Fempunktsprogram för Sveriges bönder
Torkan under sommaren har slagit hårt mot Sveriges bönder. Situationen förvärras avsevärt av att
marginalerna redan var små, för att inte säga obefintliga. Sverigedemokraterna har sedan lång tid
tillbaka arbetat för bättre långsiktiga villkor för svenskt jordbruk. Det arbetet fortskrider, men just nu
måste alla lägga in en högre växel.
Sverigedemokraterna accepterar därför regeringens föreslagna åtgärder, alltså ”torkstöd” och lägre
slaktavgifter. Detta drar åt rätt håll men är otillräckligt. Därför går vi till val på följande:

1. Sänkt skatt på diesel för jord- och skogsbruksändamål
Svenska lantbrukare verkar på EU:s inre marknad och konkurrerar med danska bönder, därför måste
konkurrensnackdelar undanröjas. Vi anser att skatten på diesel för jord- och skogsbruksändamål ska
sänkas till dansk nivå, alltså 7 öre per liter. Det kan låta som en drastisk åtgärd men kostnaden för
statskassan är relativt låg, ca 1600 miljoner kronor på årsbasis. Dessutom vill vi att detta ska gälla
retroaktivt från halvårsskiftet, vilket innebär en engångsutgift för staten (och motsvarande tillskott för
bönderna) på 600 miljoner kronor.

2. Betesersättning
Sedan lång tid tillbaka driver vi frågan att svenska mjölkbönder ska ha en betesersättning på 1000
kronor per år och betande ko. Det är rimligt ur ett konkurrensperspektiv (beteskravet är unikt för
Sverige) och bidrar förstås till öppna landskap. Kostnaden för staten är drygt 300 miljoner kronor per
år.

3. Köp svenskt!
Vi kan alla visa vårt stöd för svenska bönder genom att köpa deras produkter, idag och framöver.
Svenska livsmedel håller hög kvalitet och i de flesta fall är transporterna kortare. Dessutom kan
offentliga institutioner som köper in livsmedel ställa kvalitetskrav, vad gäller miljö och djurskydd, som
ger svenska producenter en fördel, eftersom de till skillnad från konkurrenter i utlandet måste följa
svensk lagstiftning. Därför vill vi ändra lagen om offentlig upphandling så att närproduktion väger
tyngre än idag.

4. Skynda på utbetalningar av EU-stöd för 2015-17
Sverige betalar ungefär 25 miljarder kronor per år (netto) till EU, men när det gäller stöd som vi har
rätt till så går det knackigt. Svenska lantbrukare är berättigade till stöd från EU på 500 miljoner kronor,
som inte har betalats ut, vilket för en enskild bonde kan innebära tiotusentals kronor. Detta måste
åtgärdas.

5. Underlätta för småföretag
Sverigedemokraterna har generellt sett en offensiv agenda för småföretagare. Vi arbetar för sänkta
avgifter för de tre första anställda. Det skulle definitivt gynna lantbrukare och skulle innebära
besparingar på tiotusentals kronor per år.

