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Denna mandatperiod har varit intensiv på såväl ett politiskt som ett personligt plan. Det känns som att 
valrörelsen inte riktigt slutat sen 2014 utan har rullat på i ett förvisso lite mer lågintensivt läge eftersom 
det politiska landskapet varit som det varit, och då det hänt många stora händelser både i Sverige och i vår 
omvärld som påverkat svensk politik. Flyktingkris, Parisavtal, terrorattentat, Brexit, Trump, Putin, 
extremtorka etc. 
 
På ett personligt plan har mandatperioden varit väldigt utmanande på många sätt. När jag kom in i 
riksdagen hade jag bara varit engagerad i Centerpartiet sedan vintern 2013/2014 och det engagemanget 
hade uteslutande handlat om att driva valrörelse, först inför EU-valet i hela Sverige, och sen inför 
Riksdagsvalet i min valkrets Skåne läns Södra. Jag hade alltså ingen större erfarenhet av varken 
Centerpartiet eller partipolitiken, och Riksdagen hade jag bara besökt en gång tidigare. Under ganska kort 
tid fick jag många nya och tunga förtroendeposter både i riksdagen och i partiet, vilket jag är oerhört 
tacksam för, men det har också varit utmanande att sätta sig in i och leverera på så många nya positioner 
samtidigt. 
 
Jag känner att jag genom de positioner jag haft i både partiet och riksdagen haft mycket goda möjligheter 
att vara med och driva och utveckla politiken inom landsbygd, gröna näringar och miljö och klimat både i 
Centerpartiet och i riksdagen. Detta hade dock inte gått utan de mycket kompetenta tjänstemän i 
Centerpartiet som jag haft förmånen att få arbeta med samt goda kollegor från både Centerpartiet och 
Alliansen. Nackdelen med att sitta i opposition i riksdagen är dock att det är regeringen som har den 
yttersta verkställande makten, vilket jag ofta upplevt som väldigt frustrerande. 
 
När jag tittar på de vallöften jag gav, och vad jag sedan drivit och fått igenom i Riksdagen så känner jag 
ändå att jag lyckats med min ambition att lyfta och driva frågor som rör landsbygd, de gröna näringarna 
och hållbarhet, både i det parlamentariska arbetet och i debatten. Så varmt tack till alla som genom sitt 
kryss gav mig möjligheten att företräda dem i riksdagen under åren 2014-2018! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Det parlamentariska arbetet i riksdagen pågår tisdag till torsdag, övriga dagar kan man jobba varifrån i 
landet man vill. Utifrån önskemål och vilka platser som finns till förfogande placeras man i ett utskott där 
man har möten varje tisdag och torsdag. Onsdagar och torsdagar kl 16 är det votering då man röstar om de 
motioner och propositioner som är klara för beslut. Övrig tid i riksdagen spenderas med debatter, 
intervjuer, möten, besök, seminarier, mm. Att vara riksdagsledamot är lite som att vara egenföretagare, 
mycket hänger på den egna drivkraften och jag tror att riksdagsuppdraget ser väldigt olika ut beroende på 
person, utskott och var i landet man bor.  På min ledamotssida på riksdagen.se kan man se alla inlägg jag 
gjort i kammaren samt alla motioner, frågor och interpellationer jag skrivit. 
 

R iksdagsuppdrag 

 

 September 2014 – maj 2015 Ersättare i Miljö- och Jordbruksutskottet och 
Utbildningsutskottet, Centerpartiets talesperson för högre utbildning och forskning.  

Jag var arbetande ersättare i båda utskotten, vilket innebar att jag var med på förmöten och utskottsmöten 
i båda utskotten och kunde vara med och lägga förslag och tycka till, och hoppade in om ordinarie ledamot 
inte kunde närvara på mötet. Att vara talesperson innebär att jag tog debatter och uttalade mig för partiet 
i frågor som rörde högre utbildning och forskning. 
 

 September 2014 – Ledamot gentekniknämnden 
Sveriges minsta myndighet som ansvarar för bedömning och rådgivning kring användning av genteknik i 
Sverige (se genteknik.se). Intressant att få gräva ner sig i ett så smalt område som dessutom har påtaglig 
koppling till min utbildning som mark/växt-agronom. 
 

 Maj 2015 – Vice ordförande Miljö- och Jordbruksutskottet, Centerpartiets talesperson miljö 
Som presidieledamot blev jag också ansvarig för att samordna Alliansens arbete i utskottet. Tack vare det 
mycket goda samarbetet med mina Allianskollegor har vi kunnat föra regeringen framför oss i ett antal 
frågor, både vad gäller motioner och regeringens position i EU-förhandlingar.  
 

 Augusti 2015-Januari 2017 Ledamot i den parlamentariska landsbygdskommittén.  
Flera viktiga delar som Centerpartiet drivit finns med, bl a omlokalisering av statliga myndigheter. Det 
finns delar som saknas i utredningen, jag hade t ex gärna sett att utredningen haft större fokus på villkor 
för företag på landsbygden samt återbäring av naturresurser, men jag är ändå glad att vi fick ett nära nog 
enigt slutbetänkande till slut.  
 

 
 

 

 

 

 



S agt och g jort 

Jag har under mandatperioden skrivit under 130 motioner, varav 14 följdmotioner på regeringens 
propositioner i mitt utskott som handlat om bland annat utfodring, landsbygd, livsmedel, biodrivmedel. 
Jag har skrivit 64 enskilda motioner, men en del av dessa har jag lagt vid upprepade tillfällen då de ej 
bifallits. De har handlat om allt från lokal infrastruktur i Ystad till gårdsförsäljning. 
 
Jag har deltagit i 11 interpellationer om bland annat handelsgödselskatt, hot och våld mot lantbrukare, 
textilinsamling.  
 
Jag har ställt 10 muntliga och 33 skriftliga frågor till regeringen om bland annat vapendirektivet, levande 
djur i konsumentköplagen, försvarets sanering av PFAS, brott på landsbygden, artskyddsförordningen etc.  
 
Jag har hållit totalt 26 debattanföranden i kammaren. Då talespersonskapet för frågorna inom Miljö- och 
Jordbruksutskottet är delat mellan mig (miljö), Eskil Erlandsson (landsbygd), Rickard Nordin (klimat) så har 
mina riksdagsanförande handlat om framförallt miljöfrågor som vatten, avfall, kemikalier, naturvård. 
 
Tillkännagivanden: 
 
Under mandatperioden har riksdagen bifallit 31 motioner som jag varit med och skrivit under som rört 
landsbygd, gröna näringar, miljö och klimat och de har lett till 70 tillkännagivanden, dvs uppmaningar till 
regeringen att göra eller inte göra något (en motion består ofta av flera att-satser). Tre av mina enskilda 
motioner har bifallits i vissa delar, och de har handlat om att prioritera arbetet mot djurrättsrelaterad 
brottslighet, förändring av konsumentlagstiftningen vad gäller levande djur samt nej till 
handelsgödselskatt.  
 
Några tillkännagivanden i urval: 
 

 Översyn av beslutsprocessen för djurförbud 

 Förbättrad nationell samordning för att kartlägga och ännu effektivare bekämpa 
djurrättsrelaterad brottslighet 

 Ge myndigheter som berör livsmedelskedjan ett främjandeuppdrag 

 Effektiva och förutsägbara godkännandeprocesser av växtskyddsmedel 

 Vidta åtgärder för att minska antibiotikaanvändningen inom djurhållningen i EU 

 Verka för att inom EU:s regelverk Reach förbjuda grupper av ämnen med liknande egenskaper  

 Driva på för förbättrad vattenreningsteknik för att minska utsläppen av läkemedelsrester 

 Att åtgärderna för vattendirektivet bör förenas med jobb i hela landet, ett konkurrenskraftigt 
jordbruk och med andra miljömål  

 Korta ner tillståndsprocessen och förlänga tillstånden för vattenbruk  

 Ändra strandskyddet så att kommunernas möjlighet att utveckla sin attraktivitet stärks 

 Verka för att tillåta gårdsförsäljning av vissa alkoholhaltiga drycker i kombination med ett 
fortsatt alkoholmonopol 

 Att inriktningen för arbetet med det nationella skogsprogrammet ska baseras på två jämställda 
mål 

 Ta fram nya och ändamålsenliga ersättningsmodeller vid skyddande av skog 

 Se över artskyddsförordningen för att säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker  

 Fastställande av nyckelbiotoper ska vara rättssäkert och effektivt i sin tillämpning  

 Underlätta kameraövervakning av vilt  



 Utvärdera viltförvaltningsdelegationernas arbete  

 Förenkla regler för distribution och försäljning av viltkött  

 Införa ett grönt spår för verksamheter med mindre risk eller olika former av test- eller 
provverksamhet  

 Investeringar i miljö- och klimateffektiv teknik underlättas genom att tillståndsprocesser och 
tillsyn ska förändras för att bättre beakta de samlade miljöeffekterna, en riskbaserad prövning 
och en effektivare myndighetsutövning 

 Utreda införandet av producentansvar för fler produktgrupper, bland annat textilier 
 

En viktig del i riksdagsarbetet är även överläggningar inför miljö- eller jordbruksråd. Inför varje ministerråd 
måste ansvarig minister först granskas i sakkunnigt utskott och sen få sitt slutliga mandat i EU-nämnden. 
Till exempel har vi förtydligat och skärpt den svenska ståndpunkten när det gäller klimatambitioner eller 
EU:s fiskepolitik. Vid ett par viktiga tillfällen har vi tillsammans med Alliansen vänt regeringens 
ståndpunkt i först MJU och sedan EU-nämnden. Detta gällde exempelvis LULUCF, där regeringens 
ursprungliga ståndpunkt inte bevakade den svenska skogen och vår bestämmanderätt över skogspolitiken, 
men där en majoritet i utskottet och EU-nämnden gav en väldigt tydlig förhandlingslinje med den 
produktiva skogens värde i fokus.  
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Förhandlingar: 

 

Under mandatperioden har jag suttit i tre olika förhandlingar med regeringen – livsmedel, landsbygd och 
avfall, där jag som Alliansledare haft ansvaret att samordna en Alliansgemensam position. När jag tog över 
på posten som vice ordförande och Centerpartiets ordinarie ledamot i Miljö och Jordbruksutskottet satt 
Alliansen även i förhandlingar med regeringen om en antibiotikastrategi, och jag var med när denna gick i 
mål vintern 2015 där flera delar från Centerpartiets antibiotikarapport fanns med via Lena Ek som skötte 
förhandlingarna för Centerpartiet inledningsvis. 
 
Livsmedelsstrategi 

I januari 2017 kom Alliansen och regeringen överens om mål för livsmedelsstrategin efter ganska dryga 
förhandlingar. Centerpartiets prioriteringar var att få med målformuleringar om att öka 
livsmedelsproduktionen, stärka konkurrenskraften, minska livsmedelskedjans sårbarhet samt att inte peka 
ut mål för särskilda produktionsformer såsom ekologisk produktion. Alla dessa delar finns nu med i de mål 
som klubbades av riksdagen i juni 2017. 
 
Avfall 

Från augusti 2017 till januari 2018 satt Alliansen och regeringen i förhandlingar kring insamling och 
återvinning av avfall. Detta efter en lång process som började i samband med att statsministern i sin 
regeringsförklaring 2014 meddelade att insamling och återvinning skulle kommunaliseras, men efter att 
riksdagen i ett tillkännagivande uppmanat regeringen att inte kommunalisera så fanns detta inte längre på 
bordet. Vi försökte först förhandla en större helhet där vissa delar handlade om skarp lagstiftning och där 
andra var mer övergripande frågor som behövde utredas vidare för att hitta rätt lagstiftning. 
Centerpartiets prioriteringar var bland annat införande av producentansvar för textilier, och fokus på 
kostnadseffektivitet och miljönytta vid förändringar och justeringar av nuvarande system. Dock lyckades vi 
tyvärr inte enas om en del viktiga principer och miljöministern avbröt förhandlingarna. 
 
Landsbygd  

I januari 2017 presenterades landsbygdskommitténs slutbetänkande. Under hela 2017 frågade vi vad som 
skulle hända med utredningen, och i slutet av januari 2018 bjöds Alliansen in till näringsdepartementet för 
information. Vi fick veta att regeringen skulle lägga en inriktningsproposition utan lagstiftning där 
riksdagen endast skulle besluta om ett övergripande mål, som skulle vara i enlighet med det som 
landsbygdskommittén föreslagit. Vidare skulle propositionen i text beröra alla 75 förslag, men vissa tänkte 
regeringen avfärda direkt och andra skulle de skriva om men inte ha med några skarpa förslag. Efter en 
diskussion i riksdagsgruppen och i Alliansen konstaterade vi att vi inte såg värdet av att förhandla om de 
75 förslagen ännu en gång när vi redan varit överens en gång i landsbygdskommittén. Målen för 
landsbygdspolitiken står vi bakom och beslutades av riksdagen i juni 2018, och nu gäller det att arbeta för 
att genomföra landsbygdskommitténs förslag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ö vriga riksdagsaktiv iteter 

Som riksdagsledamot har man möjlighet att stå värd för seminarier för att lyfta en specifik sakfråga och 
öka kunskapen i frågan. Ofta tillsammans med någon från andra blocket för att minska de partipolitiska 
spänningarna i en fråga. Jag har varit värd för ett 15-tal seminarier om bland annat hållbara textilier, 
klimatarbete i Skåne, hållbar kosmetika, landsbygden inför valet, läkemedel och farliga kemikalier i 
vattendragen. 
 
Det finns också ett stort antal olika nätverk för att riksdagsledamöter och tjänstemän med specifika 
sakintressen ska kunna samtala kring olika ämnen. Alla dessa grupper är offentliga och öppna för alla i 
riksdagen att vara med i. Jag har varit med i scoutnätverket och Jakt- och Fiskeklubben, och startade även 
upp landsbygdnätverket tillsammans med en S-kollega och återstartade vattennätverket med en annan S-
kollega. Jag startade också upp ett Skånenätverk med Skånes Kommunförbund tillsammans med en S-
kollega och en M-kollega för att få en kanal att kunna lyfta Skånefrågor som inte har en partipolitisk 
skiljelinje. 
 
Jag försöker ta emot alla praoelever som hör av sig, även om det blir lite extra jobb och planering så brukar 
det vara väldigt givande och jag tycker det är så viktigt att visa ungdomar vad vi gör i riksdagen och göra 
vad jag kan för att öka intresset för politik. Jag har haft en kille och sex tjejer som gått i åttan eller nian på 
prao en vecka vardera, och även en miljöintresserad tjej i femman som hängde med mig en dag. Där det 
varit möjligt har de fått följa med på studiebesök på måndagen eller fredagen, och annars har de fått hänga 
med på möten i riksdagen. Verkligen superduktiga allihop! 
 
Jag tar också emot besöksgrupper när jag får frågan. Ofta har det varit LRF-grupper eller 
naturbruksgymnasieelever som varit på besök i Sthlm som vill guidas runt i riksdagen och prata om aktuella 
frågor inom utskottets område. Jag har också träffat flera skolklasser från min valkrets när jag fått frågan, 
både i riksdagen eller ute på skolan i fråga. En ny tradition är även Agronomkvällen i Riksdagen, där jag 
tillsammans med mina i nuläget två agronomkollegor tar emot agronomer för diskussion och uppdatering 
om vad som händer i politiken. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

En mycket stor del av mitt riksdagsuppdrag består av resor inom och 
utanför Sverige, för att omvärldsbevaka, knyta kontakter, möta 
människor i deras verklighet och se hur olika förutsättningar för att 
leva, bo och verka är i hela landet. Måndagar och fredagar är plenifria 
vilket innebär att man inte måste vara på plats i riksdagshuset, och jag 
har försökt vara någonstans i landet och de fredagar jag inte har 
partimöten i Stockholm försöker jag göra besök i Skåne. 
 

Inrikes resor 

Jag har under mandatperioden försökt vara ute och resa så mycket jag 
kan, i hela Sverige. Som skåning i ett utskott som har ansvar för många 
platsbundna resurser och landsbygdsfrågor har det varit viktigt att 
verkligen försöka besöka hela landet. Många besök har varit hos 
Centerkretsar som vill visa upp sin kommuns förutsättningar och bjuda 
in till öppet möte och dialog med medlemmar, företagare, 
organisationer och medborgare. Jag har också rest runt för att medverka 
på företag eller organisationers arrangemang t ex för panelsamtal, som 
moderator, stämmoordförande eller för att hålla föredrag. Enligt min 
sammanställning har jag besökt mer än 130 kommuner från norr till 
söder, många av dessa har jag besökt flera gånger under mandatperioden.   
 

 
 

Utrikes resor 

Att besöka andra länder är viktigt för omvärldsbevakning och nätverkande, och jag har varit på 16 
utlandsresor. 
 
I min roll som vice ordförande i utskottet representerat Miljö- och Jordbruksutskottet på utskottskonferens 
tillsammans med presidier från EU:s medlemsstater i Haag (2016), Malta (2017) och Bryssel (2018) för att 
diskutera olika EU-aktuella frågeställningar inom miljö, klimat, jordbruk. Jag har även representerat 
utskottet i den svenska delegationen till klimattoppmötet i Marrakech (2016) samt FAO-möte i Rom (2015). 
Jag har också varit på studieresa med Miljö- och Jordbruksutskottet i Paris (2015) och i Chile (2017). 
 
Jag har representerat Centerpartiet på kongresser med vår liberala partigrupp i EU (ALDE) i Lissabon 
(2014), Warszawa (2016), Amsterdam (2017) samt på Liberal Internationals konferens i Mexico (2015). Med 
riksdagsgruppen har jag besökt Wien (2016), London (2017) och Oslo (2018) 
 



Jag har även gjort en enskild studieresa till Bryssel 2017 för delar av de 50 000 som varje ledamot har att 
tillgå för studieresor utomlands, en studieresa till USA 2017 (denna betalade jag dock med egna pengar) 
samt för partiets räkning till klimattoppmötet i Paris 2015. Och så har jag besökt Danmark ett par tillfällen, 
men som skåning räknas det inte riktigt som utrikes resor  
 
 

 

 
 

 

Våren 2014 valdes jag in i Centerkvinnornas förbundsstyrelse. Jag satt då även med i den miljögrupp som 
arbetade fram ett nytt miljöpolitiskt program som beslutades på CK-stämman 2016. Våren 2016 avgick jag 
dock från CK:s förbundsstyrelse då jag insåg mina begränsningar vad gällde tid och energi, även om jag 
fortfarande är stolt medlem och brinner för jämställdhetsfrågorna. 
 
Hösten 2014 satt jag i Centerpartiets grupp för eftervalsanalys som presenterade ett antal förslag inför 
valrörelserna 2018 och 2019. 
 
I september 2015 blev jag invald i Centerpartiets partistyrelse och verkställande utskott och jag blev 
omvald stämman 2017. Det har varit väldigt spännande och jag är tacksam för förtroendet att i dessa organ 
få vara med och arbeta fram Centerpartiets långsiktiga strategier i ett så här viktigt och föränderligt skede 
i svensk politik. I snitt har det inneburit två dagar med möten plus inläsning per månad samt telefonmöte 
med VU varje vecka.  
  
Jag har haft huvudansvar för att arbeta fram två olika stämmoprogram. Först vårt landsbygdsprogram till 
stämman i Falun 2015 och sen vårt program för miljö och klimat till stämman i Malmö 2017.  
 

 

 



 

Under 2015 startade jag tillsammans med två skånska riksdagskollegor 
ett nätverk för skånska riksdagsledamöter tillsammans med Skånes 
Kommunförbund för att vi ska få en regelbunden information om vilka 
frågor som är viktiga och aktuella för Skåne och få ett tvärpolitiskt 
Skånenätverk. Min förhoppning är att det på sikt ska vara ett nätverk 
för både Region och Kommunförbund så att Skåne kan tala med en 
samlad röst. 
 
För att stärka kopplingen mellan kommun, region och riksdag i 
Centerpartiet så har jag varit med och startat veckovisa telefonmöten 
med kommunernas gruppledare med information om vad som händer i 
Riksdagen och Region Skåne. Jag känner dock att jag inte hunnit med 
Centerpartiet i Skåne så mycket som jag skulle vilja. Vi har bara varit 
två centerpartistiska riksdagsledamöter som representerat Skåne i 
riksdagen denna mandatperiod, och med de nationella ansvarsområden 
jag haft har det varit svårt att få tiden att räcka till. Jag hoppas att vi 
nästa mandatperiod blir fler skåningar som kan hjälpas åt att vara 
aktiva på hemmaplan! 

 

 
 

Jag har sedan 1 oktober 2014 ca 2500 träffar i nyhetsbevakaren Retriever, genom debattartiklar och 
intervjuer. Jag har medverkat i Rapport, Aktuellt, Agenda, Ekot, Nordegren & Epstein, DN, SvD samt 
många lokaltidningar.  
 
Twitter, Instagram och Facebook har jag inte siffror på antalet följare under de två tidigare riksmötena, 
men det forum jag varit mest aktiv på under året har varit Instagram och min privata Facebooksida som 
inte finns medi sammanställningen nedan. Min Facebook fan page har använts ganska sporadiskt under 
året men när valarbetet drar igång så kommer den bli mer och mer aktiv. Twitters format passar inte helt 
med mitt sätt att kommunicera då jag föredrar nyanser och dialog, och min aktivitet där har varit ganska 
liten även om jag använder Twitter regelbundet för omvärldsspaning. 
 
Under mandatperioden har jag florerat i media två gånger för så kallade skandaler, om man nu kan kalla 
dem det. Första gången var våren 2017 när det uppdagades att vissa i riksdagen hade använt de SJ-
priopoäng som vi får när vi reser i tjänsten till mat och dryck eller resor. Jag har valt att tågpendla med det 
allra billigaste silverkortet som endast ger resor i andra klass samt ingen mat. Det ingår då ett antal SJ-
priopoäng som jag hade använt till mat och dryck i bistron när jag reser med jobbet då jag trodde att det 
var tillåtet efter som de flesta andra i riksdagen åker på det dyrare guldkortet som inkluderar mat.  Jag 
pudlade och betalade tillbaka de pengar som jag ätit mackor för i SJ-bistron (som max 2500 kr på ett år), 
men i efterhand har det visat sig att jag hade gjort rätt ändå och att det är okej att äta på SJ-priopoäng 
under tjänsteresor. Den andra artikeln var nu under sommaren 2018 när vi lade en gödselstuka i anslutning 
till ett fält som vi ska gödsla innan höstsådd. En granne anmälde mig och min man anonymt till Österlens 
miljöförbund för flugor och lade lokaltidningen på kopia i sin anmälan vilket renderade rubriken ”Kristina 
Yngwes gödselstack skapade fluginvasion i Öja”. När miljöförbundet ringde min man hade han redan kalkat 
och miljöförbundet ansåg inte att vi gjort något fel i hanteringen utan lade ner ärendet direkt. 
 



 
 

 

 
 

 
… sportframgång   
Under den gångna mandatperioden har jag kunnat titulera mig både vinnare av politikerloppet när jag och 
Björn Goop vann travlopp i samband med Elitloppet 2017. Samma år vann jag också Riksdagens jakt- och 
fiskeklubbs luftgevärstävling. Omöjligt dock att värdera dessa vinster, så det blir oavgjort. 
 
… högtidligaste 
En mandatperiod består av fyra riksmöten, och varje riksmöte inleds med ett högtidligt öppnande när 
kungafamiljen och diverse prominenta gäster delar. Varje ledamot får ta med sig en gäst, och att få ha med 
en närstående och visa upp riksdagen och den fantastiska upplevelse som öppnandet innebär är verkligen 
något jag bär med mig och hämtar kraft från hela riksdagsåret.  
 
… mest udda upplevelse    
Jämnt skägg mellan att dansa salsa med Tony Irving inför 1000 stämmodeltagare och sträckköra Tesla till 
klimattoppmötet i Paris.  
 
… nya upptäckt 
Hållbara textilier. Jag har alltid varit intresserad av kläder och mode men inte reflekterat jättemycket över 
påverkan på miljö och klimat, men som miljöpolitisk talesperson är det ett område som jag fokuserat på 
mycket under mandatperioden. Spännande både ur ett konsumentperspektiv och politiskt perspektiv. 
  
… jobbigaste    
Att vara borta från familjen, inte minst när familjemedlemmar inte mår bra. Under mandatperioden 
drabbades min far av cancer och gick bort, och det var väldigt jobbigt att behöva åka bort och inte finnas 
närvarande hemma på samma sätt som de andra i familjen. Jag är också delaktig i både den egna gården 
utanför Ystad och min föräldragård utanför Sjöbo och jag är väldigt tacksam för det arbete min man och 
bror lägger ner i båda gårdarna nu när jag inte har möjlighet att vara lika aktiv på grund av mitt uppdrag.  
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… ärofyllda 
Att bli utnämnd till årets Agronom 2015 för att jag lyfter agronomyrket i mitt arbete som politiker. Jag är 
väldigt stort över min yrkestitel och att uppmärksammas på detta sätt var verkligen jätteroligt.  
 
… bästa    
Känslan av att det jag gör verkligen gör skillnad är det absolut bästa med uppdraget. Jag har gett mig in i 
politiken för att skapa förändring inom mina hjärtefrågor, och när jag vet att något jag gjort har lett till 
konkret förändring så känns det värt allt slit. 
 
… tråkigaste    
Att resa. Jag har av klimatskäl valt att veckopendla med tåg Ystad-Sthlm, och i möjligaste mån välja tåg när 
jag gör mina resor i landet. Av tidsskäl har jag dock vid olika tillfällen valt att flyga även vid inrikes (när jag 
ska till Östersund och norrut, Gotland och enstaka tillfällen Sthlm när jag behövt passa någon tid hemma). 
Ofta fungerar det bra, ibland fungerar det katastrofalt, men med minst 11h tåg i veckan kan jag ändå bara 
konstatera att resandet inte direkt är min bästa del av uppdraget. När man väntar på ett försenat nattåg 
Hässleholms tågstation vid 23.30 en söndagskväll eller när man rullar fram i en buss från Skinnskatteberg 
en lördagseftermiddag så känns livet som riksdagsledamot lagom glamouröst. Men det är en del av 
uppdraget, och jag är så tacksam för allt jag fått se och uppleva. 
 
… vanligaste fråga 
”Varför är ni så få i kammaren?”. Voteringarna på onsdagar kl 16 och torsdagar kl 16 är de enda tillfällen då 
vi MÅSTE sitta på vår plats i kammaren (man kan få tillstånd att frånvara vid votering från partiets 
kvittningsperson om man frågar snällt och har en god anledning). I annat fall är det valfritt. Jag närvarar i 
kammaren vid votering, när jag har debatt, så ofta som möjligt när mitt utskott har debatt och någon 
annan från C tar debatten, när jag ska ställa fråga eller interpellera, vid någon extra intressant debatt samt 
i möjligaste mån vid partiledardebatt och budgetdebatt. I övrigt kan alla ledamöter följa debatterna live i 
telefon, platta, dator, radio och tv. De kan även ses i efterhand på riksdagen.se. Skulle jag bara sitta i 
plenisalen hela dagarna istället för att göra besök, träffa företag/organisationer, guida grupper, skriva, läsa 
handlingar etc skulle jag inte göra mycket nytta som riksdagsledamot. 
 

 

 



 
 

I min riksdagskampanj lyfte jag landsbygd, hållbar omställning och de gröna näringarna. I och med att jag 
blev inkryssad i riksdagen har jag känt ett väldigt starkt mandat från mina väljare att driva dessa frågor i 
riksdagen, vilket jag är väldigt glad för, och dessa områden är således också det jag fokuserat på under 
mandatperioden. Nedan följer några av mina valbudskap jag kommunicerade på min kampanjsida på 
Facebook och vad jag lovade att driva, så att man kan utvärdera på min ledamotssida på riksdagen.se om 
jag fullföljt det jag utlovat att driva. 
 
”Vatten och mark är framtidens bristvara – bevara vår åkermark!” 

 Ett starkare skydd för åkermarken 
”Ett öppet landskap uppstår inte av sig själv. Det skapas av våra bönder.” 

 Stärkt rättssäkerhet för djurbönder 

 Fungerande rovdjursförvaltning 
”Grön tillväxt skapar nya jobb” 

 Skapa förutsättningar för Sveriges jord- och skogsbrukare 

 Långsiktiga spelregler för produkter från den gröna kolatomen 

 Grön tillväxt och miljöarbete går hand i hand 
”Att äta billigt kan stå oss dyrt. Dags för hållbar antibiotikaanvändning.” 

 Driva på för minskad antibiotikaanvändning i Europas djurproduktion  

 Driva på för kvar på minst svensk lagstiftning vid offentlig upphandling 
”Allt var inte bättre förr – rösta för en giftfri vardag!” 

 Fasa ut farliga ämnen ur material i vår vardag 
”En tomat gör ingen sallad – öka svensk matproduktion för mer hållbar mat” 

 Stärk konkurrenskraften för svenska livsmedelsproducenter 

 Öka svensk livsmedelsproduktion för minskad sårbarhet 
”Gröna skatter ska göra nytta – inte vara dyrköpt symbolpolitik. Nej till kväveskatt!” 

 Stoppa en återinförd handelsgödselskatt 
”Hållbara städer behöver en levande landsbygd” 

 Minska klyftorna mellan stad och land 

 Förbättra kretsloppet mellan stad och land 

 Underlätta förutsättningarna för att bedriva småföretag på landsbygden 

 Förbättra infrastrukturen 
”Nej till EU-gemensam skogspolitik” 

 Säkerställ att skogen även fortsatt är en nationell fråga 
”Vi vill se fler hästkrafter” 

 Minskat regelkrångel för hästföretagare 

 Förändra konsumentköplagen så att det blir tryggare för hästföretagare att sälja en häst 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

 Propositioner. En proposition är ett förslag från regeringen till riksdagen om till exempel en ny lag. 
Vissa propositioner består av förslag till ny lagstiftning. Andra propositioner innehåller mindre eller 
större ändringar av redan gällande lagar eller förslag till riktlinjer av olika slag. 

 Att ställa frågor till statsråden är riksdagsledamöternas möjlighet att kontrollera och få 
information om regeringens arbete. Det finns tre typer av frågor: interpellationer, skriftliga frågor 
och muntliga frågor. En interpellation lämnas skriftligt till statsrådet som inom två veckor svarar 
muntligt på frågan i riksdagens kammare. I regel följer sedan en debatt mellan statsrådet och den 
riksdagsledamot som ställde interpellationen, men även andra ledamöter kan delta. 
Riksdagsledamöterna kan året om ställa skriftliga frågor till statsråden. Avsikten med frågorna är 
att riksdagsledamöterna ska få besked i ett visst, begränsat ärende. Muntliga frågor skiljer sig från 
interpellationsdebatterna genom att frågorna inte har lämnats in i förväg utan ställs direkt i 
kammaren av riksdagsledamöterna under den så kallade frågestunden. 

 Motioner. En gång om året, tre veckor efter Riksmötets öppnande, är det allmän motionstid då alla 
enskilda ledamöter kan lämna in motioner om allt mellan himmel och jord. I Centerpartiet har vi 
tre olika nivåer på motioner som också har olika tyngd i det utskott som hanterar motionen i 
fråga. 
Partimotion är etablerad partipolitik beslutad under partistämman. Den skrivs under av alla 
riksdagsledamöter och följs alltid upp med ett bifall från partiets ledamot i ansvarigt utskott.  
Kommittémotion är en motion som skrivs under av alla Centerpartiledamöter i ett visst utskott. 
Det är politik som kanske inte hunnits fastställas på en stämma med som utvecklats att bli partiets 
politik. Motionen följs alltid upp med bifall av det egna partiets ledamot i ansvarigt utskott. 
Enskild motion skrivs under av en eller flera riksdagsledamöter men är sådant som inte är förankrat 
i partiet och bifalls därför sällan. Vid goda förslag så kan ledamoten i utskottet dock välja att följa 
upp även enskilda motioner. 
Allianspartierna i utskotten lägger också gemensamma Alliansmotioner, och dessa Alliansmotioner 
bifalls av alla Allianspartier. 
Följdmotioner skrivs löpande under året och är oppositionens svar på de propositioner som 
regeringen lägger. 
 


