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Remissvar inför översyn av Vägen mot visionen 2021
Riksförbundsstyrelsen har remitterat ett utkast på en reviderad version av Vägen mot
visionen till LRFs regioner och LRFs organisationsmedlemmar.
LRF Västra Götaland vill avge följande synpunkter.
Övergripande synpunkter
Regionförbundsstyrelsen tycker att dokumentet återkommande har en för stark dragning
åt det dagsaktuella. Detta medför dels att dokumentet riskerar att inte bibehålla sin
relevans under den treårsperiod det är tänkt att täcka in, dels att det inte fullt ut fyller sin
viktiga funktion i organisationens styrdokumentshierarki. Styrelsen önskar sammantaget
ett starkare långsiktigt perspektiv i dokumentet, gärna med sikte på år 2030.
Specifika synpunkter
2.1 LRF är sina medlemmar
I avsnittets andra stycke finns en vällovlig ambition att fästa uppmärksamhet vid vikten
av att LRF står stark inom målgruppens kärnverksamheter. Det försök till uppräkning av
olika verksamheter som sker ger dock en oönskad effekt eftersom sådana alltid blir
exkluderande. Varför är exempelvis Entreprenad omnämnt men inte lokal mat och
dryck… etc. Regionförbundsstyrelsen föreslår följande kortare skrivning:
När LRF har många medlemmar och samlar det gröna näringslivet ger det LRF en stark
röst. Utöver ett högt antal företagarmedlemmar i LRF är det även angeläget att de
sammantaget representerar en stor andel enskilt brukad jordbruks- och skogsmark och
en stor andel av omsättningen inom primärproduktionen.
2.2 Medlemsengagemang och kraften i folkrörelsen
I detta stycke återfinns en ambition regionstyrelsen stöttar kring att lyfta värdegrundens
betydelse i LRF. Inriktningen på skrivningen är dock mest inriktad på vad och hur detta
ska ske och en önskan är istället en beskrivning av vad detta arbete syftar till och vad
för gott det kommer betyda för LRF att detta arbete sker.
3.1 Tillsammans får vi landet att växa
Avsnittets tredje stycke hänger naket och har i sig självt en alltför svag innebörd. I
regionstyrelsens mening hänger denna fråga ihop med en bred hållbarhetssyn och detta
innehåll bör därför integreras med föregående stycke.
I avsnittets fjärde stycke uttrycks den i regionstyrelsens mening riktiga ambitionen att
LRFs roll mer är att leda i riktning mot kunders preferenser än att lite fåfängt försöka
fånga dem. Regionstyrelsen vill förstärka tydligheten i denna inriktning genom att

Postadress
Box 114
532 22 SKARA

Besöksadress
Kämpagatan 1
532 36 SKARA

Telefon
010-184 40 00

E-post
vastragotaland@lrf.se
Hemsida
www.lrf.se

2(2)

meningen ” LRF har en roll att identifiera och skapa förutsättningar för nya attraktiva
marknader för medlemmarna.” stryks.
I avsnittets femte stycke behöver vi anslå ett framåtperspektiv och mycket starkare
uttrycka vad LRF vill att Livsmedelsstrategin ska innebära. Specifika handlingsplaner i
all ära men vi har ännu få eller inga exempel på att strategin verkligen får genomslag i
samhällets alla avvägningar mellan motstridiga intressen och sådana ambitioner bör
absolut uttryckas i Vägen mot visionen 2021.
Motsvarande gäller i viss mån för det nationella skogsprogrammet som behandlas i
avsnittets sjätte stycke. Här bör tydligare uttryckas ambitioner om att vi genom det
nationella skogsprogrammet äntligen ska ha fått en skoglig näringspolitik som
komplement till all skoglig miljöpolitik.
4.1 En lönsam och viktig del av näringslivet
I avsnittets femte styckes inledning anges utvecklingen mot ökad belåning och låg
lönsamhet som trender. Regionstyrelsen motsätter sig detta synsätt. Det nämnda är inte
trender men väl en följd av den utveckling som vi haft eller tagit alla möjligheter att
anpassa oss till. Här förordar regionstyrelsen att skrivningen istället tar sin utgångspunkt
i alla de marknads- och produktionsförhållanden som vi måste förhålla oss till för vår
lönsamhets- respektive kapitalsituation.
Med vänliga hälsningar
Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra Götaland

