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Många olika slags möten äger rum
för att föra dialog om de frågor som
är viktiga för lantbruket och föra
upp landsbygds- och företagarfrågor på den politiska agendan.
På olika sätt lyfter kommungrupperna fram det gröna näringslivets
betydelse i kommunerna och diskuterar frågor som är viktiga för
lantbruket lokalt.
LRFs kommungrupp i Sigtuna har

en levande dialog med kommunens
politiker. Gunnar Brostedt, ledamot i kommungruppen i Sigtuna,
har blivit inbjuden till flera politikerträffar den senaste tiden för att
prata om lantbruket i kommunen.
– Efter kommungruppsvecka 47
förra året har Socialdemokraterna
och Centerpartiet hört av sig och
visat intresse för vad vi har att säga.
LRFs landsomfattande satsning har

gett resultat och jag tror att man
har förstått att man måste lyssna
på och föra dialog med landsbygdsföretagandet i varje kommun, säger
Gunnar Brostedt.
Politikerna är generellt intres-

serade av landsbygdsfrågor och
hungrar efter faktabaserad kunskap kring hur svenskt lantbruk
kan påverka klimatförändringarna,
berättar Gunnar.
– Det råder ju en allmän förvirring i samhället kring klimatförändringarna och vad som påverkar
mer eller mindre. Jag tror att vi
lyckats uppmärksamma kommunpolitikerna på hur beroende
samhället är av fungerande lokal
livsmedelsproduktion ur både säkerhets- och milljöperspektiv.
Det budskap som kommungrup-

pen i Sigtuna särskilt vill föra fram
är vikten av att bevara god produktionsmark för att säkerställa
en framtida matförsörjning till den
ökande populationen.
– Svensk matproduktion kommer sannolikt att få större och
större betydelse i framtiden. Vi vill
påminna dem om landsbygden och
dess verksamhet. I vår kommun
bor cirka 13 procent av kommuninvånarna på landsbygden och
ungefär 700 av kommunens 4 500

Hallå där …

företag ligger på landet. Det är en
nyhet för många politiker, säger
Gunnar.
I Sigtuna har kommungruppen fått

Björn Isaksson

en bra relation med politikerna och
en bra förståelse för många frågor.
De politiker som varit med ett tag
har förstått vikten av att bevara
jordbruksmarken, men Gunnar
Brostedt tror inte att de yngre har
samma förståelse.
– Problemet är att nå alla.
Uppslutningen på våra initiativ i
samband med kommungruppsveckorna har varit ganska skral tidigare, men nu tycks något ha hänt
eftersom de bjuder in oss till olika
möten, säger Gunnar Brostedt.
Gunnars tips till andra kommungrupper som vill ha en dialog med
politikerna i sin kommun
l Försök göra intressanta presentationer som är pedagogiska och
lättbegripliga, gärna med humor.
l Använd alltid faktabaserad information med källhänvisning.
l Nyttja LRF-material som är utmärkt med raka enkla budskap.
Det finns mycket bra material
och filmer på LRFs hemsida och i
deras sociala medier.
l Tröttna inte på att repetera samma budskap eftersom det ständigt kommer nya politiker.

på BioDriv Öst

Sofia Weimarck
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Många av de beslut som
berör LRFs medlemmar
fattas på kommunal nivå,
till exempel plan- och byggärenden, miljötillsyn och
offentlig upphandling.
I LRF Mälardalens alla
30 kommungrupper pågår
ständigt ett påverkansarbete mot kommunernas
politiker.
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Medlemsinformation från LRF. Här berättar vi om vad LRF tycker och gör, centralt och regionalt. Frågor? Kontakta din region!

LRF-satsning ger resultat i Sigtuna
”Nu hör politikerna av sig till oss”

Gunnar Brostedt, LRFs kommungrupp i Sigtuna, berättar om lantbruket i kommunen vid en politikerträff på Droppsta gård.

Vill du prata om svenska mervärden?

Stämma i Enköping

❖ För dig som vill lära dig mer om
hur man kan prata om det svenska
lantbruket med konsumenter arrangeras inspirationsträffar i Uppsala,
Stockholm och Västerås.
LRFs kommunikationschef Gunnar
Gidefeldt medverkar och pratar om
kommunikationens roll i samhället
och inom det gröna näringslivet, och
bjuder in till diskussion:

❖ Regionförbundsstämman äger
rum den 18 mars i Enköping och
gästas i år av Christina Nordin, generaldirektör för Jordbruksverket,
och Stockholms läns landshövding
Sven-Erik Österberg. De debatterar
olika aspekter av livsmedelsstrategin,
som till exempel regler och villkor.
Mer information på www.lrf.se/
malardalen.

Vad vill vi nå ut med?
Vem vill vi ska lyssna?
l Hur kan jag bidra?
Uppsala den 16 mars, LRF-kontoret, Ultuna. Stockholm den 25 mars,
LRF Riks, Franzéngatan och Västerås
den 31 mars, Brunnby gård.
Samtliga träffar kl 18–21
Du kan läsa mer på www.lrf.se/
malardalen.
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Vad är BioDriv Öst?
– BioDriv Öst är en samverkansorganisation som underlättar
och driver på omställningen till
förnybara drivmedel i Uppsala,
Stockholms, Västmanlands, Södermanlands, Örebro och Östergötlands län. Våra medlemmar består
av aktörer från offentlig sektor,
näringsliv och forskning. LRF
Mälardalen är en av våra många
medlemmar.
Vad kan ni hjälpa LRF-medlemmar med?
– Eftersom LRF Mälardalen är
medlemmar så kan i sin tur era
medlemmar få kostnadsfritt stöd.
Det går till exempel bra att höra av
sig till oss med frågeställningar om
produktion av förnybara drivmedel och omställning till förnybara
drivmedel i fordon och arbetsmaskiner. Vi har i många år arbetat
med alla led kopplat till produktion och användning av biogas
och vi har nyligen genomfört olika
tester med arbetsmaskiner på el.
– Frågor om etanol, biodiesel
(RME, HVO), vätgas och andra
förnybara drivmedel svarar vi
också gärna på. Ett extra viktigt
fokusområde i vår verksamhet är
att öka efterfrågan på de hållbara
biodrivmedel som produceras här
i Sverige, vilket vi hoppas kommer
att gynna LRFs medlemmar allt
mer framöver.
Hur gör man om man vill komma
i kontakt med er?
– Mer information om vårt arbete
och kontaktuppgifter till alla oss i
organisationen finns på www.biodrivost.se. Jag är den som har
arbetat mest tillsammans med
lantbrukare gällande produktion
av olika biodrivmedel samt fossilfria arbetsmaskiner, så ett tips
är att ringa mig på 076-819 52 82.
Man kan också följa oss i sociala
medier och anmäla sig till vårt nyhetsbrev.
Vad är BioDriv Tinget?
– Första veckan i december varje
år har vi en stor konferens på Nalen i Stockholm. Vill man veta mer
om produktion och användning
av förnybara drivmedel så kan
det vara intressant att åka dit för
nätverkande och inspiration. I år
är konferensen den 1 december,
så boka gärna in det datumet redan nu!
Sofia Weimarck

