
Visst är det en särskild känsla? Att vara 
i skogen, med alla dess dofter och ljud. 
Den svenska skogen är en underbar 
naturresurs – och de svenska skogs-
brukarna är en fantastisk tillgång. De 
planterar, vårdar och avverkar, årtion-
de efter årtionde. De skapar virke, till-
växt och jobb på landsbygden. 

I skogen finns råvaror för ett fossilfritt 
samhälle med förnybara material, driv-
medel och energi. I skogen finns också 
unika miljöer och arter. Många skogs-
ägare tar stort ansvar och skyddar fri-
villigt stora områden på sin mark. 

Det är ett jobb som vi värdesätter. Där-
för tycker vi det är viktigt att slå vakt 
om äganderätten. Om ett område helt 

ska skyddas, till exempel som natur-
reservat, måste staten ge markägaren 
snabb och full ersättning.

Vi vill också göra det lättare att vara 
skogsägare. Till exempel vill vi behål-
la skogskontot, det gynnar sparande. 
Vi vill också se över hur vi tillämpar 
EU-reglerna om bevarande av djur och 
växter.

Sist men inte minst. Vi kämpar för att 
göra det enklare att driva småföretag 
och sänka kostnaderna för att anställa. 
Då kan mindre skogsägare fortsätta att 
bruka sin mark, utveckla sina affärer 
och skapa fler jobb. Och vi alla får ta 
del av en levande landsbygd.

För skogspolitiken framåt!

Fler jobb i skogen
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Frihet under ansvar 
Det man äger och förvaltar vårdar man. 
För oss är äganderätten en grundmurad 
rättighet. Den svenska skogen ska även 
fortsatt brukas enligt principen frihet un-
der ansvar. Skogsnäringen ska utvecklas, 
samtidigt som den biologiska mångfalden 
bevaras. 

Respekt för äganderätten
Äganderätt och egendomsskydd ska be-
aktas vid myndighetsbeslut. Om staten 
gör anspråk på mark ska fastighetsäga-
ren ha rätt till rimlig och snabb ersättning. 

Rättssäkert skogsbruk 
Rättsosäkerheten kring tillämpningen av 
Art- och habitatdirektivet och Fågeldi-
rektivet har fått olyckliga konsekvenser 
för svenska skogsägare. Flera rättsfall 
har fått stor uppmärksamhet och vi an-
ser att den svenska implementeringen av  
EU-direktiven måste ses över.

Utveckla miljöarbetet
Klimatarbetet måste stärkas. För att Sve-
rige ska kunna ta steget in i en fossilfri 
framtid krävs en stark skogsnäring. Vi vill 
satsa på det förnybara och ge långsiktiga 
spelregler. Istället för regeringens tvång vill 
vi se mer samarbete och frivillighet. Nya 
skyddsformer som bygger skogsägares en-
gagemang behövs. Vi vill använda statens 
mark i Sveaskog för att ersätta och låta de 
som vill fortsätta vara skogsägare. 

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

Värna skogskontot
Skogskontot jämnar ut inkomster och 
underlättar för ökad avverkning under år 
med hög efterfrågan eller vid naturkata-
strofer, vilket är viktigt för en väl funge-
rande virkesmarknad. Vi vill därför behål-
la skogskontot som det är. 

Sverige ska bestämma – inte EU
Den svenska skogen skiljer sig myck-
et från exempelvis den portugisis-
ka eller grekiska. Det är vi i Sveri-
ge som förstår svenskt skogsbruk och 
hur vår skog ska skötas. Därför bör 
skogspolitiken bestämmas i Sverige,  
inte i EU. 

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

Vi är en folkrörelse som samlar och enga-
gerar människor som tillsammans vill arbe-
ta för att föra Sverige och världen framåt. 

Centerpartiet vill


