
fler jobb
i skogen



fler jobb i skogen
Aktivt skogsägande ger både jobb och tillväxt på landsbygden. 
Därför är det viktigt att slå vakt om äganderätten, arbeta för fler 
privata skogsägare och mer privatägd skogsmark.  

Centerpartiet vill förenkla för skogsägare. Därför vill vi behålla 
skogskontot för att gynna långsiktigt sparande och se över hur 
vi tillämpar EU-reglerna om bevarande av djur och växter. 

Vi vill också göra det enklare att driva småföretag och sänka 
kostnaderna för att anställa. 

Då kan mindre skogsägare fortsätta att bruka sin mark och 
skapa fler jobb. Då kan vi alla ta del av en levande landsbygd.



Centerpartiet vill 
Frihet under ansvar
Det man äger och förvaltar vårdar man. För oss är äganderätten en grund-
murad rättighet. Den svenska skogen ska även fortsatt brukas enligt principen 
frihet under ansvar. Skogsnäringen ska utvecklas, samtidigt som den biologiska 
mångfalden bevaras.

Respekt för äganderätten
Äganderätt och egendomsskydd ska beaktas vid myndighetsbeslut. Om staten 
gör anspråk på mark ska fastighetsägaren ha rätt till en rimlig ersättning.

Rättssäkert skogsbruk
Rättsosäkerheten kring tillämpningen av Art- och habitatdirektivet och Fågel-
direktivet har fått olyckliga konsekvenser för svenska skogsägare. Flera 
rättsfall har fått stor uppmärksamhet och Centerpartiet anser att den svenska 
implementeringen av EU-direktiven måste ses över.

Behåll jordförvärvslagen
De som bor i bygden ska ha möjlighet att äga och bruka skogen som omger 
dem. Men skogsbruk drivs ofta av småföretagare med begränsade ekonomiska 
resurser. Jordförvärvslagen infördes för att hindra att större bolag konkurrerar 
ut små ägare. Den bör behållas.  

Öka det privata skogsägandet
Statligt ägda Sveaskog ska sälja ut delar av sitt skogsinnehav fram till 2018. 
Centerpartiet ser gärna ytterligare försäljning efter det, men i sådan takt att 
det inte stör marknaden.

Värna skogskontot
Skogskontot jämnar ut inkomster och underlättar för ökad avverkning under 
år med hög efterfrågan eller vid naturkatastrofer, vilket är viktigt för en väl 
fungerande virkesmarknad. Vi vill därför behålla skogskontot som det är.

Sverige ska bestämma om skogen – inte EU
Den svenska skogen skiljer sig mycket från exempelvis den portugisiska eller 
grekiska. Det är vi i Sverige som förstår svenskt skogsbruk som också ska 
besluta om hur skogen ska skötas. Därför vill Centerpartiet att skogspolitiken 
ska bestämmas i Sverige, inte i EU.



Välkommen till centerpartiet.
Centerpartiet står för närodlad politik och ett nytt 
ledarskap för Sverige. Vi vill ha ett grönt, tryggt och 
företagsamt samhälle där du bestämmer mer över din 
vardag – var du än bor. 

Vi är en folkrörelse som samlar och engagerar 
människor som tillsammans vill arbeta för våra idéer. 

Vill du engagera dig och vara med och påverka samhället? 
Bli medlem! Gå in på centerpartiet.se/blimedlem eller skriv 
ditt personnummer samt mejladress och swisha 150 kronor 
till nummer 123 421 85 33.


