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Medlemskåren
Ett krisläge för medlemskåren kan vara när en större händelse plötsligt inträffar som drabbar
en stor grupp medlemmar samtidigt med stora personella eller ekonomiska konsekvenser. En
sådan händelse kan till exempel vara:
•
•
•
•

Radioaktivt nedfall
En naturkatastrof; översvämning, omfattade skogsbrand eller en orkan.
En allvarlig smittsam djursjukdom
Opinionsmässiga utspel mot näringen som kan få stor betydelse för marknaden och/
eller allmänhetens förtroende.

En enskild medlem För den enskilde kan en kris vara något helt annat än det som behandlas
i denna krisbered-skapsplan. Det kan handla om händelser som i första hand har med den
enskilda gården att göra, t.ex. rovdjursangrepp på djurbesättningen, brand eller allvarlig olycka
eller dödsfall. Den regionala omsorgsorganisationen kommer i de fallen ha huvudansvaret för
LRFs agerande.

Kontakt vid akut läge – LRFs journummer

Regionchefer eller andra personer i LRF som först har/får information om ett krisläge
kontaktar omgående beredskapsansvarig inom LRF på journummer 08-787 51 12.
Aktuella telefonnummer
Krisansvarig 					
Akuta samtal hänvisas till mobilnummer som är tillgängligt året runt, dygnet runt:
070-581 00 52. Självklart funkar även SMS bra till mobilnumret.
LRFs presstelefon har nummer 010-184 40 70 och har också god tillgänglighet, dock stängd
nattetid.
Övriga samtal dagtid ring på 010-184 41 40. /Anders Drottja, anders.drottja@lrf.se
Krisberedskapsansvarig, LRF

LRFs centrala beredskap bygger på en operativ krisgrupp (leds av LRFs beredskapsansvarige tjänsteman) som vid större händelser rapporterar till en strategisk krisgrupp (leds av LRFs VD). LRF har ett
särskilt journummer, som är etablerat och har passning dygnet runt alla dagar.

Principbild LRFs krishantering
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Ett viktigt förhållningssätt inom LRF är att olika frågor ska behandlas av det
organisationsled som främst berörs. Därtill ska övriga led inom organisationen
ge stöd och råd. I praktiken innebär det att om det är en kommunal fråga ska
främst kommungruppen ha myndighetskontakterna, medan regionförbunden
ska sköta kontakterna med de länsvisa och regionala organen.
Media
Kriser får ofta stor uppmärksamhet i media. Redan i inledningen av en kris är det därför viktigt att ta kontakt
med LRFs pressjour. Pressjouren kan ge råd och stöd i den uppkomna situationen, formulera ett gemensamt
budskap och se till att detta sprids vidare, internt och externt.
Vid en kris lider media ofta av ett informationsunderskott. Det innebär att varje uttalande kan få väldigt stor
spridning. Uttala dig därför inte i frågor som du inte är helt säker på. Säkerställ att den information du får
är korrekt och hänvisa frågor som ligger utanför ditt ansvarsområde till berörda. Att dra felaktiga slutsatser i
media kan göra mer skada än nytta.
För att hela LRF ska gå ut med ett korrekt och enhetligt budskap kan det vid vissa situationer vara lämpligt
att utse en regional talesperson som media hänvisas till. Förslag är att regionordförande, regionchef eller regional kommunikatör är förstahandsval som talesperson. Man måste dock anpassa valet efter vilken händelse
det gäller, kunskap, samt mediavana hos talespersonen.
Sociala medier
Via sociala medier sprids information snabbt. Ofta är informationen ryktesbaserad vilket kan göra att felaktiga fakta som börjar cirkulera får fäste som sanningar. Faktafel bör i första hand bemöta med hänvisningar till
relevant och korrekt information. Att gå i debatt när många är känslomässigt berörda riskerar att polarisera
argumenten eftersom båda debattörerna vill ”vinna” argumentationen.

