöte.
Den 25 april hade Branschrådet för Lantbrukets Rådgivningsföretag sitt första ordinarie
årsmöte på Vreta Kluster. Ett 25‐tal personer representerade stora och små
rådgivningsföretag inom de gröna näringarna
Utöver de tre stora rådgivningsföretagen d.v.s. Hushållningssällskapen, LRF Konsult och Växa Sverige
var också ett femtontal mindre rådgivningsföretag representerade på mötet men även
Landsbygdsdepartementet var närvarande. Till ordförande valdes Ulrik Lovang, Lovang
Lantbrukskonsult med Kristina Glantz Nilsson, LRF Konsult som vice ordförande. Övriga i styrelsen är
Jakob Söderberg, Växa Sverige, Jesper Broberg, Hushållningssällskapens Förbund samt Theres Strand,
Taurus Köttrådgivning och Svenska Pig. Styrelsen skall sedan utse en adjungerad styrelseledamot som
skall vara en aktiv produktionslantbrukare.
Verksamhetsledaren Lars‐Göran Svensson beskrev bakgrunden till varför Branschrådet bildats och
syftet med föreningen. Syftet är att vara en mötesplats för rådgivningsföretagen i
lantbruksbranschen för att gemensamt utveckla verksamheten och bidra till att erbjuda kunderna en
så bra rådgivning som möjligt. Viktiga frågor som mötet ansåg att Branschrådet skall arbeta med är
kompetensförsörjning för att kunna rekrytera nya rådgivare men även höja statusen för
lantbruksrådgivarna. Rådet skall också kunna företräda branschen mot Jordbruksverket och andra
myndigheter i vissa frågor samt också kanske kunna vara remissinstans. Detta kan gälla
upphandlingsförfarandet i stora projekt m.m. Gemensamma nyckeltal för hela branschen
diskuterades också och ansågs angeläget både för kunderna men också för rådgivarna.
Under eftermiddagen gavs en presentation av Lena Andersson Eklund, SLU och Sofie Winding, Ultuna
Studentkår vad gäller SLU:s verksamhet nu och i framtiden. Mycket diskussioner om
studentrekrytering och kvaliteten i själva utbildningen. Det är oerhört viktigt för branschen att få
duktiga agronomer, lantmästare, jägmästare etc. som är lämpliga att sedan bli rådgivare. Under
kommande år finns ett väldigt stort rekryteringsbehov. Mötet ansåg att denna fråga skall prioriteras
och löpande kontakter skall hållas med SLU i frågan.
Under dagen så anmälde flera mindre företag att de vill bli medlemmar och eftersom det finns minst
ett sjuttiotal mindre rådgivningsföretag är det viktigt att de är starkt representerade i Branschrådet.
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