Vad är SV?
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är LRFs studieförbund. LRF är en av
grundorganisationerna i SV. LRF och SV samarbetar bland annat kring ledar- och föreningsutveckling, folkbildning och opinionsbildning.

Vad får LRF ut av att samarbeta med SV?
SV är en resurs för LRF på alla nivåer. Ju mer verksamhet LRF och SV gör tillsammans desto
mer får LRF tillbaka av SV. Det kan handla om studiematerial och om hjälp att genomföra
studiecirklar, kurser och arrangemang som utvecklar LRFs medlemmar och förtroendevalda.

Vad krävs för att en aktivitet ska vara i samarbete med SV?
De flesta LRF-aktiviteter kan ske i samarbete med SV. Kontakta ditt lokala SV-kontor och ta
hjälp. För att SV ska kunna få statsbidrag för aktiviteten krävs att det framgår att SV är
medarrangör. Här är två sätt för er att tala om det:
• Gå in på LRFs hemsida och beställ utskick. Kryssa i rutan att aktiviteten sker i samarbete
med SV. https://www.lrf.se/mitt-lrf/fortroendevald/bestall-utskick/bestall-utskick-formular/
• Mejla inbjudan@lrf.se och beställ utskick. Skriv i mejlet att aktiviteten sker i
samarbete med SV.
• Ta kontakt med SV om aktiviteten på förhand.

Hur får jag kontakt med SV lokalt?
Via den här länken hittar du kontaktuppgifter till SV. (www.sv.se/avdelningar)

Kom ihåg:
SV erbjuder studiecirklar i motorsågskörkortet och röjsågskörkortet.
Gå in på sv.se och sök på ”motorsåg” respektive ”röjsåg” för aktuellt utbud.
SV ordnar även cirklar och kurser inom andra områden än de gröna näringarna. Det kan
handla om allt från språk till hantverk och dans. På alla dessa kurser har du som
LRF-medlem 10 procent rabatt på kursavgiften.

Starta verksamhet
med SV 2020!

Skog och klövvilt

I vissa områden i landet råder obalans mellan
viltstammar och det foder som finns i
landskapet vilket resulterar i skador på skog
och grödor. Webbutbildningen
www.skogochklovvilt.se kan genomföras som
studiecirkel, eller enskilt. Ett sätt att
åskådliggöra viltskador, kan vara de lokala
referensytor som finns eller som kan
anläggas. Studiecirkeln bidrar till
gemensamma utgångspunkter för
resonemang om lokala mål och
handlingsplaner för viltförvaltning.

Skogens Vatten

Skogens Vatten har tagits fram av
Skogsägarföreningarna och SV.
Material lämpas i studiecirklar om
vattenhänsyn och planering i skogen. Skogsägare roas, lär nytt och
stimuleras till att utforma bra
vattenhänsyn.
Studiecirkeln kompletteras med inspirationsträffar, fältvandringar, filmer och lokala
demoslingor, där ni i fält kan studera olika
förutsättningar och åtgärder. Skogens Vatten
finns även på nätet! www.skogensvatten.se

Förtroendevald i LRF:s
lokalavdelning

Detta är en studiehandledning för styrelser i
LRF:s lokalavdelningar som bygger på
webbutbildningen ”Förtroendevald” och
boken ”I Förening – en handbok för praktiskt
föreningsarbete.”

Skogskunskap med LRF

Skogen är en viktig del i många enskilda
företag. Den behöver brukas lönsamt, hållbart
och ansvarsfullt. Webbutbildningen
www.skogskunskap.se innehåller mycket
värdefull kunskap om skog och är öppen för
självstudier. Delta i studiecirkel med
filmavsnitt om skogsskötsel, äganderätt, mål
och strategier för skogsbruk.

När andra vill ta över
din mark

Studiematerial om markägarens
rättigheter och skyldigheter.
Varje markägare berörs av lagar
och regler som rör den egna
fastigheten. I stort sett all
verksamhet inom jord- och
skogsbruk är också beroende av miljölagarna.
Studiehandledning finns att ladda ner kostnadsfritt som pdf på www.sv.se/lrf

Aktiv förvaltning & underhåll
av diken

Jordbruksverket har tillsammans med SV och
LRF 2019 ett gemensamt projekt där vi
erbjud- er landets lantbrukare studiecirklar
om aktiv förvaltning och underhåll av diken.
Hitta din cirkel på sv.se/vatten
Studiecirklarna är ett projekt genom
Jordbruksverket med finansiering av EUmedel.
Sen vill vi tipsa om materialet Äga och
förvalta diken. Tidskriften är en
vägledning, uppslagsbok och underlag för studiecirkel för dig som
vill veta mer om jordbrukslandskapets vattenanläggningar. Den
beskriver varför vattenhushållning
i jordbrukslandskapet behövs, hur
anläggningarna fungerar och vad
som är viktigt att veta för att bevara dem.

Beredskap
Under de senaste åren har en rad naturskador
som skogsbränder, översvämningar och inte
minst torkan under 2018 aktualiserat behovet av
beredskap på våra gårdar. Vilken kompetens
och organisation har vi lokalt vid kris? Hur väl
rustade är vi för brand, storm eller vattenflöden?
Hur ser samhällets ansvar ut och vad förväntas
vi hantera på gården eller i lokal samverkan?
Denna studiecirkel syftar till att samlas lokalt
och diskutera olika scenarios. Att inventera vilka
resurser som finns på gårdsnivå samt bygga upp
kontakter och skapa kommunikationsvägar. Allt
för att skapa en ökad beredskap för naturskador.

Fler material hittar du på www.sv.se/lrf

Bilda opinion med SV Arena!
SV Arena är SVs koncept för dialogmöten
kring aktuella samhällsfrågor. Metoden har
samtalet och dialogen i fokus.
En eller två personer inleder SV Arenan och
introducerar det aktuella ämnet. Dialogen
leds sedan av en samtalsledare som ställer
frågor till sakkunniga och publik.

