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LANDSBYGDEN BYGGER SVERIGE STARKARE

På landsbygden finns våra livsmedelsföretag som varje dag producerar den mat vi 
konsumerar. Våra skogar ger oss förnybara bränslen, naturupplevelser som stärker 
vår besöksnäring, och klimatsmarta byggmaterial.

När vi nu ställer om till ett mer hållbart samhälle och går ifrån diesel, bensin och olja 
till att bli fossiloberoende, har landsbygden och dess gröna näringar en viktig och  
avgörande roll. 

Centerpartiet fokuserar nationellt på stärkt konkurrenskraft och förenklade regelverk,  
samtidigt som vi regionalt och lokalt alltid haft som hjärtefråga att stärka den lokala  
utvecklingskraften på landsbygden.  

SVENSK BEREDSKAP MÅSTE HÖJAS

Vi befinner oss i en akut och mycket allvarlig situation i världen. Det förhöjda 
säkerhetsläget påverkar priserna på el, bränsle, konstgödsel och foder. Viktiga  
delar av svensk livsmedelsproduktion riskerar att slås ut. Nu behövs kraftfulla 
stödinsatser. Centerpartiet har fått med sig regeringen och andra partier att stöjda 
jord- och skogsbruket med över tre miljarder kronor i det extrema läge vi nu befinner 
oss i. Nu är det viktigt att pengarna snabbt kan komma företagarna till del.

För att nå målet om ett långsiktigt och livskraftigt lantbruk, behövs långsiktiga 
förutsättningar. Krångliga regelverk och övertolkningar av EU-direktiv hämmar 
landsbygdens utveckling, den gröna omställningen och försvårar för möjligheterna  
att stärka vår nationella säkerhet.

MINSKAD REGELBÖRDA FÖR ÖKAD KONKURRENSKRAFT

Svenska livsmedelsproducenter är världsledande på djurhälsa, har en restriktiv 
användning av antibiotika i djurhållningen och producerar mat på ett klimatsmart 
och miljövänligt vis.

Vi ser dock att svenska lantbrukare inte alltid kan ta betalt för det mervärde  
som exempelvis betande djur ger upphov till i form av öppna landskap och stärkt 
biologisk mångfald. För att svenska lantbrukares konkurrenskraft ska kunna stärkas 
måste regelbördan minska. Centerpartiet vill se över bland annat djurskyddskrav 
och andra regelverk för att se till att det inte är byråkratin, utan istället syftet med  
reglerna, som står i fokus för lantbrukaren.



Snarast möjligt betala ut de ca två miljarder kronor i riktat krisstöd som Centerpartiet fått 
med regeringen på. Krisstödet ska omfatta fjäderfä, gris, mjölk och nötnött, får och get 
samt växthusföretag

Tillfälligt betala tillbaka så mycket dieselskatt som möjligt till svenskt jord- och skogsbruk 
(återbetalningen ska också kunna ske retroaktivt). Totalt har Centerpartiet förhandlat fram  
en återbetalning som uppgår till ca 1,2 miljarder kronor den 1 januari 2022 till 30 juni 2023

Tillfälligt höja det så kallade Norrlandsstödet med 50 miljoner  
kronor till 461 miljoner kronor

Sänka skatten på drivmedel - Centerpartiet vill slopa skatten på  
förnybara drivmedel inom reduktionsplikten

Öka biodrivmedelsproduktionen

Stärka äganderätten för Sveriges skogsägare 

Reformera reseavdraget med ökat landsbygdsfokus

Satsa på grön tillväxt och stärkt innovationskraft

Bygga ut den förnybara elproduktionen

Satsa på jordbrukets kompetensförsörjning

Stärka vägnätet, fortsätta bygga ut bredband i hela landet och förbättra mobiltäckningen

Göra om strandskyddet så det blir enklare att bo och verka i lands- och glesbygden.  
Som ett första steg vill vi genomföra de historiskt omfattande förändringar för att underlätta  
att bo och bygga i vattennära lägen på landsbygden som fanns med i det lagförslag som lagts  
fram för riksdagen. Tyvärr har M, KD, SD tillsammans med V stoppat detta

Att myndigheternas handläggningstider kortas och tillståndsprövelser förenklas

SVENSK MAT GER JOBB OCH SER TILL ATT DJUREN MÅR BRA

Mat som görs i Sverige håller hög kvalitet. Svenska miljökrav gör också att tillverkningen 
blir mer och mer hållbar. Redan idag är matproduktionen i Sverige ofta bättre än andra 
länder i EU. Med mer svenskproducerad mat kan du handla mer närproducerat.

Alla företag i livsmedelskedjan måste ha konkurrenskraftiga villkor. Sverige behöver 
mer än någonsin starka och livskraftiga livsmedelsföretag. 

Centerpartiet vill stärka Sverige som matland. Ett land för hållbar, innovativ mat som 
är producerad med klimat, miljö och lönsamhet i fokus. För Sveriges bästa.

DET BEHÖVS ORDENTLIGA INVESTERINGAR I 
LANDSBYGDEN - DÄRFÖR VILL VI:

Läs mer om våra förslag på: www.centerpartiet.se



Sällan har vikten av demokratiska värderingar varit så tydlig. En röst på 
Centerpartiet är en röst för det öppna och fria samhället, för demokrati, 
yttrandefrihet, föreningsfrihet och alla människors lika rätt och värde.  
Vi kommer alltid att vara en kraft som gör det som krävs, för klimatets 
bästa, för landsbygdens bästa. Och för Sveriges bästa.

Stödpaket till lantbruket och yrkesfisket

Sammanfattning av de insatser Centerpartiet drivit igenom under våren 2022


