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Hej kommunpolitiker som kandiderar
till att leda vår kommun framåt 2019–2022!

Den 9 september vill du att vi ska välja dig och ditt parti i valet till kommunfullmäktige.
Det är mycket för oss att ta ställning till innan vi bestämmer oss.

Vi från LRF vill betona betydelsen av att kommunen arbetar för de gröna
näringarna, med målet att skapa en grönare kommun. Ni politiker kan göra mycket
för att i enlighet med riksdagens fastslagna livsmedelsstrategi öka produktionen, och
för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle.

Vi undrar nu hur de olika politiska partierna i kommunen ser att målen ska uppfyllas
snabbast och bäst.

Vi inom jord- och skogsbruket verkar oftast i det tysta. Men det vi gör är avgörande
för om målen i livsmedelsstrategin ska uppnås. Varje tugga mat kan antingen komma
från något som har producerats av våra bönder, eller från importerade varor som inte
har framställts enligt svenska regler för miljö och djurhållning.

Boende och besökare i kommunen förväntar sig att möta en levande landsbygd med
djur, åkrar och öppna landskap. Varje gång vi ordnar aktiviteter på våra gårdar, ökar
vi förståelsen för var och hur maten produceras.

När skogarna brukas på ett ansvarsfullt sätt bidrar vi till omställningen till ett fossilfritt
samhälle. Vi skapar en stor mängd arbetstillfällen både i våra företag och i
exempelvis serviceföretag. Kort sagt: utan oss vore kommunen en sämre plats att bo
och leva i.

Vi vill gärna höra de olika partierna uttrycka hur de kan stötta oss. Och se att
tjänstemännen i kommunen är lyhörda för vikten av goda förutsättningar för de
verksamheter vi bedriver.
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Vi ser ett antal frågor där det är särskilt viktigt att vi i de gröna näringarna får
stöttning och där vi som väljare får besked:

• Hur kan kommunen bidra till att minska regelbördan i vardagen, och
kostnaderna för att uppfylla regelverken?

• Hur kan kommunens egna investeringar komma även småorter och
landsbygden till godo?

• Hur kan kommunen, tillsammans med oss producenter, verka för att hålla i
och hålla ut kring arbetet med en ökande andel lokala livsmedel?

• Hur kan kommunen verka för bättre framkomliga vägar för både gods- och
persontransporter?

• Hur kan man från kommunen påverka rikspolitiken så att de stora
samhällsbesluten också konsekvensutreds för hur de påverkar våra
förutsättningar i landsbygdsföretagen? Är det exempelvis rimligt att pengar till
infrastruktur i storstadsområden benämns investeringar, medan samma
satsningar här heter bidrag? Och är det rimligt att självverksamma, mindre,
skogsägare bedöms utifrån samma måttstockar som stora skogskoncerner?

Vi i LRF tycker att vi gör vårt absolut bästa för att målen i livsmedelsstrategin ska
uppfyllas och för att ställa om till hållbarhet, men vi behöver också hjälp från resten
av samhället för att lyckas.

Ta vår utsträckta hand och ta med våra frågor i diskussionerna! Det kommer vi alla
att tjäna på.

Vi vill också passa på att bjuda in representanter från alla partier i
kommunfullmäktige till grillkväll onsdag den 8 augusti kl 19,00, hemma hos
mjölkföretagaren Magnus Karlsson, Torpane 322, 46465 Brålanda. Då ges ni
utrymme att presentera Er vision och arbete för oss lantbruksföretagare och LRF-
medlemmar i Vänersborgs kommun.

Vi har även bjudit in en moderator som ska fördela ordet under kvällen. Vi avslutar
med att grilla svenskt kött. Vi kommer även att bjuda in media till mötet.

Vi hoppas på en intressant och givande presentation och diskussion kring det
framtida svenska jordbruket!

Välkomna!

Tacksam för snabba svar då inbjudan snart ska ut till våra medlemmar.

LRF:s kommungrupp i Vänersborg

Svar till: Kristina Jacobsson ordförande 076-219 18 87, kristina@halebacken.se


