LTO Nederland is de belangenbehartiger van
35.000 Nederlandse boeren en tuinders.
Deze ondernemers zijn lid bij de drie regionale verenigingen LTO Noord, LLTB en ZLTO.
LTO Nederland maakt zich nationaal en internationaal sterk voor Nederlandse boeren en tuinders:
• juiste randvoorwaarden voor de ondernemers, waarbinnen zij zelf keuzes kunnen
maken;
• concurrentiekracht en een sterke
marktpositie van de agrarische sector;
• maatschappelijk draagvlak.
Daarvoor is LTO Nederland partner in
netwerken met overheid, politiek, ketenpartijen
NGO’s, media en de maatschappij.
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Vier thema’s centraal bij
LTO Nederland

Alle sectoren
LTO Nederland zet zich in voor boeren en tuinders
die vertegenwoordigd zijn in alle 18 sectoren.
Multifunctionele landbouw

Glastuinbouw

Voedsel en Gezondheid
Goed voor mens, dier en plant
Boeren en tuinders produceren op een open en
eerlijke wijze voor de samenleving: gezond, zonder
schadelijke resten, zonder uitstoot van fijnstof, met
minimaal medicijngebruik en op een respectvolle
wijze voor dieren.
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Biologische landbouw

Goed voor bodem, water en lucht
Boeren en tuinders produceren op een schone en
duurzame wijze voor huidige en toekomstige generaties: goede bodem-, lucht- en waterkwaliteit,
energie neutraal, hergebruik van grondstoffen in
kringlopen, terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

Platteland
Goed voor de leefomgeving
Boeren en tuinders zorgen voor een mooie leefomgeving en een vitaal platteland om in te wonen, te
werken en te recreëren: behoud van natuur en een
gevarieerd landschap, stimuleren lokale economie,
goede productierandvoorwaarden.

Ondernemerschap
Goed voor de continuïteit van het bedrijf
Boeren en tuinders zorgen voor inkomen van werknemers, ketenpartijen en voor zichzelf. Voldoende
inkomen is basis voor de continuïteit van het bedrijf.
Belangrijke randvoorwaarden daarvoor zijn: goede
en betaalbare arbeid, eerlijk en gelijk speelveld,
gezond ondernemingsklimaat.

