LRF Värmland

Verksamhetsinriktning 2015
Effektmål
Fem beslutade gemensamma regionala mål 2015
1. Arealen ansluten åker och skog samt antal medlemmar är oförändrat.
För LRF Värmland innebär denna målsättning:
• 6 715 medlemmar
• 64 203 ha ansluten åker
• 219 198 ha ansluten skog
2. Vi arbetar proaktivt för att initiera dialog och debatt kring de unika svenska mervärdena.
3. Vi medverkar till tillkomst och genomförande av regionala/länsvisa livsmedelsstrategier.
4. Vi har ökat medlemmens nöjdhet med LRFs arbete i äganderättsliga frågor.
5. Medlemmarna känner till, använder och ser betydelsen av de verktyg för företagsutveckling
som LRF erbjuder.
Övergripande regionala mål 2015 för LRF Värmland
1. Konkurrenskraft. Tydligt, tålmodigt och konstruktivt arbete för att stärka medlemmarnas
möjlighet att konkurrera med varor och tjänster från den gröna näringen.
2. Enskilda medlemmen. Vi ska alltid se den enskilde medlemmen; vi stimulerar till samarbete och
vågar utmana. Vi värnar äganderätten.
3. En specificering under livsmedelsstrategi. Alla kommuner i Värmland upphandlar mat enligt
svenska djurskydds- och miljölagar.

Övriga prioriteringar
Äganderätt
1. Verka för att beslutet av vattenförvaltningens åtgärdsprogram m.m. inte kommer att
innebära en försämring av våra näringars konkurrenskraft gentemot våra europeiska
kollegor.
2. Vårt påverkansarbete i elnätsfrågor syftar till minimalt markintrång i länet, d v s förläggning
med nedgrävda kablar och i första hand i befintlig infrastruktur.
3. Vi arbetar för att strandskyddet inte längre skall begränsa etableringar i icke tätbefolkade
områden.
4. Strida för att verksamheten kring frivillighet (KOMET) ska bli den rådande normen för
naturskyddsarbetet i skogen.

Näringspolitik & företagarvillkor
5. Högsta prioritet måste nu ges åt att ”rätta till” effekterna av den nya jordbrukspolitiken.
Intentionerna om en stärkt stimulans till Värmlands aktiva jordbruk är nu helt ställda på skam
och situationen är ohållbar.
6. En tillväxtgrupp med deltagande från Länsstyrelsen, Region Värmland, m.fl. och LRF ska
etableras och ges sin form under 2015.
7. Den beslutade rovdjurspolitiken måste bli verklighet. Det värmländska ansvaret för den
svenska förvaltningen ska vara proportionerligt i förhållande till övriga landet och sambandet
mellan rovdjursförekomst och betesmarkernas hävd tydliggöras.

Kommunikation
8. Våra lokalavdelningar och kommungrupper fokuserar och planerar för framtiden.
a. Organisationens medlemsvärvning har, med stöd från region- och riksförbund, sin
grund i lokalavdelningarna. Det är angeläget att stimulera till en ökad aktivitetsnivå i
lokalavdelningarna i Värmland generellt.
b. Kommungrupperna ska stärkas och lyftas i sin roll som avgörande lokala påverkare av
våra medlemmars företagandevillkor. Detta ska mätas.
c. Det är viktigt att vi kan erbjuda tillfällen för omvärldsspaning tillsammans med andra
aktörer, t ex Lantmännen, LF Bank och LRF Ungdomen och att vi genom samarbete
också minskar på antalet träffar som vi försäker dra målgruppen till.
9. Kommunikationen internt, externt i förhållande till opinionsbildare och externt i förhållande
till konsumenter är bättre.
a. Regionförbundet prioriterar att öka kontakterna mellan de regionalt och de lokalt
förtroendevalda.
b. Regionförbundet koncentrerar sina ambitioner för extern kommunikation med
opinionsbildare som målgrupp mot ”värmlandsbänken”, regionalt samt med
kommunerna.
c. Regionförbundet koncentrerar sina ambitioner för extern kommunikation med
konsumenten som målgrupp till Smaka på Värmland samt att marknadsföra det nya
materialet Bonden i skolan.
d. Medlemskommunikationen ska intensifieras med en tydlig inriktning att
medlemmarna både ska få en tydligare bild av vad LRF gör och en stärkt känsla av att
kunna påverka LRFs verksamhet.

Företagande och utveckling
10. LRF Värmland har genom att stötta LRF Ungdomens verksamhet fått en än mer engagerad
och omfattande ungdomsverksamhet på lokal nivå.
11. LRF Värmland tar aktiv del i arbetet med att stärka hur naturbruksgymnasierna bidrar till
kompetensförsörjningen till näringen. Detta är en viktigare roll för naturbruksgymnasierna
än att vara ett skyltfönster för svensk mat.
12. LRF Värmland ska, utöver att synliggöra de äganderättsliga aspekterna av skogsbruket även
tydligt stötta företagsutvecklingen inom skogsbruket.

