STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR 2019
A) LRF VG är den sammanhållande kraften för ökad skogs- och
livsmedelsproduktion inom Västra Götalands län
Prioriteringar 2019
•

Vi för en aktiv dialog med länets riksdagsledamöter angående att den av
riksdagen fastställda livsmedelsstrategin måste följas upp med att regeringen, i
sina regleringsbrev, ger alla berörda myndigheter ett tydligt tillväxtuppdrag.

•

Vi tar fram tydliga positioner för hur CAP bör utformas i kommande
programperiod för att maximera den politikens bidrag till att uppnå
livsmedelsstrategins ambitioner.

•

Vi för en aktiv dialog med länets riksdagsledamöter angående skogens
förutsättningar att utvecklas som näring. Det är en aktiv näringspolitik, inte
miljöpolitik, som maximerar skogens bidrag till omställningen till ett hållbart
samhälle.

•

Vi tar initiativ till en framtidssatsning för en yrkesbytarutbildning i VG som ger
fler, såväl unga vuxna som nyanlända, tillträde till det gröna näringslivet i VG.

•

Vi genomför en extern kommunikation som syftar till att ge en positiv bild av
västsvenskt jord- och skogsbruk som i sin tur medvetet medverkar till att få
politiker och beslutsfattare att fullt förstå våra åsikter om olika reglers
utformning och tillämpning.

B) Medlemmarnas upplever ökad makt över sin egendom och att
LRF VG gör verklig skillnad i konkurrenskraftsfrågor som påverkas
av politik
Prioriteringar 2019
•

Vi lyfter fram krav på förändringar av tillämpningen av artskyddsförordningen
och nyckelbiotopsbegreppet som centrala delar av skogspolitiken för att slå vakt
om principen frihet under ansvar.

•

Vi kräver att länsstyrelsen och skogsstyrelsen snarast och fullständigt övergår till
att tillämpa verklig frivillighet som tillvägagångsätt i sitt arbete med
områdesskydd.

•

Vi informerar markägare, jordbruksarrendatorer och jägare om vikten av eget
ansvarstagande i frågan om att begränsa skadorna av vilt. Utgångspunkt är att
markägarna skall ha möjlighet att bedriva lönsammast möjliga produktion utan
påverkan av obalanserade viltstammar.

•

Vi kräver att alla berörda tillsynsmyndigheter skall ta ut avgift i relation till
utfört arbete. Det måste löna sig för en verksamhetsutövare att göra rätt. Detta
medför i sin tur att intresset för tillsynens innehåll och kostnad ökar och kan leda
till att fler regler ifrågasätts.

•

Vi för en aktiv dialog med länets riksdagsledamöter kring att det hittillsvarande
arbetet med Grön infrastruktur är en återvändsgränd som bör kastas i
papperskorgen.

•

Vi följer noga det förslag till ny lag som aviserats rörande framtida reglering av
jord- och skogsbrukets alla markavvattningsanläggningar.

•

Vi driver, gentemot såväl allmänhet som beslutsfattare, frågan om att det gröna
näringslivet måste kunna bedriva all sådan verksamhet som är tillåten enligt lag
utan att hinder av vare sig lagstadgad demonstrationsrätt eller yttringar av civil
olydnad.

C) Modernisera och utveckla intern organisation, attityder och
kultur
Prioriteringar 2019
•

Vi genomför den vid riksförbundsstämman 2018 beslutade folkrörelsedialogen
med ett brett engagemang i den lokala organisationen.

•

Vi initierar ett flerårigt målmedvetet arbete för att skapa ett ”LRF närmare dig!”.
LRF VG måste slå vakt om att vara en stor liten organisation där ingen upplever
att vare sig geografiska eller organisatoriska avstånd är ett hinder för kontakter
och utbyte av synpunkter. Denna föresats ska genomsyra all verksamhet
regionförbundet initierar och särskild vikt ska under 2019 läggas vid upplägget
för regionförbundets kontakter med kommunalt och lokalt förtroendevalda samt
med LRF Ungdomen.

•

Vi tar fram en modell för vår kommunikation som understödjer det övriga
arbetet kring ett ”LRF närmare dig!”.

