LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
LRF Västra Götaland

2020-03-31
LRF
Riksförbundsstyrelsen
105 33 STOCKHOLM
registrator@lrf.se

Skrivelse från LRF Västra Götalands stämma till
riksförbundsstyrelsen ang djurrättsextremister
Diskussion fördes på stämman samt inkommen motion från Essunga kommungrupp om vad som hänt sen riksförbundsstämman angående arbetet mot djurrättsextremister.
Vi önskar gärna en uppdatering och redogörelse för vad som hänt.
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Bilaga:
Styrelsens yttrande på motionen.
Regionstyrelsen har under året träffat Polisen region Väst i Göteborg där de
visade hur djurrättsextremisternas intrång, hot och förföljelse har prioriterats
upp. De jobbar hårt med att få till fällande domar. Under året har ett antal djurrättsextremister åkt fast vid olika djurrättsliga arrangemang.
Efter mötet startade ett samarbete mellan den regionala polisen och LRF Västra
Götaland där det bjöds in till lokala träffar inför betessläpp. Detta samarbete
pågår fortsatt där flera kommungrupper önskat/önskar medverkan av polis och
någon från regionstyrelse/omsorgsgrupp för att föra dialog med hur LRF och
polisen jobbar. Vad kan vi tänka på och vad får vi lov att göra vid misstanke
om intrång.
LRF Västra Götaland har också fått god kontakt med Polisen vilket gjort att vi
vid flera tillfällen under året snabbt fått ihop rätt lokalpolis med lantbrukare
samt att när djurrättsextremister är inblandat kommer det till rätt arbetsgrupp
inom Polisen.
Det är viktigt att alla brott, intrång, hot eller trakasserier polisanmäls. När en
polisanmälan görs behöver ord som djur, mjölkbonde, lantbrukare, djurrättsLRF VÄSTRA GÖTALAND, vastragotaland@lrf.se
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extremister eller likande finnas med i anmälan, så polisen när de söker ut på
ord får fram att det finns anmälningsärenden.
Viktigt att tänka på:






Vid pågående brott/intrång ring 112.
Samtala aldrig med djurrättsextremister, bemöt dem med tystnad och behåll
lugnet.
Fota och filma dem och deras bilar och ta registreringsnummer. Du kommer bli filmad av dem.
Ta foto på deras anslag.
Gå absolut inte i konfrontation med djurrättsextremisterna. De kommer
provocera dig. Det kan användas mot dig senare.
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