Vill du att det
ska bli lättare att
producera livsmedel
i Sverige?

Ju fler vi är desto mer har vi att säga till om. Du behövs.

Vi ska producera
mer livsmedel i Sverige
Vi är många som vill producera mat och samti
Johanna Hellström, mjölkproducent
och gårdsmejerist, Skellefteå

Vi är många som
vill driva lönsamma
företag.

digt driva lönsamma företag. Sedan 2017 har
Sverige för första gången en nationell livsmed
elsstrategi som säger att svensk livsmedels
produktion ska öka. Ett historiskt genombrott
för landet och för LRF som drivit frågan under
många år. Nu arbetar LRF för att strategin
ska genomföras och att konkreta resultat
kommer fram.

Framgångar så här långt
Från 1 november 2021 gäller EUs direktiv
om förbud mot otillbörliga handelsmetoder
i livsmedelskedjan i Sverige.

Fredrik Lundberg,
växtodling, Gränna

Men det finns
stora utmaningar som
behöver hanteras.

Genomslag för arbetet med regionala livs
medelsstrategier och handlingsplaner, arbete
pågår i alla län och sprider sig även till
kommuner.
”Regelpaket” med bland annat förenklad
prövning av miljötillstånd i budgetproposi
tionen för 2021.
Genomslag i EU för nya och skärpta
antibiotikaregler som stärker konkurrens
kraften för svensk animalieproduktion.
Regeringen har lagt förslag om ursprungs
information för kött på restaurang.

Jeanette Elander,
grisuppfödare, Västerås

Men det finns fortfarande utmaningar
Det handlar bland annat om…
Den svenska försörjningstryggheten måste
öka.
Myndigheter som fortsatt försvårar företagan
det istället för att ha ett tillväxt- och
främjandeperspektiv.
Sverige har inte samma konkurrensvillkor som
övriga EU när det gäller djurskydd, växtskydd
och drivmedel.
Det behövs kraftfulla åtgärder för att minska
viltskadorna.
Frågor kring vatten som dränering, dikning

och dammar behöver utvecklas.
Mer svenska råvaror på restaurang och i de
offentliga måltiderna.

Ny medlemsförmån – juridisk vägledning
Har du en juridisk fråga som du behöver hjälp
med? Vi ger medlemmar vägledning inom
juridiska frågeställningar.
Läs mer på lrf.se/juridiskvagledning

Ta ställning du med
Vill du eller någon du känner ta ställning för rätt
visa villkor, respekt och lönsamma landsbygds
företag? Gör det genom att gå
med i LRF. Varje medlem ger
tyngd vid förhandlingsborden.

LRF är det gröna
näringslivets före
tagarorganisation
LRF är representerat på
alla nivåer i samhället
och finns med när det
fattas beslut i kommu
ner, regioner, riksdag
och EU.
En ökad, lönsam,
livsmedelsproduktion
är viktig både för
krisberedskapen och
för sysselsättningen
i hela landet.
Viktiga frågor är:
•Myndighetsutövning
•Enklare regler
•Offentlig upphandling
•Handläggning av
miljötillstånd
•Vattenskyddsområden
•Ägande- och
brukanderätt

Välj mellan att:
SMS:a livsmedel till 711 40,
så ringer vi upp
Ringa LRFs medlemsservice
010 – 184 40 00
www.lrf.se/medlemsansokan

Politik och opinion
LRF arbetar med att förändra både politik
och opinion. Vi träffar politiker och arbetar
löpande med myndigheter kring förståelsen
för livsmedelsföretagandets villkor.
Viktiga frågor är:
Äganderätt
Enklare regelverk
Växtskydd
Nationell och regionala
livsmedelsstrategier
Infrastruktur
Jordbruks- och landsbygdspolitik
Gemenskap
Inom LRF finns ett stort antal mötesplatser
på både lokal och nationell nivå.
Lokala mötesplatser inom LRF för nät
verk, erfarenhetsutbyte och affärer
Vi är LRF, en Facebookgrupp enbart
för LRF-medlemmar
LRFs omsorgsgrupper

Kunskap
Det finns ett stort utbud av omvärldsbevak
ning, expertkunskap och konkreta verktyg
för den som vill utveckla sitt företagande.
Till exempel:
LRF Företagarakademi med en hel rad
utbildningar för företagare
Rådgivning kring arbetsmiljö
Omvärldsbevakning och rapporter
Mallar och verktyg för företagare
Rabatter och förmåner
Som medlem i LRF har du många exklusiva
erbjudanden och rabatter, till exempel:
Tidningarna Land, Land Lantbruk och
Land Skogsbruk ingår i medlemskapet
Rabatt på byggmaterial
Bilar och drivmedel
Juridisk vägledning i frågor som rör din
verksamhet inom de gröna näringarna
Handbok för diken och vattenanläggning
Hjälp med tvister vid reklamationer
av maskiner
Rabatt på försäkringar

Medlemsavgift 2022
Ca 144– 609 kr/mån beroende på
hur mycket mark du äger/brukar och
den omsättning du har.
Ca 24 kr/mån om någon annan på
din adress är medlem.
Ca 44 kr/mån om du är under 28
eller studerar.
För dig som har företag är hela avgif
ten, förutom 290 kronor, avdragsgill.
Räkna ut avgiften och ansök här:
lrf.se/medlemsansokan
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Det här och mer ingår i LRF-medlemskapet

