Beter met minder
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Beter met minder
Nederland is trots op ‘zijn’ agrosector. De sector die aan de basis staat van dagelijks
gegarandeerd veilig en duurzaam voedsel en een breed pakket bloemen, planten en bomen
en zo meerwaarde levert op het terrein van gezondheid, welbevinden, ruimte, energie, water
en klimaat.
LTO Nederland bevordert dat agrarische ondernemers belangrijke bijdragen kunnen leveren
aan maatschappelijke behoeften op het terrein van voeding, gezondheid, welbevinden,
ruimte, energie, water en klimaat. LTO Nederland bevordert een sterke economische en
maatschappelijke positie van agrarische ondernemers in Nederland.
Nederlandse boeren en tuinders zijn wereldwijd toonaangevend in het produceren van
kwalitatief hoogwaardig, veilig, smaakvol en gezond voedsel en het beheer en aankleding
van de groene ruimte. Met ondernemerschap, kennis, maatschappelijke betrokkenheid en
duurzame, efficiënte productie staat de Nederlandse agrosector mondiaal aan de top. Zij is
niet alleen de groene motor van de nationale economie maar levert ook een belangrijke
bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving en zoekt actief naar oplossingen voor
maatschappelijk problemen.
Bijna 50.000 agrarische ondernemers werkzaam in uiteenlopende dierlijke en plantaardige
sectoren als akkerbouw, melkveehouderij, pluimveehouderij, bollenteelt, glastuinbouw,
boomteelt en varkenshouderij zijn aangesloten bij hun eigen regionale ondernemers- en
werkgeversorganisatie. LTO Noord, de ZLTO en de LLTB.
Deze drie regionale organisaties werken nauw samen in federatieve vorm onder de noemer
LTO Nederland. Daar bundelen ze hun belangen en behartigen deze nationaal en
internationaal. Zij maken zich sterk voor de economische en maatschappelijke positie van
de leden van de regionale organisaties en plaatsen de daartoe belangrijke issues op de
politieke en maatschappelijke agenda.
En dat is hard nodig. Uitdagingen als voedseltekorten, voedsel gerelateerde ziektes zoals
obesitas, het uitputten van natuurlijke energiebronnen, het beschadigen van de
biodiversiteit, fatsoenlijke arbeidsverhoudingen, dierenwelzijn en – ziektes. De uitdagingen
voor de toekomst voor Nederlandse boeren en tuinders zijn enorm.
LTO Nederland zet deze uitdagingen om in een concurrerende, duurzame, innovatieve
toekomst voor boeren en tuinders. Boeren en tuinders zijn samen met de maatschappij op
zoek naar houdbare oplossingen op terreinen als gewasbescherming, schaalvergroting,
diergezondheid en dierenwelzijn, volksgezondheid, en de wens van burgers: een
aantrekkelijk landelijk gebied. Dit vanuit het motto ‘Beter met minder’
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Door beter te produceren met minder energie, minder grondstoffen en minder emissies.
Kortom, duurzamer produceren in de ruimste zin van het woord, gebaseerd op respect voor
mens, dier, plant en omgeving. Maatschappijbewust en duurzamer, daar hebben
ondernemers ruimte voor nodig. Letterlijk en figuurlijk, in land en in regels.

Beter met minder, LTO maakt zich er hard voor.
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