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Tillsammans gör vi skillnad!
Tycker du det är viktigt med en levande
och dynamisk landsbygd och svensk
producerad mat? Och tycker du att
förutsättningarna för att driva gröna
företag behöver bli bättre?
Det tycker vi också!
LRF är en organisation som har
170 000 medlemmar med verksam
heter som spänner alltifrån småskalig
biodling till storskalig spannmålspro
duktion. Men vi har också mycket att
erbjuda dig som har gröna näringar
som fritidssyssla.
Tillsammans driver vi på politiker
och beslutsfattare på alla nivåer, såväl
i din hemkommun, som i EU, för att
villkoren för alla som bor och verkar
på landsbygden ska bli de bästa.
Gemensamt verkar vi också aktivt för
ett långsiktigt hållbart samhälle där
de gröna näringarna spelar en viktig
roll. Med fler medlemmar blir vi en

LRF-medlemmarna
Kjell Nilsson och
Jenny Andersson
är verksamma på
Graute gård,
Tingstäde socken
på Gotland.

allt mäktigare röst i debatten och kan
göra ännu större skillnad.
Läs om frågor vi driver, hur du kan
vara med och påverka, vilket stöd du
själv kan få och mycket mer i den här
broschyren.
Varmt välkommen in i LRF!

Jenny Andersson

Kjell Nilsson

medlem i LRF

medlem i LRF

Var f ör är d u m e d l e m i LRF ?

Mikael Gilbertsson
Stjernsundsgård, Askersund
”Medlemstidningarna Land,
Skogsland och Lantbruk skri
ver om sådant som jag känner
igen mig i. Genom dem kan
jag hålla mig informerad om
nyheter inom jord- och skogs
bruket och läsa om livet på
landet.”
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Lennart Svenzén
Kalmar
”Det är en trygghet att
vara medlem i LRF. De
hjälper till i krissituatio
ner, som efter stormen
Gudrun. Då fick jag hjälp
att röja och förhandla
fram ersättningar.”

Framtidsfrågor för landsbygden
och det gröna företagandet
LRF driver landsbygdens och de
gröna näringarnas viktigaste framtidsfrågor. Villkoren och förutsättningar för dem som bor och verkar
på landsbygden ska vara desamma
som i städerna. Och det ska löna sig
att driva gröna företag, oavsett om
de är små eller stora.
Vi driver på för bättre infrastruktur
(t ex vägar, telefoni och bredband)
och god service (t ex postutdelning)
på landsbygden. Vi arbetar också
aktivt för rättvisa konkurrensvillkor,
ökad lönsamhet, färre och enklare
regler, förenklade generationsskiften
och mycket mer.
Dessutom bevakar vi din rätt att äga
och bruka din mark/skog och du får
hjälp av våra experter om du skulle
drabbas av intrång.

Anna-Karin Salinas Nilsson,
Stockholm
”För att det är den naturliga
träffpunkten för oss som vill
hålla kontakt med vår hem
bygd. LRF erbjuder många
kurser som är nyttiga för mig
som skogsägare. Samvaron
på pubaftnarna har också
varit givande.”

Några viktiga framgångar
där vi varit med och påverkat:
✔	Överenskommelse med handeln
om svenskmärkning av köttråvara
i charkuteriprodukter.
✔ Fortsatt användning av växtskydds
medlet Stomp och Totril 2011.
✔	Avvärjt hot om återinförd handels
gödselskatt.
✔	Landsbygdsministern driver frågan
om djurvälfärdsersättning i CAP.
✔ Större inflytande och bättre möjlig
heter till ersättning vid skydd av
värdefull skog (Kometprogrammet)
och bättre naturvårdsavtal.
✔ Förstärkt skydd av äganderätten
i grundlagen och högre ersättning
i samband med expropriation.
✔ Jämförelseinkomsten har avskaffats
och avgiften för socialförsäkringen
har sänkts för egenföretagare.

Erik Johansson,
Häljegård, Umeå
”Det är otroligt smart att ha
en organisation där man
samlar kompetensen. Som
enskild företagare uppskat
tar jag att kunna bolla idéer
och att få stöd från en stark
organisation som arbetar för
de gröna näringarna.”
F l er g ö r mer f ö r e t t g rö n a re Sv erig e
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Ta del av vår samlade
expertkompetens
Inom LRF-koncernen finns det
experter inom en rad områden.
Du kan bland annat få råd om:
Försäkringar
	Arrendefrågor
	Intrång, äganderätt och allemansrätt
	Reklamationstvister
	Affärsutveckling och ekonomi
	Arbetsmiljö och säkerhet

	Vattenfrågor
Förnybar energi
	Vilt- och rovdjursfrågor

För mer information kontakta ditt
regionkontor (se www.lrf.se) eller
LRFs medlemsservice på telefon
020-44 44 33 eller e-post
medlemsservice@lrf.se

Rusta dig med aktuell information
Som medlem i LRF håller du dig
enkelt uppdaterad om vad som händer
inom lant- och skogsbruket. I medlemskapet ingår tidningarna Land,
Lantbruk och Skogsland. Vi erbjuder
också omvärldsanalyser i samarbete
med LRF Konsult.
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På lrf.se hittar du en hel kunskapsbank med relevant informations
material för olika verksamhetsinriktningar. Där ser du också vilka frågor
vi driver just nu och får tips på länkar
som underlättar ditt företagande.

Öka dina kunskaper och
utveckla ditt företagande
LRF har företagarcoacher över hela
landet med uppdraget att stötta medlemmar som vill utveckla sig själva
och sin verksamhet. Det kan till exempel handla om att träffa nya affärskontakter, gå en kurs, utveckla sitt
grisföretag, bygga vindkraftverk eller
diskutera nya utvecklingsmöjligheter.

Läs mer på www.lrf.se eller kontakta
LRFs Medlemsservice på 020-44 44 33.
Du kan också ringa 0771-573 573 och
fråga efter företagarcoachen i din
region.

Tillsammans med skogsägarföreningarna erbjuder vi också skogsträffar,
kurser, exkursioner med mera för dig
som vill öka på dina kunskaper om
skogsbruk och öka tillväxten i skogen.

Räkna hem
medlemsavgiften

Startpaket under 36
Är du under 36 år och funderar på att
starta eget, ta över dina föräldrars verk
samhet eller utveckla ditt företag? Boka
kostnadsfritt ett möte med en erfaren
rådgivare eller jurist från LRF Konsult
(värde 1 350 kronor). Ring 020-44 44 33
för mer information.

1 599:500:2 099:-

Allt det här ingår också i medlemskapet:
+	Tidningarna Land, Lantbruk och Skogsland, värde 1 599 kr/år
+	LRFs Basolycksfalls- och Baslivförsäkring *, värde 500 kr/år
+	Rådgivning i arrendefrågor
+	Ett trettiotal rabatter ** på alltifrån bilar och drivmedel till
försäkringar och inredning på IKEA
Du kan räkna hem minst 2 099 kronor per år på din medlemsavgift.
Läs om medlemsavgifterna på sid 7.
* 	 Baslivförsäkringen startar när du varit medlem i fem år om du var under
70 år när du betalade medlemsavgiften.
** 	Vissa av rabatterna måste du vara företagare för att utnyttja.

F l er g ö r mer f ö r e t t g rö n a re Sv erig e
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Lokal gemenskap stärker bygden
Folkrörelsen börjar nära dig, i någon av
de 1 158 lokalavdelningarna runt om i
landet där medlemmar träffas för att
utbyta idéer, påverka utvecklingen i bygden eller kanske bara fika tillsammans.
Lokalavdelningen är hjärtat i LRF och

LRF UNGDOMEN
En tiondel av LRFs medlemmar är under 36 år.
För dem finns ett särskilt nätverk, LRF Ung
domen, som arrangerar träffar, utbildningar,
studiebesök med mera. LRF Ungdomen har
egna förtroendevalda och en egen styrelse
som driver frågor såväl externt som inom LRF.
Vill du veta vad LRF Ungdomen gör i din region?
Du hittar kontaktuppgifter på www.lrf.se/region.

en viktig träffpunkt för både sociala
aktiviteter och diskussioner om vad som
händer i din bygd. Som förtroendevald
har du ännu större möjligheter att påverka både LRFs arbete och det som
händer där du bor.

Så här blir du medlem
SMSa ”LRF medlem” till 72 120, eller
kontakta LRFs Medlemsservice på telefon 020-44 44 33
eller via e-post medlemsservice@lrf.se, eller
gå in på www.lrf.se och fyll i ansökan, eller
skicka in talongen till höger
Kostnad för medlemskap
Medlemsavgiften varierar beroende på
vilken kategori du tillhör nedan. Både
den fasta och den rörliga serviceavgiften
är avdragsgill.

Om du äger eller brukar upp till 5 hektar
åker och upp till 25 hektar skog.
Ideell medlemsavgift 250 kr.
Fast serviceavgift 880 kr, plus moms.

• Lantbruksmedlem, fr 1 763 kronor (inkl moms)

• Personmedlem, 945 kronor

*
För skog i Norrbotten, Västerbotten,
Jämtland, Västernorrland, Dalarna, Gävle
borg samt Värmlands län 2:00 kr per hektar,
plus moms. Fjällnära skog: 0 kr.

Med reservation för eventuella tryckfel och prisändringar efter att broschyren tryckts.

Om du äger eller brukar mer än 5 hektar
åker eller mer än 25 hektar skog.
Ideell medlemsavgift 250 kr.
Fast serviceavgift 1 210 kr, plus moms.
Rörlig serviceavgift (baseras på brukad
areal): Åker 1–600 hektar 12:00 kr per
hektar, plus moms. Skog 1–800 hektar
3:50 kr per hektar, plus moms *. Årsavgif
ten är maximerad till 5 000 kr plus moms.

• Landsbygdsmedlem, 1 350 kronor (inkl moms)

Varken äger eller brukar jord eller skog.
• Familjemedlem, 250 kronor

Som familjemedlem räknas till exempel
make, maka, sambo, syskon, barn, föräld
er, kompanjon eller anställd till lant
bruks-, landsbygds- eller personmedlem.
Familjemedlemmar har tillgång till de
flesta medlemsförmåner, dock inte tid
ningen Land med Land Lantbruk och
Land Skogsland.
• Under 25 år eller studerande, 350 kronor

(ej i kombination med Familjemedlem)

För mer information om avgifter och medlemsfrågor kontakta LRFs Medlemsservice

Tidningserbjudande Bli medlem före 1 augusti 2011 och välj en av följande tidningar kostnadsfritt.
Om du blir Lantbruks- Landsbygds- eller Personmedlem får du 6-7 nummer gratis (värde ca 300 kronor).
Om du blir Familjemedlem, är under 25 år eller studerar får du 3 nummer gratis (värde ca 150 kronor).

F l er g ö r mer f ö r e t t g rö n a re Sv erig e
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•

Ja, jag vill bli medlem.

•

Jag är redan medlem och vill ansöka om medlemskap för fler personer på samma adress.

•  Jag tycker det verkar intressant men vill ha mer information, kontakta mig angående

Namn
Personnummer
Adress
Postnummer

Postadress

Hemtelefon

Mobiltelefon

E-postadress
Produktiv areal skogsmark

ha. Brukad areal åker

ha.

Studerande t o m (år och månad)

Är någon annan på din adress redan medlem – ange personens namn och medlemsnummer

Nedanstående personer ansöker också om medlemskap i LRF
Namn

Personnummer

Namn

Personnummer

Ja tack, jag väljer följande tidning kostnadsfritt:
Drömhem & Trädgård
Lantliv
Hästmagazinet
Jaktmarker och Fiskevatten
Traktor Power
Lantmannen
De uppgifter du lämnar kommer att sparas och användas internt inom LRF. (PuL 1998:204)
Kampanjkod: = Fler gör mer för ett grönare Sverige

Fliken blir 142 mm bred

Medlemsansökan

Foto: Stig Hammarstedt (omslag), Ester Sorri, Ulf Palm och Anders Wirström

Svarspost 200 000 78
658 00 Karlstad

Lantbrukarnas Riksförbund
Medlemsservice

Frankeras ej
LRF betalar
portot

Flik, baksida. Fliken blir 142 mm bred

Inom LRF finns en stor mångfald. Här
har vi sammanfattat likartade närings
verksamheter i 33 grupper. LRFs medlemmar har i genomsnitt 3,7 näringsverksamheter. Siffrorna är hämtade från
LRFs medlemsregister och baseras på
medlemmarnas egna uppgifter.
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Antal inrapporterade näringsverksamheter under 2010

Många gröna näringar inom LRF
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