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Landsbygdsfrågor
Inledning.
Utmaningen för Dalarnas landsbygd ser inte lika ut oavsett var man kommer. Därför
kan inte heller åtgärderna se lika ut. Landsbygd nära större tätorter klarar sig betydligt
bättre än landsbygd som är glest befolkad långt ifrån närmaste tätort. Vi moderater
tror inte att bidrag skall lösa de problem som finns. Det finns många bevis på att om
jordmånen är den rätta så får kreativa människor det att växa.
Urbaniseringen är tydlig och ofta framstår det som om landsbygden avfolkas. Det är
inte en korrekt bild. Det finns många sätt att indela landsbygd. Men ser vi till
Jordbruksverkets sätt så fanns det knappt 3 miljoner innevånare på landsbygden 1950
och i stort sett lika många idag. Staden har blivit normen.
Men det är inte bara flytten till huvudstaden som är urbaniseringen. Flytten sker till
länscentra och i kommunen är det ofta den största tätorten som är vinnaren. Många
pekar på att det inte behöver vara negativt för vår tillväxt.
En väl fungerande infrastruktur är livsnödvändig för all verksamhet på landsbygden.
Läs mer om detta under avsnittet ”Infrastruktur”.
Mobilt bredband kan inte ersätta ett fast fibernät, men kommer att behövas i många
sammanhang på landsbygden. Skördaren i skogen behöver kontakt för att få
apteringsuppgifter så timret kan anpassas till sågverkets behov, skotaren för att
redovisa framkörd mängd. Detta ger sedan omedelbara uppgifter till transportledaren
att det finns en mängd att hämta för en lastbil.
Strandskyddet är ofta ett svart skynke när det gäller att få till attraktivt boende på
landsbygden. Trots att riksdagen vid två tillfällen beslutat om förändrade
strandskyddsregler har det ofta i praktiken gått i motsatt riktning. Vi anser att
lagstiftningen helt bör göras om.

Goda villkor för arbete, företagande och boende.
En förutsättning för att Dalarnas landsbygd ska blomstra är att företag och
näringsverksamheter tillåts leva, i kombination med att stat och kommun säkerställer
goda utbildningsmöjligheter för unga.
Landsbygdsföretag i Dalarna som producerar livsmedel måste ges större möjligheter att
delta i offentliga upphandlingar. Kommuners och länsstyrelsernas tillsyn av jordbruk är
viktig, men när sedan offentliga upphandlingar genomförs så ställs så låga krav att en

svensk livsmedelsproducent skulle få böter och djurförbud om de skulle producera
livsmedel med så låga krav.
För att finna nya vägar för att underlätta för småföretagare att verka på mindre orter
och på landsbygden i Dalarna anser vi att staten ska våga låta Dalarnas län prova en
ny modell för hur arbetsgivaravgiften tas ut. I Norge har norska staten provat en
modell som bygger på att staten tar ut olika arbetsgivaravgifter i olika delar av landet
för att skapa bättre förutsättningar för småföretagare. Moderaterna i Dalarna vill att
regeringen utser Dalarnas län till försökslän för en sådan modell.
Företagare på Dalarnas landsbygd försörjer sig ofta genom att bedriva flera olika
typer av verksamheter. För dessa företagare är det viktigt att regelverken som styr
deras verksamhet i större utsträckning stöder deras verksamhet. Många av Dalarnas
företag är enmansföretag som inte genererar tillräcklig med inkomst på årsbasis. Men
två halvtider i två olika företag gör det möjligt för många företagare att få vardagen
att någorlunda gå ihop. Moderaterna i Dalarna vill arbeta för regelförenklingar och
avskaffandet av regler som sätter käppar i hjulen för företagare som har flera jobb.
För att ta tillvara landsbygdens viktigaste tillgång, ungdomar med framtidstro, vill
Moderaterna i Dalarna att regeringen tillsätter en utredning för att utreda hur ett system
för avskrivning av studieskulder för människor som väljer att bo och arbeta på
landsbygden skulle kunna utformas. Dalarnas landsbygd har väldigt mycket att
erbjuda men kan inte konkurrera i fråga om lön med större städer.
Skogen sysselsätter många på Dalarnas landbygd. Det är viktigt att vi moderata
politiker säkerställer att skogen även fortsättningsvis är en viktig del av sysselsättningen
på landsbygen. Moderaterna i Dalarna kommer att arbeta aktivt för att underlätta för
företag som vill utveckla skogsnäringen.
Vissa delar av Dalarna har stora problem med stickmygg. För att lösa situationen krävs
ett upprättande av ett långsiktigt fungerande regelverk och arbetssätt för att få bukt
med problemen. Här måste staten ta sin del av ansvaret.

Vi vill





att de hinder som idag hindrar företagare från att bedriva flera olika typer av
verksamheter identifieras och tas bort.
att möjligheten att införa differentierade arbetsgivaravgifter på Dalarnas
landsbygd ses över. Detta i syfte att skapa bättre förutsättningar för Dalarnas
småföretagare.
utreda och se över möjligheterna till avskrivning av studieskulden för människor
som väljer att bosätta sig och arbeta på Dalarnas landsbygd.







att regelverken som styr de lokala producenternas verksamheter i framtiden
utformas så att det ska vara lätta att följa.
att statens myndigheter, Landstinget Dalarna och Dalarnas kommuner vid
upphandlingar av livsmedel ska kräva att produktionen skett med likvärdiga
krav som gäller för svensk livsmedelsproduktion.
att regelverken som styr de lokala producenternas verksamheter i framtiden
utformas så att det ska vara lätta att följa.
att en länsstyrelse får överta allt ansvar för handläggningen och genomförandet
av bekämpningen av stickmygg.

******************************************************

Människorna och rovdjuren.
Det är viktigt med en levande natur och ett rikt djurliv i Sverige. Moderaterna i Dalarna
vill att fler beslut ska tas nära de människor vars vardag påverkas av rovdjuren.
Förvaltning av vilda djur måste ske i större samklang med de människor som är
närmast berörda. Det kan ske i enlighet med långsiktiga förvaltningsplaner som tar
hänsyn till sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. En sådan förvaltning skapar
förutsättningar för att värna Sveriges långa jakttraditioner och samtidigt ha livskraftiga
stammar av vilt och rovdjur.
Vad gäller EU:s roll i svensk rovdjurspolitik har vi även här sett en utveckling som inte
gynnar arbetet med att uppnå acceptans för den svenska rovdjurspolitiken.
Moderaterna i Dalarna anser därför att förvaltningen av rovdjur är en nationell
angelägenhet. Regelverk om förvaltning av våra svenska rovdjur ska beslutas av
Sveriges Riksdag.
Människorna på Dalarnas landsbygd ska känna förtroende för rovdjurspolitiken.
Regelverket för skyddsjakt, rätten att försvara sig själv och sina djur från rovdjur, ska
vara rakt och enkelt. En effektivare Länsstyrelse med kompetensen samlad på ett ställe
är en del i detta.

Fäbodbrukare, fårägare m.fl. har vittnat om hur de drabbats av rovdjursangrepp. När
rovdjuren angriper tamdjur måste åtgärder få vidtas.
Skyddsjakt är en del av förvaltningen av vilda djur. Skyddsjakt används när ett
specifikt djur orsakar problem för exempelvis människor, odlingar, egendom, andra
djur eller växter. Skyddsjakt i Sverige fungerar ofta bra, men besluten kring skyddsjakt
tar ibland för lång tid och grundas på otydliga kriterier. Tidsfristerna för överklagande

av skyddsjakt måste vara så strama att den drabbade verkligen har möjlighet att
skydda sina djur.
Möjligheten till skyddsjakt när rovdjur kommer in på den egna tomten måste utökas. Vi
vill inte se rovdjur i våra bostadsområden.
Jakten har funnits lika länge som människan och för människor som valt att bo och
arbeta på Dalarnas landsbygd är jakt och rekreation viktiga orsaker till varför de valt
att bo på landet. Moderaterna i Dalarna ser med allt större frustration på att
vargstammen kraftigt ökar. Känslan av otrygghet bland människor på landsbygden
måste tas på allvar.
Vi vill se en utveckling där andra värden än plånboken avgör jaktmöjligheterna på
landsbygden. Därför vill vi att statlig mark som upplåts för jakt ska ha rimliga
arrendepriser för de som bor på Dalarnas landsbygd.
Sändare på vargar borde kunna öka acceptansen för dessa. En jägare som vet var
vargarna befinner sig kan avgöra om det är säkert att släppa sin hund eller ej.
Fårbonden har möjlighet att se när det behövs förstärkt skydd för fåren.
Vi vill…
 att det lokala perspektivet ska vara avgörande för rovdjursförvaltningen.
 att alla regelverk som rör förvaltningen av våra rovdjur ska beslutas av Sveriges
Riksdag.
 att det kommunala självstyret gentemot Länsstyrelsen Dalarna stärks.
 att alla jaktfrågor ska samordnas under en gemensam myndighet
 att tidsfristerna vid överklagande av skyddsjakt ska stramas upp
 att möjligheterna till skyddsjakt på den egna tomten ökas
 att statlig mark som upplåts för jakt ska ha rimliga arrendepriser för
människorna som bor på Dalarnas landsbygd

Jordbruket
Svenskt jordbruk skall ses i ett globalt perspektiv. Sedan EU inträdet har svensk politik i
stort sett bortsett från att vi finns på en global marknad. Talet om att avskaffa de olika
stöd som finns understryker att beslutsfattare fortfarande inte insett vad EU-inträdet
medfört. Moderaterna ser gärna att jordbrukssubventionerna avskaffas, men det kan
endast göras om EU och andra länder med samma stöd går samma väg. Det är naivt
att tro att svenskt jordbruk skall överleva på en konkurrensutsatt marknad om politiken
inte ger vårt jordbruk liknande förutsättningar.

Ett avvecklat beteskrav till förmån för miljöstöd för betande djur är att föredra. I
Dalarna behöver vi vårt öppna landskap. Besöksnäringen är viktigt för vår
sysselsättning och ett Dalarna där skogen tagit över åkermarken är ingen utveckling vi
moderater vill se. Betande djur ger öppna landskap. Betande djur ger hagmarker med
höga naturvärden.
Ett tekniskt utvecklat jordbruk med GPS styrd gödsling ger vinnare i klimat och ett
lönsammare jordbruk. Skatt på handelsgödsel är fel väg att gå. Kommande 40 år skall
det produceras lika mycket livsmedel som det gjort sammanlagt 8000 år tillbaka. Så
marknadsutsikterna är goda, därför vill vi att Dalarnas företagare inom
jordbruksnäringen skall vara en del av en ökad livsmedelsexport. Det har alltid funnits
dagar där skolmaten varit köttfri, låt oss fortsätta på den vägen utan politisk
klåfingrighet.
Hästgårdar utgör ett växande inslag i det svenska jordbrukslandskapet. Förutom att de
är en viktig förutsättning för landets rid- och travsport, så bidrar hästarna till att hålla
landskapet öppet. Hästgårdarna skapar även värdefulla jobb på landsbygden.

Vi vill…



Att svenskt jordbruk ska ha möjligheter att konkurrera på en global marknad.
Att ett miljöstöd för betande djur införs.

**********************************************************

Behovet av en god statlig och kommunal grundservice.
Oavsett var man bor i Dalarna är det viktigt med tillgång till en god social service,
trygghet och fungerande sjukvård med mera. Moderaterna i Dalarna vill framhålla
vikten av att det ska finnas en god statlig och kommunal grundservice på Dalarnas
landsbygd.
För att underlätta situationen för dem som valt att bosätta sig på Dalarnas landsbygd
och som kan ha långt till exempelvis sjukhus eller brandstation ska det finnas möjlighet
att samverka över nations- och länsgränserna och med andra samhällsaktörer
(exempelvis försvaret) för att säkerställa tillgången till helikoptrar för exempelvis
sjuktransporter eller för räddningsinsatser.
Bristen på boenden för äldre är ett stort problem för många kommuner i Dalarna.
Moderaterna i Dalarna vill att tillgången till goda och endamålsenliga äldre- och
demensboenden ska öka på landsbygden. Samtidigt framhåller vi att dessa boenden
ska anpassas efter människors behov och inte tvärt om. En del i detta är att vi vill
möjliggöra att det skapas fler trygghetsboenden/seniorboenden.

Skolor och förskolor ska finnas där människor bor. Alternativa driftsformer som
exempelvis föräldrakooperativ och friskolor kan erbjuda denna service även där
barnantalet är lågt.
Statliga myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kan upprätthålla
en god service på landsbygden med hjälp av mobila enheter. Då bör de kunna täcka
en mycket stor del av länet.

Polisen
Som ett led i förbättrandet av den statliga grundservicen är det viktigt att förstärka de
polisiära insatserna på landsbygden. Väljer människor att bosätta sig på Dalarnas
landsbygd så ska de ha vetskapen om att de vid ett nödläge kan ringa exempelvis
polis eller ambulans och få hjälp inom rimlig tid. Därtill är det också viktigt att
civilsamhället samarbetar med polisväsendet, landstinget och försvarsmakten i arbetet
med att skapa både säkerhet och trygghet för människorna på Dalarnas landsbygd.
Kommunpoliserna har nu under hösten börjat komma på plats och det är nu viktigt att
de är tillgängliga och effektiva i sitt arbete.
De medborgarlöften som ges är viktiga att uppfyllas av flera parter.
När det gäller vanlig polisiär verksamhet är det viktigt att vi får flera synliga poliser på
gator och torg.
För att vi ska kunna få flera poliser till Dalarna så måste fördelningen ses över.
Vi bör se över transporter av ungdomar, psykiskt sjuka osv som idag tar mycket tid
från den polisiära verksamheten.
Med den flyktingsituation som vi har idag så placeras många på orter där det finns få
eller inga poliser. Detta ställer till problem vid bråk och dyl.

Statliga jobb i hela Dalarna.
Några nedslående exempel:
 Skattekontoret i Mora lades ner och verksamheten flyttades till Falun.
 Ett flertal polisstationer har stängts, tex. i Hedemora
 Numera finns tingsrätter enbart i Falun och Mora
 Kronofogden har flyttat bort från Avesta
 Migrationsverket har flyttat bort från Hedemora
 Listan kan göras längre…
För att människor ska kunna bo och leva på landsbygden behöver vi ha olika
arbetsgivare och vi behöver kunna ge företag och medborgare den service de
behöver. En centralisering av myndigheter skadar landsbygden. Statlig närvaro och
statliga jobb i hela landet är viktig.

Vi ser hur statens arbetstillfällen flyttas till storstaden. Antalet jobb i Stockholm ökar.
Men minskar på flera håll i övriga Sverige.
Vi motsätter oss detta med kraft. Vi tror att den statliga närvaron kan underlätta för
exempelvis ABB i Ludvika att få tag på de ingenjörer som företaget behöver för sin
fortlevnad då en medföljande som inte är ingenjör kan få ett statligt jobb.

Vi vill








att det ska finnas en god statlig och kommunal grundservice på Dalarnas
landsbygd.
att civilsamhället samarbetar med polisväsendet, landstinget och försvarsmakten
i arbetet med att skapa både säkerhet och trygghet för människorna på
Dalarnas landsbygd.
säkerställa tillgången till helikoptrar för exempelvis sjuktransporter eller
räddningsinsatser.
att tillgången till goda och endamålsenliga äldre- och demensboenden ska öka
på Dalarnas landsbygd.
Att statlig service ska finnas tillgänglig även för människor som bor utanför de
större tätorterna.
Att polisens närvaro ska öka i vårt län.

