LRF Värmlands verksamhetsinriktning 2020
Fastställd av styrelsen den 24 oktober 2019

Övergripande regionala mål 2020 för LRF Värmland
1. Konkurrenskraft
Medlemmarnas möjlighet att konkurrera med varor och tjänster från den gröna näringen ska
stärkas.
2. Markägarens rätt att själv disponera
Den värmländska jorden och skogen har en viktig roll för en biobaserad samhällsekonomi och i detta
öppnas fler möjligheter för våra medlemmar att lyckas med sitt företagande. LRF Värmland tydliggör
för såväl allmänhet som beslutsfattare att en stärkt äganderätt är ett viktigt medel för att
åstadkomma önskad samhällsutveckling.
3. Enskilda medlemmen
Det är tydligt för nuvarande och blivande medlemmar vad ett medlemskap i LRF innehåller och
skillnaderna mellan att vara medlem och inte är synliga.

LRF Värmland gör dessa prioriteringar inför 2020 års verksamhet:
•
•
•
•

•
•

•

•

Vattendirektivet: Det gröna näringslivet ska överleva nästa cykel under direktivet och ytterst
handlar det om att föreslagna åtgärder måste ha sin bas i rådgivning och frivillighet istället
för i tvingande lagstiftning.
Kommungrupper: Fler kommungrupper ska komma ”på banan” med en självgående, men av
region och personal understödd, egen verksamhet vilken bl.a. ska medföra att
kommungrupperna blir rustade för att stadgebindas.
Det gröna näringslivet i miljöfrågan: Brukarna av jord och skog ska ses som miljöhjältar och
klimaträddare av myndigheter och allmänhet.
Värmlandsstrategin: Den regionala utvecklingsstrategin ska präglas av omställningen till en
fossilfri och biobaserad ekonomi vilket ger en förståelse för Värmlands gröna näringslivs
potential och detta ska i sin tur prägla andra regionala dokument hos bland annat
länsstyrelse och skogsstyrelse.
LRF Värmland har en stor roll i att sätta handlingsplanen för den värmländska
livsmedelsstrategin så att den även engagerar företagarna inom primärproduktionen.
Enskilda vägar: Konsekvenserna av de förändringar som nu genomförs av samhällets
stöttning av de enskilda vägarna måste tydliggöras för beslutsfattare och myndigheter, bl.a.
att tillgängligheten till många bygder minskar och förutsättningarna för besöksnäringen
försämras.
God myndighetsutövning: Länsstyrelsen tar sig an sitt främjandeuppdrag på ett tydligare sätt
så att de får in en annan kultur. Detta måste ske genom ett modigt ledarskap och att
medarbetare kan sluta vara rädda för att ta sig an främjandeuppdraget trots att detta är en
mer utmanande uppgift än exv. kontroll. En ny landshövding ska fås att inse att vi anser att
detta är den högst prioriterade uppgiften för chefen på Länsstyrelsen.
Äganderätt: Äganderätts- och Strandskyddsutredningens resultat ska omsättas i linje med
medlemmarnas intressen.

