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LRFs riksförbundsstyrelse

Skrivelse till LRFs riksförbundsstyrelse angående djurrättsaktivister
Regionstämman med LRF Värmland 2019 beslöt att skicka en skrivelse till förbundsstyrelsen
om skärpt lagstiftning som en del för att kunna minska skadeverkningarna som aktivisterna
åstadkommer. Stämman önskar också informationsinsatser riktade mot allmänheten.
Det är viktigt att LRF kontinuerligt informerar allmänheten om vad djurrättsaktivister står för.
Debattartiklar och insändare men även sakliga och informerande inlägg på sociala medier. I
detta sammanhang är det viktigt att påpeka att kommentatorsfält, även på kvällar och helger,
hålls rena från osakliga och hotande inlägg. Här har LRF Media ett stort ansvar dygnet runt.
Det var stämmans mening att zonen runt bostadshus, gårdscentrum och stallar ska vara en
plats som är otillåten för icke inbjudna. Ordningsmakten måste ges möjlighet att snabbt
ingripa och avhysa oönskade personer. Bland annat byggarbetsplatser är inhägnade, det är inte
så praktiskt på lantbruk, men synen på otillåtet intrång måste vara minst densamma.
När det gäller demonstrationer, med eller utan ljudförstärkare, på landsbygden bör
lagstiftningen ge betydligt större möjlighet för ordningsmakten att stoppa, flytta eller avhysa
demonstranter som upplevs störande. Detta är inte minst viktigt i samband med arrangemang
där barn, allmänhet eller särskilt inbjudna deltar. Inte heller jordbrukets dagliga verksamhet
ska behöva störas av utomstående.
Det var även stämmans mening att lagstiftningen måste skärpas för intrång och hot. Hot på
nätet behöver kunna lagföras effektivt så lantbrukare vågar delta i debatter och berätta om sin
verksamhet.
LRF Värmland är väl medvetet om det arbete som görs men vill med denna skrivelse
förstärka vikten av en trygg och säker miljö för lantbruket, dess familjer och anställa.
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