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Landsbygd, Jord och Skog.

En levande landsbygd är direkt beroende av att människor har ekonomiskt utrymme
a tt leva och bo på landsbygden och att lantbruk och skogsbruk ges förutsättningar att
överleva. Med nuvarande storskaliga jordbrukspolitik försvinner glesbygdens och
skogsbygdens jord- och skogsbruk och därmed också livsbetingelserna. Svenskt skogsbruk
har under decennier präglats av storskalighet utan hänsyn till biologiska konsekvenser. Det
har gällt att avverka så mycket som möjligt med bristande hänsyn till framtida återväxt.
Energipolitiken med ett ökande inslag av biobränslen som dammsuger skogsarealer på grenar,
ris och kvistar innebär att vi kommer att få se början av svenska öknar, där nyplanterade
skogsarealer inte finner tillräckligt med näring och mineraler. Denna form för skogsbruk skall
inte tillåtas fortgå.
Framstegspartiet menar att den svenska jordbrukspolitiken bör genomgå stora förändringar för
att vara internationellt konkurrenskraftig och kunna verka för hälsofrämjande framställning av
livsmedel av god kvalitet. Svenskt jordbruks och skogsbruk måste, om vi ska få en levande
landsbygd, återfå även småskalighet och ta tillvara den kunskap om hantering och förädling av
jordbruksprodukter och skogsprodukter som fortfarande finns i skogsbygderna.
Framstegspartiet om jordbruket


Att genmanipulering av växt eller djurriket inte tillåts, så länge som konsekvenserna
av detta är okända.



Att djurskyddslagarna förstärks i avsikt att hindra oseriösa personer och organisationer
från att i egenintressen utsätta djur för lidande under transporten eller i andra
avseenden.



Att Sverige går i spetsen för att få övriga EU länder att inse vikten av en skälig
omvårdnad av djur.



Att levande djur inte transporteras över länders gränser av både etiska skäl
och för att förhindra smittspridning.



Att importerade livsmedel, fodervaror m.m. kontrolleras för att hindra spridning av
salmonella och andra sjukdomar överförbara till djur och/eller människor.



Att all manipulering av livsmedel enligt lag skall vara förbjuden.
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Att Sverige ska vara självförsörjande på livsmedel av minst två orsaker; dels
handelsbalansen dels den nationella säkerheten.



Att fäbodkulturen lagskyddas och återupptas som miljöanpassad resurs för
sysselsättning och miljövård för jord- och skogsbruket i Sveriges inland.



Att samernas kultur och rättigheter bevaras och att deras rätt till betesmark skyddas.



Att verka för att jordbruksstödet inom EU avvecklas och att inga bidrag lämnas
för obrukade jordar.

Framstegspartiet om svenskt skogsbruk.
Skogen är Sveriges största naturtillgång, till trots för ett närmast osannolikt manipulerande
och skövlande av svenska skogar under decennier. Utarmningen av biotopen inom skövlade
områden hotar i dag återväxten.


Att skogsvårdslagen ändras så att den inte medger skövling av skogarna.



Att återplantering av olämpliga och främmande trädslag förhindras.



Att åtgärder skall vidtas för återförande av livsviktiga ämnen och mineraler till
skogsmarker efter slutavverkning.



Att genom lag tillse att grenar ris och kvistar inom avverkningsområden lämnas kvar
för att säkerställa att biotopen förstärks och inte förstörs genom kortfristiga politiska
eller ekonomiska egenintressen.



Att de ekonomiska förutsättningarna för skogsbruket ändras genom utveckling av
avverknings och träförädlingssystem baserade på lokal verksamhet.



Att befolkningen på landsbygden ges ekonomiska förutsättningar att leva och verka
där de har sina rötter och nedärvda kunskaper så att vi kan ha kvar en levande
landsbygd med alla de positiva värden detta ger hela Sveriges befolkning och
turistnäringen.
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Framstegspartiet om gruvdrift och prospektering.

Partiet reagerar oerhört negativt på de regler som omger prospektering och provbrytning av
olika metaller inom landet. I första hand på den fullständiga laglöshet och brist på
miljöhänsyn som råder.
Utlandsägda prospekteringsföretag och i vissa fall även svenska kan utan någon som helst
påföljd fullständigt förgifta och ödelägga enorma landarealer, vattendrag och grundvatten.
Kostnader för sanering och återställning av miljön lämnas fullständigt över till samhället.
Företagen försvinner i de flesta fall genom att försätta sig i konkurs utan tillgångar.
Framstegspartiet skall verka för att förhindra att miljön och landarealer förstörs, det
ekologiska samspelet inom nedlagda prospekterade områden skall återställas, i första hand till
utgångsvärde före prospektering och gruvbrytning.
Varje företag som avser att prospektera provborra och öppna gruvdrift skall deponera
ekonomiska medel i sådan omfattning att naturområden kan återställas till god ekologisk
miljö om verksamheten läggs ned eller försätts i konkurs.
Framstegspartiet menar att det måste till förändringar i de lagar som styr och reglerar
prospektering och gruvdrift. Framför allt att miljön i såväl luft, mark, vatten och grundvatten
säkerställs för kommande generationer.
Framstegspartiet vill att det sker en stor och omfattande utredning av minerallagen.
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