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Svar på skrivelse angående LRF Media
Skrivelse har inkommit från LRF Västra Götaland som grundar sig på
stämmobeslut utifrån en motion från Kållands Råda LRF-avdelning och
Lidköpings kommungrupp där det lyfts ett antal exempel på fel och brister i
artiklar i Land Lantbruk och ATL. Motionen yrkar på att LRF ger tidningarna i
uppdrag att utbilda sina skribenter i olika sakfrågor.
Ägarviljan för LRF Media
I ägarviljan (tidigare benämnt ägardirektiv) för LRF Media återges att LRF
Media ska leverera medlems- och kundnytta genom att:
-

-

utveckla och sälja produkter och tjänster som väcker marknadens och
kundernas uppskattning och respekt med fokus på livet på landet,
drömmen om landet och det goda livet
i relevant form tillhandahålla medlemstidningen Land som ska vara
efterfrågad av LRF s medlemmar som individer och företagare. Genom
en journalistiskt kompetent och väl balanserad nyhetsförmedling där
omvärldsfrågor, medlemsfrågor, företagarfrågor och de näringspolitiska
frågor LRF driver belyses blir Land Lantbruk med Skogsland viktiga
hjälpmedel för LRFs medlemmar. På ledarplats i Land Lantbruk ska
LRFs värdegrund, åsiktsriktning och grundläggande hållning speglas.

Som framgår uttrycks krav på en journalistisk kompetent och väl balanserad
nyhetsförmedling i vilket självfallet kompetens inom företagande, ekonomi och
lantbruk ingår.
Kompetens är en färskvara som ständigt behöver underhållas och det gäller i
allra högsta grad i de gröna näringarna där det pågår en ständig utveckling.
Som motionären skriver kan det säkerligen ibland uppstå felaktigheter i
nyhetsförmedlingen (till exempel på grund av tidsbrist) och ett arbetssätt som
behöver utvecklas och som nu diskuteras är än mer kontakter mellan LRF organisationen och LRF Media med dess olika publikationer med mer utbyte
av till exempel den expertkompetens som LRF innehar i olika sakfrågor. Ett
sådan arbetssätt behöver kontinuerligt underhållas.
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