Så fixar vi
enkelt en hållbar politik
Följ instruktionerna så har vi inom nio månader monterat
ihop en hållbar politik, lagom till höstens statsbudget

Hjälp på vägen från
Sveriges bönder till Sveriges politiker

Så fixar vi enkelt
en hållbar politik
Varsågod, här kommer ett platt paket från Sveriges bönder
till Sveriges politiker. Följ instruktionerna så har vi inom
nio månader monterat ihop en hållbar politik, lagom till
höstens statsbudget.
I det gröna näringslivet finns grundstommen till det som bygger ett hållbart
samhälle – naturkapital och entreprenörskap. För att det ska få full funktion och
snurr behövs skruvar, muttrar och även ett och annat kullager. Det vill säga, ett
gäng bra beslut som politiken har i sin verktygslåda.
Genom rätt beslut på fem särskilda områden kan vi tillsammans stärka Sverige,
göra landet stabilt och motståndskraftigt. Med beslut som utvecklar det gröna
näringslivet kommer jobb i hela landet, hållbar mat och förnybar energi.
Här följer monteringsanvisningar inom fem centrala områden som bygger
en hållbar politik.

Tillsammans
får vi landet att växa!

Myndighetsutövning
som stöttar och utvecklar
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Gör så här:

Ge myndigheter tydliga instruktioner
och regleringsbrev om att hjälpa
företagare att göra rätt. Det bygger
förtroende, skapar ett gott företagsklimat och högre regelefterlevnad.
Det tjänar alla på.

Inrätta ett implementeringsråd
som granskar hur lagar och regler
implementeras och påverkar svensk
konkurrenskraft. Rådet ska driva
förenklingsarbete nationellt och på
EU-nivå. En förebild finns i Danmark.

Uppmana myndigheter att snarast
ta fram digitala verktyg för att
standardisera och förenkla företa
gens uppgiftslämnande.

Se till att tillståndsprövning, till
exempel miljötillstånd i jordbruket,
effektiviseras så att ärendehante
ringen tar maximalt tre månader.

JAG FATTAR!
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Ett klimatneutralt
samhälle

Gör så här:

Komplettera och förenkla nuvarande skattesystem för att underlätta
en klimatanpassning. Gör det
möjligt för lantbruksföretagaren
att periodisera överskott i verk
samheten.

Inför en premie vid användning
av minst 50 procents bioandel i
diesel. Gör det som förstärkt återbetalning av skatt eller liknande.
Ge en extra premie vid användning
av 100 procent biodrivmedel.

Ge statligt stöd eller garantier för
fler investeringar i biodrivmedels
anläggningar.

Behåll eller öka arealen skogsmark
tillgänglig för skogsproduktion så
att skogen kan vara med och bidra
till en växande bioekonomi.
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Säker och robust
livsmedelsproduktion

Gör så här:

Se till att den nya handlingsplanen för Livsmedelsstrategin får inriktning på genom
förande istället för nya utredningsuppdrag.
Genomför de tillväxtinriktade förslag som
kom fram i uppdragen som lades ut
i den första handlingsplanen.

Anpassa tillsynsmetodiken på djurområdet från
dagens detaljinriktade kontroller till systemtillsyn.
Så kan tillsynen fungera rättssäkert tillsammans
med den målstyrda lagstiftning som ska införas
på djurområdet. Transportstyrelsen har god erfarenhet av målstyrd lagstiftning och systemtillsyn.

Komplettera berörda myndigheters regleringsbrev med tydliga uppdrag att stötta
livsmedelsstrategin.

Förstärk krisberedskapen och försörjnings
tryggheten genom ökad lagerhållning av livsmedel, utsäde, drivmedel och andra insatsvaror.

Den nationella planen för tillämpning av EUs
jordbrukspolitik måste utgå från Livsmed
elsstrategins målsättningar. Finansiera den
nationellt om det inte går att säkerställa en
EU-finansiering på nuvarande nivå.

Genomför de nationella handlingsplanerna för
gris, nöt, mjölk och får/lamm inom ramen för
Livsmedelsstrategin. Finansiera etapp 2 med
30 miljoner kronor från Livsmedelsstrategin.

Sätt ett mål om 3 procents årlig tillväxt i form
av ökad svensk produktion för livsmedelssektorn.

Implementera EUs djurhälsoförordning så att
Sverige kan behålla sin goda djurhälsostatus.
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Hållbar skogspolitik

Gör så här:

Tillsätt en äganderättsutredning med
syfte att stärka den privata ägande
rätten i skogen.

Uppdatera strategin för ett nationellt
skogsprogram. Lägg förslag till riksdagen
för hur det nationella skogsprogrammet ska
bidra till jobb och tillväxt i hela landet, och
till utvecklingen av bioekonomin.

Ändra artskyddsförordningen i
enlighet med EU-direktiven.
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En utvecklad landsbygd

Gör så här:

Satsa på fungerande infrastruktur.
Bredbandet ska vara lika bra på
landet som i stan. Öka underhållsbudgeten för enskilda vägar. Under
de senaste åren har antalet enskilda vägar blivit fler samtidigt som
underhållskostnaden för broar ökar
kraftigt. Anslaget ligger dock kvar på
mer eller mindre samma nivå. Med
mer resurser till enskilda vägar kan
fler bo och driva företag på lands
bygden.

Tillsätt en strandskyddsutredning med direktiv som
har ett tydligt utvecklingsfokus. Nya strandskydds
regler skulle gynna utveckling av boende och företa
gande i attraktiva strandnära lägen på landsbygden.

Återinsätt jaktlagsutredningen med mål att införa en
ny jaktlag som balanserar viltets värden mot viltets
kostnader och klargör ansvar för viltskador.

Tillsammans
får vi landet att växa!

Läs mer på
lrf.se/hallbarpolitik
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