Från: Andreasson Marie <marie.andreasson@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 12 maj 2020 11:05
Till: Jan Landström <jan.landstrom@lrf.se>
Kopia: Västra Götaland, Regionstyrelsen <vastragotaland.reg.styrelse@lrf.se>
Ämne: Sv: Läsarreaktioner på Jordbiten
Hej
Tack för att ni hörde av er. Jag ska läsa artikeln igen med de ”ögon” som du beskriver.
Jag ska även stämma av frågan med Johan Linde som är enhetschef för jordbrukarstöd så får vi
reflektera tillsammans.
Hälsningar Marie
___________________________________
Marie Andreasson
Landsbygdsdirektör
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg
010-224 52 45
marie.andreasson@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland.se
Så hanterar vi dina personuppgifter

Från: Jan Landström <jan.landstrom@lrf.se>
Skickat: den 12 maj 2020 10:53
Till: Andreasson Marie <marie.andreasson@lansstyrelsen.se>
Kopia: Västra Götaland, Regionstyrelsen <vastragotaland.reg.styrelse@lrf.se>
Ämne: Läsarreaktioner på Jordbiten

Hej Marie!
I Jordbiten 2/2020 finns en artikel, ”Så slipper du sanktioner” s. 15, som föranleder lite
uppmärksamhet. LRF Västra Götalands styrelse hade styrelsemöte igår, måndag, och då
framkom att just den artikeln orsakat en beaktansvärd mängd kritiska reaktioner. Ja, läsare har
kontaktat styrelseledamöter för att skälla på er helt enkelt.
Vi tror att anledningen till det är både artikelns ton och innehåll. I korthet handlar kritiken om
att artikeln saknar den självklara informationen om vilka som berörs av de regelverk vars
sanktioner får en minutiös beskrivning i artikeln. Så som artikeln utformats skapar den bara en
massa hämmande oro är vår uppfattning. Kanske anser de som jobbar med detta dagligdags
att ytterligare information om vilka som berörs av regelverken för livsmedels- respektive
foderföretagare inte längre behövs men de reaktioner vi mött bevisar nog motsatsen.
Dessutom bevisas nog vikten av att är omsorgsfulla vid valet av ”tilltalston” vid er
kommunikation.
Men, detta mail är avsett att ha blicken framåt. Vi har gett några synpunkter om attityd och
anslag som vi verkligen hoppas ni kan omsätta framöver.
Hälsar
Janne
Landström, Jan

Verksamhetsutvecklare
LRF Västra Götaland, LRF Halland, LRF Värmland
Lantbrukarnas Riksförbund
Telefon:

010-184 43 17

jan.landstrom@lrf.se
Besöksadress: Skansgatan 3
Postadress: 451 26
451 26 UDDEVALLA

