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fastigheten fortfarande kan klassas som jordbruksfastighet. För närvarande
krävs 2,5 hektar. Om bostadstaxeringsutreningen (SOU 2012:52) går igenom
krävs minst 5 hektar.
Beslut i stora politiska frågor
Landsbygdspartiet oberoende vill verka för att Sverige ska införa en
Författningsdomstol. Dess funktion ska vara att garantera medborgarnas frioch rättigheter genom att kontrollera om föreslagna lagar strider emot
grundlagen, och i så fall förklara dem ogiltiga.
Stora beslut och stora politiska frågor som beslutats i riksdagen ska prövas
och avgöras av en beslutande folkomröstning. Det ska bildas en myndighet
som ska ha i uppgift att på ett objektivt sätt visa upp faktabaserade argument
från alla sidorna inför en folkomröstning.

BILAGOR:
Bilaga 1 Omfördelning av medel i statens utgiftsområden
Sverige har 346 myndigheter fördelade på följande grupper:
250 statliga förvaltningsmyndigheter
4 under Riksdagen
3 statliga affärsverk
6 AP-fonder
83 Sveriges domstolar och Domstolsverket
Dessa myndigheter sysselsätter 218 000 (226 000)helårsanställda.
Lands- och glesbygdskommuner tvingas spara i sina budgetar. Vi
anser att det är dags för staten att i högre grad satsa på lands- och
glesbygdskommuner.
Vi anser att utgiftsområdena(UO) 1, 2, 7, 8, 13, 14, 17, 20 och 27
avkrävs en besparing på 20 %.
Beräknat på prognosen för 2019 års utgifter kommer det att
innebära en besparing i ovan nämnda UO med ca 49,2 miljarder De
frigjorda medlen tillförs i första hand följande områden:
Lands- och glesbygd, Rättsvårdande myndigheter och Polis,
tull/gränsskydd/försvar, ökad självförsörjningsgrad för livsmedel
och drivmedel skola/vård/omsorg och pensionssystemet.

Utgifter år 2019 (prognos), per utgiftsområde (ram för
utgiftsområdet), belopp i miljarder kronor.
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Utgiftsområde (UO)

Utfall 2018

Riksdagens beslut 2016.

Prognos 2019

UO 1: Rikets styrelse

14,3

13,3

15,0

UO 2: Samhällsekonomi och
finansförvaltning

16,0

15,26

UO 3: Skatt, tull och exekution

11,4

10,1

11,4

UO 4: Rättsväsendet

45.9

42,5

48,7

UO 5: Internationell samverkan

1,9

1,9

2,3

UO 6: Försvar och samhällets
krisberedskap

53,5

50,3

UO 7: Internationellt bistånd

42,8

35,0

44,0

UO 8: Migration

19,6

33,0

12,8

UO 9: Hälsovård, sjukvård och social
omsorg

78,4

68,5

UO 10: Ekonomisk trygghet vid
sjukdom och funktionsnedsättning

99,7

107

UO 11: Ekonomisk trygghet vid
ålderdom

34,8

35,0

UO 12: Ekonomisk trygghet för
familjer och barn

95,2

89,5

UO 13: Jämställdhet och nyanlända
invandrares etablering

22,2

33,0

UO 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

73,9

75,7

73,4

UO 15: Studiestöd

21,1

22,0

22,6

UO 16: Utbildning och
universitetsforskning

76,0

72,4

UO 17: Kultur, medier, trossamfund
och fritid

16,0

14,5

4,6

6,8

3,1

UO 19: Regional tillväxt

3,6

3,6

3,7

UO 20: Allmän miljö- och naturvård

10,4

8,4

10,7

UO 21: Energi

3,5

2,9

3,4

UO 22: Kommunikationer

56,6

55,1

57,4

UO 23: Areella näringar, landsbygd och
livsmedel

19,6

17,2

UO 24: Näringsliv

7,5

6,5

7,3

111,4

105,0

120,0

UO 18: Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och byggande samt
konsumentpolitik

UO 25: Allmänna bidrag till kommuner

17,0
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UO 26: Statsskuldsräntor m.m.

13,6

16,5

UO 27: Avgiften till Europeiska
unionen

35,0

29,6

21,8
40,4

Bilaga 2 Differentierad kommunalskatt, landstingsskatt och
arbetsgivaravgift.
Bakgrund.
Trots att den kommunala servicen är allt sämre ju längre från tätorterna man
kommer så är kommunalskatten densamma. Det är rimligt att den som inte
åtnjuter en tjänst, eller som har svårare att göra detta, inte betalar lika
mycket. Det viktigaste är att en differentierad kommunalskatt kommer att
fungera som ett incitament för kommunens styrande att satsa i landsbygden,
då en ökad servicegrad där kommer att generera ökade skatteintäkter.
På motsvarande sätt ska en differentierad landstingsskatt och arbetsgivaravgift
konstrueras.
Teknik för utförande.
Vi vill att man vid deklarationen fyller i ett enkelt flervalsdokument där man
anger avstånd till olika samhälleliga institutioner och kommunala
inrättningar. Dessa svar poängsätts sedan på samma sätt som i det formulär
man idag lämnar in vid fastighetsdeklarationen. Har man nära till bibliotek
men långt till simhall, får man en hög poäng för biblioteket men en låg för
simhallen. Sammanräkningen av poängen avgör sedan, vilken
kommunalskatt man ska betala. De som bor i ren obygd får låg
kommunalskatt och de som bor i ren stadsmiljö får något högre
kommunalskatt än idag.

Finansiering.
Eftersom det är så många fler som bor centralt med tillgång till den
kommunala servicen, så behöver deras skatt bara höjas marginellt för att
finansiera sänkningarna på landsbygden. Sänkningen blir succesivt större ju
längre från centralortens service man bor. Redan från första året kommer
kommunens skatteinkomster vara samma som tidigare. Omläggningen till
detta system är alltså helt finansierat från start. Utvecklar sedan kommunen
servicegraden på landsbygden, så kommer allt fler att hamna längre till
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vänster på kurvan och kommunen får därmed allt större skatteinkomst.
Brytpunkten där ingen skatteförändring sker, läggs på en nivå där en
acceptabel om än inte fullvärdig service finns.

Man kan alltså påverka utfallet på flera sätt, dels genom att välja brytpunkt,
dels genom hur mycket man vrider på axeln. Vilka poänggränser man väljer
för olika skattesatser påverkar också.
För att genomföra detta måste naturligtvis lagar och förordningar anpassas.

Illustration av principen för differentierad kommunalskatt, landstingsskatt och
arbetsgivaravgift enligt Boströms snurra. Endast en princip.
X-axeln – ju längre från kommunal service – ju längre till höger. Y-axeln –
förändring av skatten. 0 = oförändrad skatt

2
1
0

tätort, ökad ska�
brytpunkt,
oförändrad ska�

-1
-2

-3

glesbygd, sänkt ska�

-4
-5

obygd, liten ska�

-6

Bilaga 3 Välkomstkontrakt för migranter
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Landsbygdspartiet oberoende anser att samhället måste ta ett
tydligare ansvar för att migranter som kommer till Sverige förstår
och accepterar vilka lagar och regler som gäller här. Därför har vi
formulerat ett välkomstkontrakt som migranterna måste läsa
igenom och skriva under innan de kan söka asyl här. Självklart
ska det översättas till aktuellt språk.
Välkommen till Sverige!
Bästa migrant. Vi hälsar dig välkommen till Sverige. Vi ska efter
bästa förmåga se till att du får mat och tak över huvudet, vilket vi
hoppas att du ska uppskatta, då du sannolikt flytt från krig och
elände.
Vi ska göra vårt bästa för att du så snart som möjligt får besked
om du får stanna. Sverige är ett relativt glesbefolkat land, så plats
finns, dock inte obegränsat med bostäder. Däremot är våra
ekonomiska resurser begränsade och flyktingmottagandet kostar
oss som land en hel del på kort sikt.
När du som migrant kommer till Sverige så förväntas du även
anpassa dig till det svenska samhället och snabbt lära dig språket.
Detta innebär naturligtvis inte att du behöver förändra hela dig
själv, mångkultur berikar även samhället i Sverige. Men våra lagar
och principer behöver du rätta dig efter. Vår ambition är att du ska
hitta ett arbete så snart som möjligt, så att du kan försörja dig och
eventuella barn.
Här i Sverige har vi en syn att alla människor har rätt att
behandlas med samma värdighet som måste respekteras. Detta
innebär bland annat att kvinnor och män är jämställda och har
samma rättigheter och skyldigheter. Vi har religionsfrihet, vilket
innebär att alla har rätt att ha sin tro. Men om den tron strider mot
lagen, så är det Sveriges lag som står överst. Kan du inte
respektera och acceptera detta, så är du inte välkommen till vårt
land.
Kanske har du för avsikt att återvända till ditt hemland när
situationen där lugnat ner sig? Men oavsett vilket, så måste du
acceptera svensk lag.
Här nedan kan du skriva under att du accepterar detta och att du
kommer respektera svensk lag, att alla människor har samma
värdighet och att lagen står över din trosuppfattning och
eventuella familjetraditioner om dessa strider mot svensk lag. Gör
du inte det kommer du att kunna utvisas.
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Bilaga 4 Vårt ställningstagande i rovdjurspolitiken grundar sig
på fakta
Ett urval presenteras nedan.
o Vargen är vår planets mest framgångsrika rovdjur och den svenska
vargstammen är en genetiskt undermålig utlöpare av den ryska
stammen som består av mer än 50 000 djur.
o Vid närvaro av varg sjunker fastighetspriserna med i genomsnitt 10
procent och jaktarrendena till markägarna försvinner när tillgången
på jaktbart vilt minskar och löshundsjakten blir för farlig för
hundarna.
o Produkter från skog och mark representerar själva sinnebilden av
klimatsmarta val, bär och svamp som aldrig utsatts för konstgödsel
och viltkött som inte kan bli mer ekologiskt måste vara i linje med
de miljömål vi har att ta hänsyn till idag. Med en stor stam av
rovdjur blir detta snart en svårutnyttjad resurs i stora delar av vårt
land.
o Att bedriva djurhållning i närvaro av rovdjur är en svår uppgift och
vi anser att denna fråga måste skötas med större kunskap och
noggrannhet än vad som är fallet idag. Utan betande djur riskerar
våra öppna hagmarker att försvinna, och med dem en del av vårt
kulturlandskap och en mångfald av rödlistade arter.
o Att tamdjur utsätts för rovdjursnärvaro och risker för att bli
skrämda, stressade, jagade, rivna och i värsta fall dödade, kan inte
vara förenligt med ett fullgott djurskydd och ägaransvar. Vilket inte
heller alternativet är – att ständigt hålla djuren inomhus.
o Kulturer och verksamheter som baserar sig på traditionella
kunskaper och livssätt återfinns över hela landet och omfattar bland
annat jord- och skogsbrukare, småbönder, fiskare, jägare samt
samer och fäbodbrukare. De är bärare av ett kulturarv som vi anser
vara mycket viktigt att slå vakt om. Deras yrkeskunnande är unikt
och av avgörande betydelse när det gäller bevarandet av gamla
lantraser, och för att vi ska kunna behålla och utöka vår förmåga till
självhushållning. En del besättningar fungerar även som genbank,
vilket gör att ett enda rovdjursangrepp kan utrota en hel ras och
rasera ett ofta månghundraårigt avelsarbete.
o Det svenska utmarksbruket vilar på traditionell kunskap och
hållbart nyttjande av de extensiva betesresurserna i skog och fjäll.
Fullt utnyttjade representerar dessa betesresurser fodervärden i
miljardklassen, värden som går helt till spillo inom alla vargrevir.
o Art- och habitatdirektivet 1992/43/EEG om bevarande av
livsmiljöer samt vilda djur och växter från 1992 är en bindande EUlagstiftning som Sverige har att följa. Rovdjurspolitiken i Sverige
går i rakt motsatt riktning genom att ständigt värna rovdjuren
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framför ”mänsklig verksamhet” som ett sätt att upprätthålla
biologisk mångfald. I portalparagrafen står följande: Eftersom
huvudsyftet med detta direktiv är att främja att den biologiska
mångfalden bibehålls med beaktande av ekonomiska, sociala,
kulturella och regionala behov, bidrar direktivet till det
övergripande målet, som är en hållbar utveckling. För att
upprätthålla den biologiska mångfalden kan det i vissa fall vara
nödvändigt att upprätthålla eller till och med främja mänsklig
verksamhet.
o http://www.naturvardsverket.se/Stodimiljoarbetet/Rattsinformation/Direktiv/EU-register--forfattningarinom-miljobalkens-omrade/Natur/Art--ochhabitatdirektivet
o Rovdjurspolitiken i Sverige går även stick i stäv med
Konventionen om biologisk mångfald som undertecknades 1993.
Här har Sverige åtagit sig att respektera, bevara och bibehålla
sådana kunskaper och sedvänjor hos urfolk och lokala samhällen,
som med traditionella livssätt och kunskaper har stor betydelse för
bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald.
Åtagandena beskrivs i artiklarna 8j och 10c i konventionen. Här
finns många argument att hämta för partiets ställningstagande i
rovdjursfrågor.
o CBM:s skriftserie nr. 83
http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningarprojekt/c
entrum-for-biologisk-mangfald/Dokument/publikationercbm/cbmskriftserie/Naptek2013.pdf
o CBM:s skriftserie nr. 84
http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningarprojekt/c
entrum-for-biologisk-mangfald/Dokument/publikationercbm/cbmskriftserie/CBM skriftserie84_pow8j.pdf
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Bilaga 5 Staten och marken
Den moderna svenska statsbildningen inleddes 1523 med Gustav Vasas
makttillträde. 1542 utvecklade han sina anspråk på allt land som var
obebyggt och utan registrerad ägare, för sin och Sveriges kronas räkning.
Regelrätt kolonisation i lappmarkerna reglerades i Lappmarksplakatet 1749.
Kronan menade att bebyggt land var lättare att försvara, och uppodling skulle
ge ökade skatteintäkter. Nybyggarna och samerna fick insyna eller köpa
mark för uppodling, och lappskatteland för renskötseln.
Så småningom började svenska staten att i stor skala göra anspråk på mark i
Norrlands inland och fjälltrakter, samma mark som tidigare insynats med
rågångar och lagfarter. Detta sedan staten insett att det fanns ett värde i
skogen, vattenkraften och malmen.
Statens agerande med stora ägoomflyttningar har skapat motsättningar mellan
olika näringar och grupper av den inhemska befolkningen. Det är en i högsta
grad kvarstående problematik, där många enskilda hävdar sina anspråk på
historiska grunder och rättsdokument.
Landsbygdspartiet oberoende (LPo) anser att det i norra Sverige finns behov
av klarläggande av brukande- och markrättigheter.
Bekräftat offentligt ägd mark bör förvaltas av människor som bor i
närområdet. Vi vill se en utveckling av lokalt anpassade
förvaltningslösningar, med reellt lokalt inflytande på förvaltning av mark,
råvaror, jakt, fiske, naturvård osv.
LPo anser att det bör utredas behovet av decentralisering av vissa nationella
förvaltningsmyndigheter. Detta för att öka kunskapen om regionala och
lokala förhållanden.
LPo vill stärka ställningen för lokalt inflytande och ansvarstagande, för att i
motsvarande grad minska förvaltningsmyndigheternas ensidiga
maktutövning, liksom risken för tjänstemannastyre.
LPo vill att förbuden för traditionellt nyttjande av naturskyddade områden
skall ses över. Vi vill ge lokala förvaltningsorgan mer frihet under ansvar att
fortsätta nyttja naturen som tidigare, och införa ”aktsamhetsregler” i stället
för förbud.
LPo står upp för alla människors rätt till samma värdighet och allas likhet
inför lagen.
LPo anser att Sverige tills vidare inte ska ratificera ILO 169. Förutom att
markägande- och brukanderättigheter behöver klargöras finns det behov av
en sanningskommission för att ta fram kunskap och fakta. Det finns
anledning att följa arbetet med den sanningskommission som norska
Stortinget beslutat tillsätta. Det finns betydande oklarheter vad gäller
förutsättningar och konsekvenser av att särskilja folk på etniska grunder.
LPo vill verka för att förbättra situationen för urfolk och lokala samhällen som
förvaltar traditionell ekologisk kunskap av betydelse för den biologiska
mångfalden. (Se CBD artikel 8j och 10c)

Landsbygdspartiet oberoende

www.landsbygdspartiet.org

42
LPo – Partiprogram 2020
LPo anser att det är viktigt att bevara de levande kulturarven som förvaltas av
samer, jord- och skogsbrukare, fäbodbrukare, skärgårds-, fjäll- och
skogsbönder, kust-, skärgårds- och insjöfiskare, jägare och hemslöjdare, med
flera kunskapsbaserade brukargrupper.

Bilaga 6 Jaktpolitiskt program
Allmän grundsyn
LPo anser att jakt och fiske är en mycket viktig del av vår kultur. Ett
brukande av vår natur innebär att det ska betraktas lika naturligt att skatta
vårt vilt som att plocka bär och svamp. Självklart ska detta ske under etiska
former och med en grundsyn att det är den producerade räntan vi tar del av.
Idag är endast några få uppräknade arter tillåtna för jakt och över tid har de
bara blivit färre. Utgångsläget borde vara som det tidigare var, att i princip
alla arter skulle få brukas. Sedan behöver det naturligtvis finnas
begränsningar för att inte störa djuren under t.ex. yngeltid och brunst.
Likadant måste jakttider till för att se till att inte mer än det årliga
överskottet/produktionen fälls. Över tid måste vi ha ett system som enklare
än idag medför att nya arter kan läggas till som jaktbara när de inte längre är
hotade, likaväl som att en del arter kan behöva skyddas med jaktförbud.
Idag finns ingen flexibilitet alls i systemet. Det är otroligt svårt att få in en
ny art som jaktbar. Som exempel kan nämnas vitkindad gås, sångsvan och
trana som idag har stammar som mycket väl skulle tåla en beskattning. Det
förekommer också en klåfingrighet från vissa håll, att plocka bort allt fler
arter från de jaktbara såsom morkulla och ekorre.
Förvaltning
Idag försöker man förvalta viltet med förvaltningsplaner för varje art utan att
hänsyn tas till de övriga arterna. Det borde vara självklart när man förvaltar
vår natur att det tas hänsyn till samtliga arter, både djur, växter och
människor och att förvaltningen anpassas efter de lokala förhållandena. För
att detta ska uppnås behövs en ny viltmyndighet som placeras på
landsbygden. Naturvårdsverket har tyvärr förbrukat sitt förtroende och bör
få slippa dessa uppgifter eftersom de inte lyckas gå ifrån ett
bevarandeperspektiv till ett förvaltningsperspektiv. En sådan myndighet
skulle också kunna ta över vapenlicenshanteringen från polisen så att denna
kan ägna sig åt sin kärnverksamhet att bekämpa brott. För att få en mer
regional förvaltning bör viltdelegationerna på länsstyrelserna få mer att säga
till om. Den förändring i sammansättningen av ledamöterna som miljöpartiet
drev igenom då de inte tyckte om att delegationerna hade andra åsikter än de
själva, bör backas till det ursprungliga. LPo anser att svensk natur ska
förvaltas av Sverige. Genom att vi förespråkar ett utträde ur EU vill vi bryta
det inflytande som EU idag har.
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