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§38

Uppron

Upprop genomförs.

§39

Val av protokollsjusterare
Jan-Åke Isaksson utses attjustera protokollet.

§40

Fastställande av dagordning

Föreliggande dagordning fastställs.

§41

Uppföljning av senaste mötesprotokoll samt väsentliga beslut

Protokoll egendomsnämnden 2022-06-07.
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§ 42

Information

Dag Åkesson informerar om att arbetet i skogen löper på enligt plan. Hittills har vi varit relativt förskonade
från skador orsakade av granbarkborren. Det finns en viss oro inför vilken påverkan vi kommer att få av

konjunkturinbromsningen, i dagsläget har sågverken svårt att sälja virke och bygger lager, vilket på sikt
kan innebära att vi kan få svårt att få avsättning för våra skogsprodukter.

Hans Törnlycke informerar om utmaningar som svenskt jordbruk står inför -just nu råder det brist på
handelsgödsel på världsmarknaden, gödsel kvoteras vilket innebär höga kostnader och svårigheter för

jordbrukare att få tag på gödsel inför nästa säsong. Härutöver är det mycket höga priser på energi (el och

diesel) och arealstöden (EU-stöd) kommer att sänkas vilket sammantaget innebär en utbredd oro bland
lantbrukare.

Lars-Ewert Jönsson informerar om att vattenvårdsprojektet vid Skivarpsån lider mot sitt slut. Det har varit
ett lyckosamt projekt och samtliga inblandade parter har hittills varit nöjda med resultatet. Vidare
informerade Lars-Ewert om att PLT har blivit kontaktade av Trelleborgs kommun som nu utreder

möjligheten att inrätta ett kommunalt naturreservat på en del av prästlönefastigheten Dalköpinge 13:1.

Området bedöms vara lämplig att avsätta för natur- och rekreationsändamål och arrendatorn är också

positiv, vidare dialog förs mellan parterna.

Martha Henriksson Witt informerar om att det under hösten är dags att omförhandla arrendevillkoren för

Brunnby 1:1. Med anledning av detta har arrendatorema anlitat ett ombud som har fått i uppdrag att bistå
med att stämma PLT då de anser att de bör ha rätt till ersättning med anledning av de inte nyttjade
bostadshuset under tiden som PLT lät utföra renoveringsarbeten. Förvaltningen har föreslagit att parterna
träffas för ett inledande möte för att klargöra respektive parts inställning.
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Beslutsärenden

§ 43 PLT 2022-0222

Prognos och beslut om besked till församlingarna om utdelning 2023 och 2024

Beslut

Egendomsnämnden beslutar att församlingarnalpastoraten ska erhålla besked om att utdelningen från

prästlönetillgångarna år 2023 förväntas bli 250 kronor/andel. Utdelningen år 2024 förväntas också bli 250

kronor/andel.

Ärendebeskrivning
Stiftets församlingar får inför budgetarbetet ett förhandsbesked från Egendomsnämnden om hur stor

utdelning de kan räkna med från prästlönetillgângarna de två nästkommande åren, d v 5 2023 och 2024.

Målsättningen är att utdelningen till församlingarna ska vara hög men också såjämn som möjligt mellan

åren. Vi arbetar medvetet för att bibehålla våra balanserade vinstmedel för att möta år med sämre resultat.

Prästlönetillgångarna har 77 miljoner kronor som balanserade vinstmedel.

2022 bedöms bli ett år med avsevärt sämre utdelningsbart resultat än vanligt, vilket beror på den höga
inflationen i kombination med en svag utveckling på börsen. Intäkterna från prästlönefonden brukar vara

högre än prognosticerat för 2022 men det som framför allt påverkar det utdelningsbara resultatet negativt är

kyrkoordningens regler om värdesäkring mot inflation som medför att 38 miljoner kronor tas från det

utdelningsbara resultatet och i stället stannar i prästlönefonden. Som jämförelse kan nämnas att de senaste

två åren har 18,4 respektive 2,3 miljoner kronor värdesäkrats.

Enligt bifogad prognos för år 2022 är bedömningen att det utdelningsbara resultatet kommer att uppgå till

21 miljoner kronor. Då räknar vi inte med någon ytterligare reavinst från fonden

Per den 31 juli 2022 är konsolideringsgraden 111 %. Det innebär att fonden har ett orealiserat övervärde

om 58,4 miljoner kronor. Normalt brukar egendomsnämnden eftersträva att ligga på en konsolideringsgrad
mellan 120-130 %, vilket ger ett gott skydd mot nedskrivningar även om börsen skulle falla.

I den situation vi befinner oss kan det vara ett alternativ att realisera en del av de 58 miljoner kronorna för

att höja det utdelningsbara resultatet. Detta skulle dock leda till en lägre konsolideringsgrad och därmed en

ökad sårbarhet och risk för nedskrivningar vid fallande börskurser under hösten. Eftersom en nedskrivning
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regleras direktmot det utdelningsbara resultatet skulle detta medföra ett ännu sämre resultat och inte vara
till nytta för andelsinnehavarna.

Förhoppningsvis ökar värdet av fondmedlen under hösten och då är det möjligt att hämta en

realisationsvinst i slutet av december för att höja det utdelningsbara resultatet.

Förslaget nedan utgår ifrån att någon realisationsvinst inte kan hämtas hem under resterande delen av 2022.

Vi föreslår att beskedet avseende förväntad utdelning år 2023 blir 50 miljoner kronor: 25 miljoner till
församlingarna och 25 miljoner till nationella nivån. Utdelningen blir då 24 miljoner kronor lägre jämfört
med det förhandsbesked församlingarna fick föregående år. Detta innebär att vi använder 29 miljoner
kronor av de balanserade vinstmedlen som därefter uppgår till 48 miljoner kronor.

Församlingarna behöver budgetera för flera år och därför önskar de ett preliminärt besked även för år 2024.
Vårt förslag är att utdelningen även är 2024 beräknas bli 50 miljoner kronor.

Malin Lilja inleder ärendet med en presentation av det ekonomiska läget och genomgång av det regelverk
som påverkar det utdelningsbara resultatet.

Monica Molin yrkar bifall till Förslaget.
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§ 44 PLT 2022-0145

Anläggningsarrende för vindkraft på Osby Jonstorp 1:4

Beslut

Egendomsnämnden beslutar att ingå avtal om anläggningsarrende avseende vindkraftverk på fastigheten

Osby Jonstorp 1:4 och ger egendomsnämndens ordförande och chefen för egendomsavdelningen i uppdrag
att slutföra förhandlingarna.

Ärendebeskrivning
Lunds stifts prästlönetillgångar har i sin Miljö- och klimatpolicy antagen den 27 november 2020, vilken

bygger på Svenska kyrkans gemensamma färdplan för klimatet, åtagit sig att arbeta för en omställning till
fossilfria energikällor och upplåta lämplig mark för hållbar energiproduktion. I Verksamhetsplan 2022 har

egendomsnämnden slagit fast att man är positiv till och vill driva på fossilfri energiproduktion på

prästlönefastigheterna samt att man är positiv till vindkraft och till att arrendera ut mark för

vindkraftsetablering.

Med detta ställningstagande som bakgrund arbetar tjänstemän på egendomsförvaltningen kontinuerligt med

att utvärdera potentiella vindkraftsetableringar på prästlönefastigheterna.

Två stora vindkraftsprojektörer har identifierat området intill Liasjön i Osby kommun som lämpligt för en

vindkraftpark. Till största delen är det Lunds stifts prästlönetillgångar och Hushållningssällskapet Skåne

som äger respektive förvaltar området. Det finns också några privata markägare i området som är berörda

och som har/kommer att ingå avtal om vindkraftsetablering på sina fastigheter.

Förvaltningen har fört diskussioner med båda projektörerna och valt att gå vidare med en av dem,

Eurowind Energy AB. Efter att även Hushållningssällskapet valt att gå vidare med denne projektör har

avtalet förhandlas av PLT-förvaltningen och Hushållningssällskapet tillsammans. Båda projektörerna
bedöms seriösa men valet föll på Eurowind Energy AB som är tydliga med att de avser att långsiktigt äga
och förvalta vindkraftsparken, betalar ett högt arrende samt är generösa med närboendeersättning.

Eurowind Energy AB bedömer att området rymmer cirka 10 vindkraftverk och att Osby Jonstorp 1:4 utgör
53 % utredningsområdet. Exakt antal verk och verkens placering fastställs inte förrän under

tillståndsprocessen.

Osby pastorat har i brev den 17 maj 2022 informerats om planerna på en vindkraftpark och ombetts

återkomma med eventuella synpunkter. Församlingen har inte återkommit med synpunkter.

Det finns mycket lite bebyggelse i området varför få personer bedöms uppleva störningar av

vindkraftverken och placeringen av parken bedöms därför lämplig. På Osby-Jonstorp 1:4 bedrivs idag
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produktivt skogsbruk. Med anledning av att skogsbruket är FSC-certifierat ska förfrågningar om

vindkraftsetableringar publiceras offentligt enligt FSC:s regler om så kallat tidigt samråd.

Inledningsvis kommer Eurowind Energy AB att utföra diverse olika inventeringar inom området avseende

till exempel fladdermöss, olika fåglelarter med mera. Därefter inleds tillståndsprocessen vilken bedöms

pågå ett antal år. I tillståndsprocessen beaktas all den påverkan en vindkraftspark har på omgivningen.

Jan-Åke Isaksson yrkar på avslag.

Jan-Åke Isaksson reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ann Stenberg önskar i egenskap av ersättare en protokollsanteckning för att visa att hon ställer sig bakom

bifallet till beslutsförslaget.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 45 PLT 2022-0188

Sverigedemokraternas motion till stiftsfullmäktige om att prioritera naturvärden framför
vindkraft

Beslut

Egendomsnämnden föreslår stiftsstyrelsen att besluta att föreslå stiftsfullmäktige att besluta att

- avslå motionens yrkande om att ge egendomsnämnden i uppdrag att motverka etableringar av

vindkraftverk i Lunds stifts prästlönetillgångar,

- anse motionens yrkande om att ge egendomsnämnden i uppdrag att verka för att återställa åar och bäckar

besvarat med bifogad skrivelse, Bilaga 1, samt

- anse motionens yrkande om att ge egendomsnälnnden i uppdrag att värna om vår och kommande

generationers jordbruksmark besvarat med bifogad skrivelse, Bilaga 1.

Ärendebeskrivning
Motion från Sverigedemokraterna föreligger i ärendet, Bilaga 2.

Sverigedemokraterna vill genom sin motion ”lyfta fram problemet med att uppmuntra till byggnation av

vindkraftverk och värdet av att återställa våra bäckar för att minska utsläpp av kväve i våra sjöar och hav.

Likaså uppmuntra till att aktivt ta ställning mot bebyggelse av jordbruksmar ”.

Egendomsförvaitningen har i bifogad skrivelse, Bilaga 1, beskrivit Lunds stifts prästlönetillgångars arbete

utifrån antagna policys och riktlinjer.

Med denna skrivelse bör motionen' anses besvarad.

MonicaMolin yrkar bifall till beslutsförslaget.

Jan-Åke Isakson yrkar avslag på beslutsförslaget och yrkar att motionen ska bifallas i sin helhet.

Jan-Åke Isaksson reserver sig till förmån för eget yrkande.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 46

Anmälan av delegationsbeslut

§ 81 Delegationsbeslut Solpaneler Borlunda 1:1 PLT 2022"
013 8 : 1

§ 82 Delegationsbeslut Byte av värmepump, Eslöv Borlunda 1:1 PLT 2022-
014823

§ 83 Delegationsbeslut Jakträttsupplåtelse avseende Olofström Allamåla 1:2 och PLT 2022"

Allamåla 1:4 0136:2

§ 84 Delegationsbeslut Jakträttsupplåtelse avseende Ronneby Hoby 1:1 PLT 2022-
0137:2

§ 85 Delegationsbeslut Överenskommelse om arrendatorns rätt att uppföra en PLT 2022-

ligghall på prästlönefastigheten Ronneby Fösingsmåla 1:3 0153 :3

§ 86 Delegationsbeslut Markupplåtelseavtal avseende fiberledning på PLT 2022-

prästlönefastigheten Karlskrona Torhamn 11:1 0166:3

§ 87 Delegationsbeslut Markupplåtelseavtal avseende nedläggning av elledning PLT 2022-

på prästlönsfastigheten Hässleholm Mellby 1:1 0162:3

§ 88 Delegationsbeslut markupplåtelseavtal avseende fiberledning på PLT 2022-

prästlönefastigheten Ystad Sjörup 16:] 0173:2
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§ 89 Delegationsbeslut markupplåtelseavtal avseende fiberledning på PLT 2022-

prästlönefastigheten Ystad Valleberga 30:6 0174:2

§ 90 Delegationsbeslut markupplåtelseavtal avseende fiberledning berörande PLT 2022-

prästlönefastigheten Lomma Fjelie 24:1 0175:2

§ 91 Delegationsbeslut markupplåtelseavtal avseende fiberledning på PLT 2022-

prästlönefastigheten Lomma Fjelie 20:1 0176:2

§ 92 Delegationsbeslut markupplåtelseavtal avseende elledning berörande PLT 2022-

prästlönefastigheten Karlskrona Lösen 14:1 0178:4

§ 93 Delegationsbeslut markupplåtelseavtal avseende tjärrvärmeledning och PLT 2022-
kanalisation på prästlönefastigheten Lomma Prästberga 1:4 0164:3

§ 94 Delegationsbeslut markupplåtelseavtal avseende elledning berörande PLT 2022-

prästlönefastigheten Trelleborg Hemmesdynge 1:1 0070:7

§ 95 Delegationsbeslut Försäljning av del av Skurup Östra Vemmenhög 1:1 PLT 2019-
0230:23

§ 96 Delegationsbeslut Solpaneler på Landskrona Övra Glumslöv 12:1 PLT 2022-
0189:4

§ 97 Delegationsbeslut Entreprenadkontrakt och avtal avseende takomläggning' PLT 2021-

på bostadshus på Svedala Törringe 3:1 0091 :9

§ 98 Delegationsbeslut Jordbruksarrende berörande Staffanstorp Stora Uppåkra PLT 2022-
8:2 och Stora Uppåkra 8:3 0151:8

§ 99 Delegationsbeslut markupplåtelseavtal avseende optoñbernät pâ PLT 2022-

prästlönefastigheten Lomma Onnerup 8:1 0199:3

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 100 Råvaruavtal Stora Enso Skog AB, Bioenergi 2022-2023 PLT 2022-
0208:2

§ 101 Delegationsbeslut virkesleveransavtal hösten 2022 PLT 2022-
0209:2

§ 102 Delegationsbeslut markupplåtelseavtal avseende optofibernät på PLT 2022-

prästlönefastigheten Skurup Skivarp 1:1 0201:3

§ 103 Delegationsbeslut markupplåtelseavtal avseende optoñbernät på PLT 2022-

prästlönefastigheten Skurup Västra Vemmenhög 5:1 0202:3

§ 104 Delegationsbeslut markupplåteiseavtal avseende optofibernät på PLT 2022-

prästlönefastigheten Ystad Löderup 1:1 0200:3

§ 105 Delegationsbeslut markuppiåtelseavtal för fiberoptik ledning i mark PLT 2022-
berörande prästlönefastigheten Hässleholm Mellby 1:1 0203:2

§ 106 Delegationsbeslut markupplåtelseavtal för fiberoptik ledning i mark PLT 2022-
berörande prästlönefastigheten Hässleholm Mellby 1:1 genom sin andel i 0204:2

vägsamfälligheten Mellby S:1

§ 107 Delegationsbeslut Jordbruksarrende berörande Helsingborg Fieninge 8:1 PLT 2022-
0149:8

§ 108 Delegationsbeslut Jordbruksarrende berorande del av Östraby 1:5 PLT 2022-
0150:7

§ 109 Delegationsbeslut SÖDRA avtal om massavedsleverans aug-dec 2022 PLT 2022-
0229:2

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Svenska kyrkan -- Lunds stift

Egendomsnämnden 220906
Protokollsanteckning I
Beslutsärende §47 Anläggningsarrende för vindkraft på Osby
Jonstorp 1:4

Beslutsförslag
Egendomsnämnden beslutar att ingå avtal om anläggningsarrende avseende
vindkraftverk på fastigheten Osby Jonstorp 1:4 och ger egendomsnämndens
ordförande och chefen för egendomsavdelningen i uppdrag att slutföra
förhandlingarna.

Jag, som ersättare i nämnden, ställermig med denna protokollsanteckning
bakom bifallet till beslutsförslaget.

Ann Stenberg
Miljöpartister i Svenska kyrkan de Gröna
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Skrivelse med anledning av Sverigedemokraternas motion tiil Lunds stiftsfullmäktige -
Prioritera naturvärden framför vindkraft

Sverigedemokraterna viil genom motionen "Prioritera naturvärden framför vindkraft", som
inkom till stiftskansliet i Lunds stift den 20 maj 2022 ”lyfta fram problemet med att

uppmuntra till byggnation av vindkraftverk och värdet av att återställa våra bäckar för att
minska utsläpp av kväve i våra sjöar och hav. Likaså uppmuntra till att aktivt ta ställning mot

bebyggelse på jordbruksmark."

Lunds stifts prästlönetillgångar förvaltas utifrån av stiftsfullmäktige och egendomsnämnden
antagna policys och reglementen.

Under 2020 antog egendomsnämnden Svenska kyrkans nationella färdplan för klimatet.

Färdplanen inkluderar de för prästlönetillgångarna gemensamma hållbarhetsmälen för

förvaltningen av jord och skog. Den 27 november 2020 fastställde stiftsfullmäktige även en

ny miljö- och klimatpolicy för Lunds stifts prästlönetillgångar. Denna policy har integrerat
färdplanen för klimatet. Miljö- och klimatarbetet genomsyrar det dagliga arbetet inom

förvaltningen.

Vindkraft:
1 Miljö- och klimatpolicyn fastslås att Lunds stifts prästlönetillgångar ska verka för

omställningen till förnybar energi och arbeta för att upplåta lämplig mark för hållbar

energiproduktion. Det fastslås även att Lunds stifts prästlönetillgångar ska vara positiv tili
sol- och vindkraftsproduktion på prästlönefastigheterna. Egendomsnämnden har också
beslutat att, i egenskap av stor markförvaltare, ställa sig bakom riksdagens beslut att
betrakta utbyggnaden av vindkraft som ett riksintresse.

Egendomsnämnden anser att behovet av att bidra till omställningen till mer fossilfri energi
och öka chansen att nå klimatmålen väger tyngre än den olägenhet som visserligen kan

drabba markägare och djurliv. Det är ofta så att olika intressen måste vägas mot varandra
och inte sällan uppstår målkonflikter som måste bedömas från fall till fall. För att få uppföra
ett vindkraftverk krävs miljötillstånd. Det är en lång process som omfattar avvägning av
vindkraftverkens förväntade miljöpåverkan mot olika enskilda och allmänna intressen.

Tillståndsprocessen inkluderar en rad olika utredningar och inventeringar av fågelarter,
naturvärden mm samt beräkningar av ljudpåverkan och skuggor från vindkraftverken.

Äterställa åar och häckar:
Precis som Sverigedemokraterna skriver i sin motion så är Tullstorpsåprojektet ett lyckat
projekt som visar att bäckar och åar kan återställas för att minska övergödningen i sjöar och
hav. Lunds stifts prästlönetillgångar var mycket aktiva i Tullstorpsåprojektet då det berörde
ett antal prästlönefastigheter. Meandrande åar och våtmarker bidrar till att främja den

biologiska mångfalden och fungerar samtidigt som naturliga reningsverk som minskar

transporten av fosfor och kväve från odlingslandskap till sjöar och hav. Arbetet med att
återställa åar och bäckar samt att anlägga våtmarker är helt i enlighet med gällande Miljö-
och klimatpolicy och pågår kontinuerligt inom förvaitningen. Just nu pågår ett antal
motsvarande projekt.
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Värna jordbruksmarken:
Lunds stifts prästlönetillgångar anser att stor restriktivitet ska råda när det gäller bebyggelse

på jordbruksmark och är väE införstådd med vikten av att värna den odlingsbara marken.

Detta framgår av såväl Verksamhetsplan 2022 och årsredovisningen för 2021. Samtidigt vill

egendomsnämnden bidra till samhällsutvecklingen och anser att i vissa fall kan det vara

motiverat med bebyggelse på jordbruksmark. Ett exempel på restriktiviteten är att

Egendomsnämnden nyligen motsatte sig byggandet av fängelse på högklassig jordbruksmark
i Trelleborgs kommun och valde att inte avyttra fem hektar åker för detta ändamål. Det är

ostridigt att Sverige behöver öka sin självförsörjningsgrad avseende livsmedel och att antalet

hektar jordbruksmark minskar för varje år. Egendomsnämnden anser dock inte att det är

lämpligt med ett totalt förbud mot all bebyggelse på jordbruksmark utan en bedömning
måste göras från fall till fall. Länsstyrelsen har på senare år antagit en mycket restriktiv

hållning när det gäller bebyggelse på jordbruksmark viket innebär att om tillstånd ges får det

anses vålmotiverat att bebygga jordbruksmarken.

i motionen yrkar Sverigedemokraterna att stiftsful'lmäktige beslutar:

« att ge egendomsnämnden i uppdrag att motverka etableringar av vindkraftverk i

Lunds stifts prästlönetillgångar
- att ge egendomsnämnden i uppdrag att verka för att återställa åar och bäckar
- att ge egendomsnämnden i uppdrag att värna om vår och kommande generationers

jordbruksmark

- Egendomsnämnden anser att den av stiftsfullmäktige fastställda Miljö- och klimatpolicyn år

välformulerad och inte bör ändras. Egendomsnämnden anser således att den första att-
satsen ska avslås.

- Egendomsnämnden anser att uppdraget att verka för att återställa åar och bäckar redan

framgår av gällande Miljö- och klimatpolicy. Detta arbete är ett ständigt pågående arbete

sedan många år tillbaka. Med detta kan andra att-satsen anses besvarad.

- Egendomsnämnden anser att uppdraget att värna jordbruksmarken redan framgår av

styrdokumenten och Egendomsnämnden har sedan tidigare en uttalat restriktiv inställning
till bebyggelse av åkermark. Med detta kan tredje att-satsen anses besvarad.

Sammanfattningsvis anser Egendomsnämnden att den Miijö - och klimatpoiicy som

fastställdes av stiftsfullmäktige 2020 på ett tillfredsställande sätt reglerar stiftsfullmäktiges
och egendomsnämndens ställningstagande i ovanstående frågor.
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Dossier. Dlarienr:

Prioritera naturvärden framför vindkraft "3 3 90220455

Sverigedemokratema vill genom denna motion lyfta fram problemet med att uppmuntra till

byggnation av vindkraftverk och värdet av att återställa våra bäckar för att minska utsläpp av kväve i

våra sjöar och hav. Likaså uppmuntra till att aktivt ta ställning mot bebyggelse på jordbruksmark.

De flesta borde idag känna till nackdelarnamed vindkraft i form av skador på områdena som de

placeras i, störningar för intillboende, dödade fåglar och insekter, dess livslängd, mikroplaster från

rotorbladen, lönsamhetsproblem, tveksamma ägarförhållande, återställning av marken vid skrotning
och icke minst att de inte levererar ström när det behövs som mest. Lunds stift bör motverka

utbyggnaden av vindkraft for att skydda naturen.

Tullstorpsåprojektet är ett föredöme för hur våra bäckar och âar kan återställas för att minska

övergödningen i sjöar och hav. Genom att uppmuntra till att återställa våra bäckar kan Lunds stift
aktivtmedverka till attminska övergödningen och öka mångfalden kring bäckar och åar.

Sverige är endast till 50% självförsörjande på livsmedel. Att tillåta byggnation på jordbruksmark är

inget hållbart förfarande. Lunds stift bör aktivt arbeta för att Sverige skall bli självförsörjande och att

kommande generationer kan odla på den mark vi ärvt från tidigare generationer.

Formuleringar positiva till vindkraft, på bekostnad av naturvärden, i styrdokument som beslutats av

stiftsfullmäktige och egendomsnämnden bör ändras till förmån för en inriktning _m_o_t vindkraft ochQ
att återställa åar och bäckar samt m_ot bebyggelse pâ jordbruksmark.

Sverigedemokraterna yrkar av detta att stiftsfullmäktige beslutar:

- Att ge egendomsnämnden i uppdrag att motverka etableringar av vindkrafisverk i Lunds
stifts prästlönetillgângar.
- Att ge egendo/irrsryimnden

i uppdrag att verka för att återställa åar och bäckar.
- Att ge e en/dönignämnden i uppdrag att värna om vår och kommande generationers

jordbruks
'
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Kristian Svensson
Ledamot i Lunds stiftsfulhnäktige och ersättare i Lunds stifts egendomsnämnd


