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Förord

Läget för naturen och hela planeten är akut. Vi lever i en tid då det sker 
en massutrotning av arter globalt, samtidigt som mänskligheten hotas 
av allvarliga klimatförändringar. I Sverige riskerar 14 av 16 de 
nationella miljömålen att inte kunna nås. Mycket mer måste göras. 
Därför är det skarpt läge att agera nu för att begränsa 
klimatförändringarna och spridningen av farliga kemikalier, och 
värna den biologiska mångfalden. 

En viktig nyckel för förändring är politik. Riksdagen har, som Sveriges 
lagstiftande församling, ett tungt ansvar och möjlighet att påverka 
utvecklingen. Den 9 september är det riksdagsval i Sverige. Då kan 
väljarna lägga sin röst på det parti i riksdagen som de anser har den 
bästa politiken för en hållbar framtid. 

I 30 år har Naturskyddsföreningen inför riksdagsvalen granskat vad 
riksdagens partier har gjort och vill göra i miljöpolitiken. Den här 
rapporten utvärderar partiernas arbete i riksdagen under 
mandatperioden 2014-2018 och jämför det med vad de lovade i vår enkät 
inför valet 2014. 

Naturskyddsföreningen vill med denna rapport erbjuda väljarna ett 
kunskapsunderlag inför riksdagsvalet om partiernas miljöpolitik, och 
uppmana partierna att öka sina miljöambitioner.  

Johanna Sandahl,  
ordförande Naturskyddsföreningen
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Sammanfattning

 
Denna utvärdering av riksdagspartiernas agerande visar att tempot i 
miljöpolitiken ökat denna mandatperiod jämfört med den förra. Fem av 
de 18 miljöpolitiska förslag Naturskyddsföreningens framförde inför 
valet 2014 har genomförts och viktiga steg på vägen har tagits för att 
genomföra ytterligare åtta. En framgång har varit att riksdagspartierna 
enats över blockgränserna om centrala miljöpolitiska ramverk.

Samtidigt är det fortfarande långt kvar tills att flera nödvändiga 
miljöpolitiska åtgärder genomförs. Det parti som får högst betyg i 
denna utvärdering är Vänsterpartiet, följt av Social demokraterna och 
Miljöpartiet som får samma betyg. Därefter kommer Center partiet och 
Krist demokraterna, som får högst betyg av de fyra borgerliga partierna, 
men skillnaderna mellan de fyra partierna är relativt små. 
Sverigedemo kraterna får lägst betyg.  

Miljöpartiet, som ställde sig bakom samtliga av 
Naturskyddsföreningens miljöpolitiska förslag inför förra valet, och 
som innehaft miljö- och klimatministerposterna denna mandatperiod, 
har delvis misslyckats med att driva igenom dem i regeringsställning. 
En förklaring till detta är att regeringspartnern Social demo kraterna 
haft lägre miljöambitioner. En annan är att de borgerliga partierna har 
fått stöd av Sverige demokraterna, vilket i flertalet fall inneburit att en 
riksdagsmajoritet föreslagit sänkningar av miljöambitionerna. Detta 
har motverkat samarbete över blocken och minskat regeringens 
handlingskraft. 
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Ny fart
Mandatperioden 2010-2014 präglades av 
en förlamande blockpolitik och bristande 
ambitioner, där miljön blev den stora förlo-
raren. Endast ett av Naturskydds-
föreningens 18 miljöpolitiska förslag inför 
valet 2010 genomfördes. Titeln på 2014 års 
miljöpolitiska utvärdering var ”Fyra förlo-
rade år för miljön”. Förhoppningen framåt 
var att blockpolitiska låsningar inte skul-
le få fortsätta bromsa miljöpolitiken, och 
att mandatperioden 2014-2018 i större ut-
sträckning skulle präglas av konsensus-
sökande och blocköverskridande överens-
kommelser. 

I Naturskyddsföreningens partienkät 
inför valet 2014 ställde sig en riksdags-
majoritet bakom åtta av 18 miljöpolitiska 
förslag. Av dessa har fem uppfyllts under 
mandatperioden: 

• Blocköverskridande överenskommel-
ser i centrala miljöfrågor har slutits.

• Registreringsavgift för bränsletörsti-
ga bilar, bonus-malus, införs somma-
ren 2018.

• Ersättning för egenlevererad el har 
införts.

• Skatt på kemikalier har införts.  

• Sverige har varit pådrivande inom EU 
för samreglering av kemikalier med 
liknande egenskaper.

Några av de största miljöpolitiska fram-
stegen under mandatperioden är utan 
tvekan att partierna enats om blocköver-
skridande överenskommelser i viktiga 
miljöpolitiska frågor. Sju av riksdagens 
åtta partier har enats om en långsiktig 
klimatpolitik, som innebär att Sverige 
har fått ett klimatpolitiskt ramverk, en 
klimatlag och tydliga utsläppsmål. Fem 
partier från båda blocken har enats om 

mål för hundra procent förnybar elpro-
duktion till 2040, och dessutom om en 
mer miljöanpassad vattenkraft, en fråga 
som Naturskyddsföreningen drivit i de-
cennier.  

Ytterligare tre miljöpolitiska förslag fick 
stöd av en majoritet av partierna i valen-
käten 2014, men har ändå inte genom-
förts. Då ställde sig alla riksdagspartier, 
utom Socialdemokraterna och Sverige-
demokraterna, bakom förslaget om att 
öka resurserna till skydd av skog så att 
Sverige kan uppfylla vårt åtagande inom 
FN:s Aichimål. Under mandatperioden 
har dock flera av de borgerliga partierna 
inte föreslagit några ökningar av medlen 
till skogsskydd i sina budgetförslag. 
Miljöpartiet, Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet samt Liberalerna har höjt 
anslaget för skogsskydd – men inte så 
mycket som behövs. 

Trots att det 2014 fanns en knapp majori-
tet för ett förbättrat strandskydd i värde-
fulla men starkt exploaterade områden, 
har riksdagen inte fattat beslut i den rikt-
ningen. Tvärtom har flera borgerliga par-
tier drivit på för ett försvagat strand-
skydd. 

En majoritet av partierna ställde sig år 
2014 bakom Naturskyddsföreningens för-
slag om en miljöavgift på växtskyddsme-
del. Regeringen har utrett frågan under 
mandatperioden, men ännu har den inte 
lett till några konkreta lagförslag.

Även om miljöpolitiken tagit steg framåt 
inom flera områden under mandat-
perioden visar utvärderingen på ett 
fortsatt glapp mellan vad partierna sagt 
att de vill göra, och vad de faktiskt har 
gjort. Trots detta ser det betydligt ljusare 
ut än i motsvarande granskning för fyra 
år sedan, och flera partier har höjt sina 
miljöpolitiska ambitioner under 
mandatperioden. 
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Sagt och gjort i  
miljöpolitiken
Naturskyddsföreningen ger riksdagspar-
tierna grönt, gult eller rött ljus som betyg 
på deras agerande i riksdagen i förhål-
lande till vart och ett av Naturskydds-
föreningens 18 förslag från 2014. 
Utgångs punkten är de konkreta försla-
gen, och omdömena är helt baserade på 
hur partierna agerat i riksdagen.

  Grönt ljus 
Ges till partier som i den specifika frågan 
agerat och röstat i enlighet med Natur-
skyddsföreningens förslag eller för ett 
annat förslag som bedöms ge minst lika 
stor miljönytta. 

  Gult ljus  
Ges till  partier som agerat i samma rikt-
ning som Naturskyddsföreningens för-
slag, men inte lika långgående eller lik-
värdigt. 

  Rött ljus 
Ges till  partier som inte agerat i frågan, 
direkt motarbetat vårt förslag eller drivit 
en annan, påtagligt sämre lösning för 
miljön än den som Naturskydds-
föreningen föreslagit.

Partiernas resultat

Vänsterpartiet får högst betyg i denna ut-
värdering. Partiet ställde sig år 2014 bakom 
16 av Naturskyddsföreningens 18 miljöpoli-
tiska förslag, och dess miljöinsatser under 
mandatperioden får åtta gröna ljus, åtta 
gula ljus och två röda ljus. Därmed är 
Vänster partiet det parti som sammantaget 
i de 18 frågorna fört den mest ambitiösa 
miljöpolitiken inom ramen för det formella 
riksdagsarbetet. Vänsterpartiet har haft en 
dubbel roll, som både del i budgetförhand-
lingarna med regeringen, och samtidigt ett 
oppositionsparti i riksdagen. De står 
bakom regeringens miljösatsningar men 
har också kunnat lägga förslag i riksdagen 
som går längre. 

På en delad andra plats kommer Social-
demokraterna och Miljöpartiet. De får 
samma betyg, eftersom de som regerings-
partier agerat gemensamt i riksdagen. 

Miljöpartiet ställde sig bakom samtliga av 
Naturskyddsföreningens 18 förslag, men 
vår utvärdering visar att de endast lagt för-
slag för att genomföra fem. Samtidigt får 
Miljöpartiet många gula ljus, elva stycken. 
Det innebär att partiet bidragit till att flytta 
fram miljöpolitiken delvis, men inte till-
räckligt, på dessa områden. Partiet får två 
röda ljus.

Socialdemokraterna har drivit en mer am-
bitiös miljöpolitik än vad partiets enkät-
svar 2014 visade. Då ställde det sig bakom 
sju förslag. Partiet får liksom Miljöpartiet 
fem gröna ljus, elva gula ljus och två röda. 
Partiet ställde sig år 2014 negativ till åtta av 
Naturskyddsföreningens förslag, men har 
trots det agerat för att delvis genomföra sju 
av dem under mandatperioden och får allt-
så gula ljus för dessa.

Generellt visar resultatet på relativt små 
skillnader mellan de fyra borgerliga parti-
erna (C, L, KD, M). Centerpartiet och 
Kristdemokraterna blir med knapp margi-
nal de mest miljöambitiösa av de borger-
liga partierna under den gångna mandat-
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Figur 1. Diagrammet visar partiernas samlade omdömen i ut-
värderingen av de 18 frågorna. Partierna presenteras i ordning 
efter antal gröna ljus.

V MP S C KD L
    

M SD
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en, år 2014. I utvärderingen får partiet dock 
endast fyra gröna ljus, sex gula och åtta 
röda ljus. Det får rött ljus för fem av de sex 
naturvårdsförslag som partiet svarade ja 
på 2014.

Moderaterna var det borgerliga parti som 
ställde sig bakom minst antal förslag i 
Naturskyddsföreningens enkät 2014, sex 
stycken. Det är också det borgerliga parti 
som uppvisat lägst miljöambitioner under 
mandatperioden. Partiet får endast fyra 
gröna och fyra gula ljus, men hela tio röda 
ljus. 

Sverigedemokraterna får ett bottenbetyg, 
endast två gula och hela 16 röda ljus. Men 
så ställde de sig heller inte bakom ett enda 
av Naturskyddsföreningens förslag 2014. 

perioden. Samtidigt är Liberalerna det 
borgerliga parti som tagit steg i rätt rikt-
ning i flest frågor. 

Centerpartiet ställde sig bakom nio av 
Naturskyddsföreningens förslag 2014. I 
denna utvärdering får partiet fem gröna, 
fyra gula och nio röda ljus. Det får rött ljus i 
samtliga sju förslag gällande skog, jord-
bruk och hav.

Kristdemokraterna ställde sig bakom sju 
av Naturskyddsföreningens förslag 2014. I 
utvärderingen får det samma betyg förde-
lade på samma sätt som Centerpartiet, fem 
gröna, fyra gula och nio röda ljus.

Liberalerna var det borgerliga parti som 
ställde sig bakom flest antal av 
Naturskyddsföreningens förslag, 12 styck-

Figur 2. Tabellen visar partiernas svar i enkäten 2014 och deras omdömen i denna utvärdering. Svaren från 2014 redovisas under 
sagt med gröna ( ja), röda (nej) och gråa (vet ej) ljus.  Omdömen i utvärderingen redovisas under gjort med gröna, gula och röda ljus.
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exempelvis vad gäller nedläggning av 
Bromma flygplats och skogspolitiken. 
Det har till exempel skett genom 
tillkännagivanden, som är beslut där 
riksdagen uppmanar regeringen att vidta 
en åtgärd i en fråga. Enligt beräkningar 
som gjorts av forskare har antalet 
tillkännagivanden , som lagts fram av de 
borgerliga partierna och 
Sverigedemokraterna tillsammans, varit 
rekordmånga denna mandatperiod (Bolin 
& Larue, 2016). . I EU-nämnden har de 
borgerliga partierna och Sverige-
demokraterna dessutom flera gånger 
sänkt ambitionerna för den miljöpolitik 
som Sverige ska driva inom Europeiska 
unionen. Det har gällt exempelvis vilka 
klimatmål för EU som Sverige ska driva 
och frågan om införande av ett ålfiske-
förbud inom hela EU.  

Delar av miljöpolitiken försvåras också 
fortfarande  av partipolitiska låsningar 
som riskerar att resultera i en miljö-
politisk berg- och dalbaneresa mellan 
mandatperioder och eventuella regim-
skiften. Inför kommande mandatperiod 
måste riksdagspartierna fortsätta att 
bygga på framgångarna med det 
klimatpolitiska ramverket, energi-
överens kommelsen, de gemensamt 
beslutade miljömålen, och säkra till-
räckliga resurser för en hållbar miljö-
utveckling i Sverige. 

Läget är akut. Enligt Naturvårdsverket 
ser bara två av Sveriges 16 miljömål ut att 
nås till 2020. Forskarna bedömer att 
chanserna att nå Parisavtalets mål redan 
är minimala. Och hotet mot den 
biologiska mångfalden är akut. Oavsett 
vilka partier som vinner regerings-
makten hösten 2018 krävs långsiktiga 
och kraftfulla åtgärder i miljöpolitiken 
under nästa mandatperiod. Det är ett 
ansvar som sträcker sig över såväl 
mandatperioder som generationer.

Slutsatser 
Sammanfattningsvis visar utvärdering-
en att Vänsterpartiet är det parti som får 
bäst resultat. Regeringspartierna 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet får 
lika många gröna ljus som Centerpartiet 
och Kristdemokraterna. Regerings-
partierna får dock fler gula ljus, vilket 
innebär att de ändå drivit en mer ambi-
tiös miljöpolitik än övriga partier. 
Sverige demokraterna får sämst resultat. 

Utifrån en jämförelse mellan vad partier 
sagt att de vill göra och vad de faktiskt 
gjort drar vi slutsatsen att samarbetet 
med Socialdemokraterna har begränsat 
Miljöpartiets möjligheter att agera i 
enlighet med partiets miljöpolitiska 
ambitioner, samtidigt som Social-
demokraterna fått draghjälp och flyttat 
fram sina positioner i miljöpolitiken. På 
samma sätt drog vi i utvärderingen 2014 
slutsatsen att Centerpartiet och 
Liberalerna hållits tillbaka av 
Moderaterna i en rad frågor. Efter 
mandatperioden 2010-2014 fick partierna 
i alliansregeringen ett enda grönt ljus för 
sina miljöinsatser. Under 2014-2018 har 
däremot alla fyra förbättrat sina resultat. 

Den gångna mandatperioden har 
inneburit en framryckning för miljöfrågor 
i svensk politik, både vad gäller ambitioner, 
positionsförflyttningar, samverkan och 
budgetprioriteringar. Samtidigt finns ett 
fortsatt glapp mellan löften och faktisk 
förd politik. 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har 
inte fullt ut utnyttjat de möjligheter som 
regeringsmakten innebär för genom-
drivande av politik i riksdagen. Regeringen 
måste söka majoritetsstöd i riksdagen för 
sina miljöpolitiska förslag. Regerings-
partiernas handlingskraft har dock 
minskat genom att de borgerliga partierna 
och  Sverigedemokraterna markerat mot 
regeringen i flera miljö politiska frågor, 
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frågor som ställdes i Naturskydds-
föreningens enkät till riksdagspartierna 
inför valet 2014. Enkäten och partiernas 
svar återfinns i bilaga 1.1

I bilaga 22 samlas granskningsunderla-
gen för respektive fråga. Ambitionen är 
att bilagan ska presentera en saklig och 
balanserad beskrivning av politiska för-
slag, diskussioner och beslut i varje 

Metod för utvärderingen 
Utvärderingen av riksdagspartiernas mil-
jöpolitik baseras till stora delar på en 
metod som utvecklades i samband med 
riksdagsvalet 1988. Den här utvärderingen 
omfattar huvudsakligen miljöpolitiska ak-
tiviteter i riksdagen, och inte regeringens 
eller riksdagspartiernas arbete utanför 
riksdagen. Syftet är att skapa en bild av hur 
riksdagspartierna har agerat i praktiken. 

Utvärderingen omfattar inte hela miljö-
politiken utan utgår från de 18 utvalda 

Det har också 
hänt i miljöpolitiken :
 

Den här utvärderingen utgår från Naturskyddsföreningens förslag 2018. Men miljöpolitiken är större 
än så. Här följer några viktiga miljöpolitiska beslut under mandatperioden, som inte omfattas av den 
här rapporten.   

  • FN har beslutat om Agenda 2030.

  • Riksdagen har ratificerat Parisavtalet.

  • Stadsmiljöavtal ger kommuner möjlighet att söka stöd för kollektivtrafik.

  • Riksdagen har fattat beslut om en flygskatt som infördes i april 2018.

  • Ett förbud mot mikroplast i kosmetiska produkter införs i juli 2018.

  • Kommuner ges möjlighet att införa miljözoner från och med 2020.

  • Riksdagen har beslutat om en reduktionsplikt för bensin och diesel genom inblandning av  
 biodrivmedel som införs i juli 2018.

  • Sverige har i och med FN:s havskonferens 2017 registrerat 26 frivilliga åtaganden för att  
 rädda våra hav.

  • Regeringen satsar 20 miljoner kronor per år på nyckelbiotopsinventering. 

  • Sverige har drivit på för en reformering av EU:s utsläppshandelssystem, vilket har lett till att    
 fler utsläppsrätter annulleras och priset på dessa har ökat.   

.  

Allt detta är positivt. Men på flera andra områden har framstegen varit små eller obefintliga och det 

krävs omfattande insatser för att vända trenden och nå Sveriges miljömål. 

1. http://bit.ly/ny_fart_i_miljopolitiken_bilaga_1

2.  http://bit.ly/ny_fart_i_miljöpolitiken_bilaga_2



14

För var och en av de 18 frågorna får också 
riksdagen ett samlat omdöme i form av 
grönt, gult eller rött ljus som visar om 
frågan rört sig framåt under mandat-
perioden. 

En begränsning med metoden att är att 
minoritetsregeringar sällan presenterar 
förslag som de inte räknar med ska 
godkännas av riksdagen. Utvärderingen 
speglar inte heller hela den förda miljö-
politiken, utan partiernas agerande i 
relation till de 18 förslag som Natur-
skydds föreningen presenterade 2014. 
Dessa representerar dock ett brett urval 
av miljöpolitiska frågor. 

I rapporten presenteras miljöomdömen 
för vad partierna sagt inför förra valet 
och vad de gjort under mandatperioden i 
var och en av de 18 miljöfrågorna. 
Frågorna samlas under rubrikerna 
Klimat, energi och transporter, Biologisk 
mångfald, Miljögifter och  Övergripande 
miljöpolitik.

fråga. Metoden baseras på sökningar i 
dokumentarkiven på riksdagens webb-
plats. I bilagan citeras centrala delar av 
bland annat propositioner, motioner, ut-
skottsbetänkande, skrivelser och kam-
marprotokoll relevanta för granskning-
en. Bilagan ska underlätta för läsaren att 
bilda sig en egen uppfattning om partier-
nas miljöarbete i riksdagen. Resultatet av 
granskningen i bilaga 2 utgör underlag för 
de kvalitativa miljöomdömen som ges till 
partierna i denna rapport. 

Naturskyddsföreningen ger riksdagsparti-
erna grönt, gult eller rött ljus som betyg på 
hur de agerat i riksdagen i förhållande till 
Naturskyddsföreningens miljöpolitiska 
förslag från 2014. I samtliga frågor jämförs 
partiernas agerande under mandatperio-
den med deras enkätsvar från 2014. 
Partiernas svar från 2014 reflekteras också 
med färgmarkeringar i tabellerna. Grönt 
ljus ompartiet instämde i Natur skydds-
föreningens förslag. Rött ljus om partiet 
svarade att de inte instämmer med försla-
get. Om ett parti inte hade bestämt sig och 
svarade vet ej markeras det med grått. 

FOTO: MELKER DAHLSTRAND/SVERIGES RIKSDAG
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Klimat, energi och transporter

2



16

dade bland annat att omställningen 
måste ha industrikonkurrens och kost-
nadseffektivitet i åtanke. Liberalerna 
svarade nej och framhöll klimatsmarta 
snarare än förnybara energikällor, exem-
pelvis kärnkraft. Kristdemokraterna sva-
rade nej och menade att årsbundna mål 
inte var meningsfullt då teknikutveck-
lingen avgör hur snabbt det går. Sverige-
demokraterna svarade nej och framhöll att 
Sveriges elsystem i princip är fritt från kol-
dioxidutsläpp.

Omdömen
Fyra år senare har de flesta partierna del-
vis levt upp till Naturskyddsföreningens 
förslag. Genom Energikommissionens 
parlamentariska ramöverenskommelse 
år 2017 kom Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet 
och Kristdemokraterna överens om att 
Sveriges elproduktion ska utgöras av för-
nybar energi till hundra procent till 2040. 
I år lade regeringen en proposition uti-
från överenskommelsen. 2015 bestod el-
sektorn till 66 procent av förnybar energi, 
vilket kan jämföras med exempelvis 
transportsektorn som samma år bestod 
av 20 procent förnybar energi. Även om 
målåret är satt till 2040 snarare än 2030, 
och överenskommelsen inte omfattar 
hela energisystemet utan fokuserar på 
elproduktionen, är det ändå ett betydan-
de framsteg. Delvis kompletterande mål 
finns sedan tidigare inom transportsek-
torn för en fossiloberoende fordonsflotta. 
Därför får partierna som medverkat i 
energi överenskommelsen gult ljus. 

Vänsterpartiet och Centerpartiet har mo-
tionerat om ett förnybart energisystem 
till 2040. Partierna efterfrågar en om-
ställning av hela energisystemet, men 
föreslår en förändringstakt som är något 
långsammare än Naturskyddföreningens 
förslag. Centerpartiet har på grund av sin 
medverkan i energiöverens kommelsen 
redan tilldelats ett gult ljus. Vänster-
partiet anses också delvis ha uppnått 

1. Förnybar energi 
till 2030

Naturskyddsföreningens förslag 2014: 
Besluta om att ställa om till ett helt förny-
bart energisystem i Sverige till 2030.

V S MP C L M KD SD

SAGT:

GJORT:

Bakgrund
En stor del av de utsläpp som ett samhäl-
le står för orsakas av energisystemet. 
Energisystemet består huvudsakligen av 
el, värme och drivmedel, som bensin och 
diesel. Dessa energikällor används till 
exempel för att värma upp bostäder och 
för transporter. 2015 stod elsektorn för 33 
procent och transportsektorn för 24 pro-
cent av Sveriges samlade energianvänd-
ning. 54 procent av energisystemet ut-
gjordes av förnybar energi och mycket 
arbete återstår därför för att göra energi-
tillförseln hållbar. 

Alliansregeringen satte i en proposition 
från 2009 ett mål om att Sverige ska ha en 
fossiloberoende fordonsflotta till 2030 
samt en långsiktig prioritering om att 
energianvändningen för uppvärmning ska 
vara fossilfri till 2020. Omställningen till 
ett 100 procent förnybart energisystem 
kräver ambitiösa målsättningar inom fler 
områden för att en hållbar utveckling ska 
bli möjlig. Naturskyddsföreningen föreslog 
därför 2014 en omställning till ett helt 
förnybart energisystem i Sverige till 2030.

Så svarade partierna 2014
2014 var partierna splittrade till Natur-
skyddsföreningens förslag. Centerpartiet, 
Miljöpartiet samt Vänsterpartiet svarade 
ja på förslaget. Socialdemokraterna och 
Moderaterna svarade nej och framhöll en 
vilja att främja förnybar energi, men häv-
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2. Koldioxidskatt

Naturskyddsföreningens förslag 2014: 
Höj koldioxidskatten med minst samma 
belopp som Klimatberedningen kom över-
ens om. 

V S MP C L M KD SD

SAGT:

GJORT:

Bakgrund
Koldioxidskatten är ett viktigt styrmedel 
för att minska utsläppen och påskynda 
omställningen till ett förnybart energi-
system. 2008 presenterade den parla-
mentariska Klimatberedningen en utred-
ning som innehöll förslag på hur skatten 
ska få större effekt, bland annat: 

•    En höjning av skatten på bensin och  
      diesel med 70 öre per liter.

•    Ytterligare stegvisa höjningar av skatter-      
      na i enlighet med BNP-tillväxt och infla-   
      tion (den senare tillämpas sedan 1994).

Detta låg till grund för Naturskydds-
föreningens förslag 2014. 

Så svarade partierna 2014
2014 var Miljöpartiet det enda parti som 
ställde sig bakom förslaget. Vänster-
partiet och Liberalerna svarade vet ej och 
underströk vikten av koldioxidskatten, 
men ställde sig avvaktande till det speci-
fika förslaget. Socialdemokraterna och 
Kristdemokraterna svarade nej och me-
nade att det slutliga priset för konsumen-
ten snarare än skattenivån är viktigast. 
Moderaterna svarade nej och ville utvär-
dera skatten igen 2015. Centerpartiet och 
Sverigedemokraterna svarade nej och 
kommenterade att en skattehöjning 
kunde slå hårt mot bilister. 

Naturskyddsföreningens förslag och får 
därför gult ljus. 

Liberalerna framhäver vikten av koldiox-
idfri energiproduktion samt kärnkraf-
tens roll i svensk elproduktion. De mot-
satte sig därför ramöverenskommelsen 
och målet om 100 procent förnybar elpro-
duktion. Partiet har inte heller motione-
rat om en målsättning för att uppnå 100 
procent förnybar energi i det svenska en-
ergisystemet och efterlever därför inte 
Naturskyddsföreningens förslag. De får 
rött ljus.

Sverigedemokraterna har inte motionerat 
för en målsättning om en utökad andel 
förnybar energi i enlighet med förslaget i 
enkäten. De får därför rött ljus.

Sammanfattningsvis har riksdagen nått 
viktiga framsteg beträffande målsätt-
ningen om ett helt förnybart energisys-
tem i Sverige. Ramöverenskommelsen 
har säkrat en politisk enighet som ger ro 
och långsiktighet kring ambitionen att 
elsystemet helt ska utgöras av förnybar 
energi. Däremot är förändringstakten 
långsammare än vad som behövs för att 
mildra effekterna av klimatkrisen, vilket 
kommer kräva ökade ambitioner. 

    Gult ljus

Riksdagen har beslutat om en ram-
överenskommelse för 100 procent 
förnybar energi i elsystemet. 
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Förutom diskussionerna om generell 
skattenivå och BNP-uppräkning har 
jordbrukets nedsatta dieselskatt också 
debatterats under mandatperioden. Den 
generella skatten på diesel ligger på 5,94 
kronor per liter 2018. Regeringspartierna 
har tillsammans med Vänsterpartiet höjt 
undantaget från koldioxidskatten på 
diesel i jordbruket från 90 öre till 1,70 kr 
per liter mellan 2015-2018. Moderaterna 
och Centerpartiet har velat öka undan-
taget från dieselskatten med ytterligare 
50 öre per liter, och Krist demokraterna 
med 1,34 kronor per liter utöver 
regeringens förslag. Sverigedemo kraterna 
föreslår att den totala beskatt ningen på 
diesel för jordbruket bör ligga på samma 
nivå som i Danmark, som enligt deras 
budgetmotion för 2016 ligger på 60 öre per 
liter. Det innebär ett substantiellt större 
undantag än andra partiers förslag. 
Liberalerna är det enda parti som i sin 
budgetmotion för 2017 och 2018 föreslår att 
nedsättningen på kol dioxid skatt för 
jordbruket successivt bör avskaffas. 
Samtliga partier förutom Liberalerna har 
därmed föreslagit ökningar av klimat-
skadliga subventioner till jordbruket. 

Sammanfattningsvis har skattesatsens 
styreffekt främst säkerställts genom 
införandet av en BNP-uppräkning, där 
skattesatsen årligen justeras upp utifrån 
ökad köpkraft. Däremot har skatten på 
bensin och diesel inte höjts med 70 öre 
utöver inflation- och BNP-uppräkning, 
vilket innebär att ytterligare höjningar är 
nödvändiga för att nå Klimat beredningens 
förslagna ökning. 

    Gult ljus

Riksdagen har beslutat om vissa åt-
gärder som inneburit en höjning av 
koldioxidskatten.

Omdömen 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet har 
med stöd från Vänsterpartiet delvis ver-
kat för att säkerställa en effektiv koldiox-
idskatt genom att de från 2017 infört 
årliga höjningar av bensin- och diesel-
skatten utifrån BNP-tillväxten. Liberalerna 
har ställt sig bakom en sådan uppräkning. 
Det säkerställer skattens styreffekt 
utifrån den ökade köpkraften. 

Däremot har partierna inte ökat skatten på 
bensin och diesel med 70 öre. Regerings-
partierna har, tillsammans med Vänster-
partiet, höjt bensinskatten med 18 öre per 
liter och sänkt diesel skatten med 88 öre 
per liter utöver inflation- och BNP-upp-
räkning. En sänkning av skatten gjordes 
på grund av nya utsläppsberäkningar och 
för att hålla ett stadigt pris vid pump 
inför införandet av reduktionsplikten. 
Den innebär krav på ökad inblandning av 
förnybart bränsle i drivmedel, som är 
dyrare än fossila bränslen. Om effekten 
av reduktions plikten på skatterna räknas 
bort har skatten på bensin och diesel 
ökat med 48 respektive 53 öre under 
mandatperioden, utöver inflation- och 
BNP-uppräkning. Liberalerna har inte 
motionerat för en höjning av skatte satser-
na jämfört med regeringens förslag, och 
motsatte sig höjningar av skatten 2016. 
Social  demo kraterna, Miljö partiet, Vänster-
partiet och Liberalerna når därför inte upp 
till en skatte höjning på 70 öre per liter, men 
alla får på grund av BNP-uppräkningen 
gult ljus.

Moderaterna, Centerpartiet, Krist-
demokraterna och Sverigedemokraterna 
har alla motionerat mot att bensin- och 
dieselskatterna ska höjas i enlighet med 
BNP-tillväxten. Endast Kristdemokraterna 
har motionerat för en höjning av skatten 
på bensin och diesel, dock väsentligt 
lägre än regeringens motsvarighet 2016. 
Sverigedemokraterna har motionerat mot 
högre bensin- och dieselskatter 2015 och 
2016. Samtliga partier får därför rött ljus.
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Så svarade partierna 2014
Förslaget om Vattenfalls ägardirektiv ge-
nererade spridda svar 2014. Social-
demokraterna svarade nej, men sa att de 
ville ge företaget tydligare ansvar. Miljö-
partiet och Vänsterpartiet svarade ja och 
ville att Vattenfall skulle producera 100 
procent förnybar energi till 2030. 
Liberalerna och Sverigedemokraterna 
svarade båda nej och menade att kärn-
kraften är viktig. Kristdemokraterna sva-
rade också nej, men uttryckte att de ville 
trappa ned fossil energi. Centerpartiet 
svarade att de inte visste. Moderaterna 
svarade ja, men ville ha kvar kärnkraf-
ten. 

Omdömen
Socialdemokraterna och Miljöpartiet har 
inte lagt fram någon proposition för att 
ändra Vattenfalls ägardirektiv under 
mandatperioden. Istället har de genom 
ägardialog och genom att nominera sty-
relsemedlemmar påverkat Vattenfalls in-
riktning mot mer förnybart. 2015 skapade 
regeringen även en statsrådsgrupp med 
syftet att ta ett helhetsgrepp om styr-
ningen av Vattenfalls energiomställning 
mot en högre andel förnybart. 
Ägarpolicyn som uppdaterades av reger-
ingen 2017 anger att alla statliga bolag 
ska verka för en minskad klimat- och 
miljöpåverkan, i linje med miljömålen, 
generationsmålet och Parisavtalet. 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet har 
inte ändrat Vattenfalls ägardirektiv inom 
riksdagen, men har på andra sätt styrt 
företaget i den riktning som Natur-
skyddsföreningen efterfrågade 2014. 
Därför får dessa partier gult ljus.

Under mandatperioden har Vattenfall av-
slutat sina planer på ny kärnkraft i 
Sverige, vilket är positivt. Det har också 
fattat beslut om att avveckla 1000 MW 
brunkol samt ändrat sin investerings-
portfölj mot mer förnybart. Dock inledde 
Vattenfall under 2016 en försäljning av 
sina brunkolskraftverk i östra Tyskland, i 

3. Vattenfalls 
ägardirektiv

Naturskyddsföreningens förslag 2014: 
Ge Vattenfall nya ägardirektiv som gör att 
bolaget fasar ut fossila bränslen och sats-
ningarna på kolkraft och kärnkraft. 

V S MP C L M KD SD

SAGT:

GJORT:

Bakgrund
Vattenfall AB är ett statligt helägt bolag 
som är en stor aktör på elmarknaden i 
Europa. Bolaget har i dag sju kolkraftverk 
och tio kärnkraftverk i olika länder. 
Vattenfalls totala verksamhet släpper ut 
24 ton koldioxid årligen, varav 22 ton 
kommer från kol- och gasverksamhet ut-
omlands. 

Ägardirektiv syftar på de olika sätt som 
statliga bolag kan styras på. Det kan 
handla om ägarpolicy eller bolagsstäm-
ma, men i riksdagssammanhang är bo-
lagsordningen det styrande dokumentet 
som partierna kan påverka. Ägarpolicyn 
avser alla statliga bolag och kan bara 
ändras av regeringen, medan samtliga 
riksdagspartier kan motionera om änd-
rad bolagsordning. Vattenfalls bolagsord-
ning ändrades senast av riksdagen 2009, 
då deras direktiv löd:

”Vattenfall ska generera en 
marknadsmässig avkastning genom att 
affärsmässigt bedriva energiverksamhet 
så att bolaget tillhör ett av de bolag som 
leder utvecklingen mot en miljömässigt 
hållbar energiproduktion.”

Naturskyddsföreningen föreslog 2014 att 
Vattenfall ska ges nya ägardirektiv som 
gör att bolaget fasar ut fossila bränslen 
och satsningar på kolkraft och kärnkraft. 
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4. Registreringvgift för 
bränsletörstiga bilar

Naturskyddsföreningens förslag 2014: 
Inför en registreringsavgift för bränsletör-
stiga bilar som används till rabatter för 
bränslesnåla bilar.

V S MP C L M KD SD

SAGT:

GJORT:

Bakgrund
Utsläpp från personbilar utgör 65 procent 
av alla utsläpp av växthusgaser i transport-
sektorn. För att minska utsläppen och mot-
verka klimatkrisen krävs därför en om-
ställning av transportsektorn som främjar 
användning av förnybara energikällor. 
Därför föreslog Naturskydds föreningen 
2014 en registreringsavgift för bränsle-
törstiga bilar som används till rabatter för 
bränslesnåla bilar.

Så svarade partierna 2014
Majoriteten av partierna ställde sig positiva 
till förslaget. Moderaterna och Krist demo-
kraterna svarade vet ej, men var huvudsakli-
gen positivt inställda till ett så kallat bonus-
malus-system. Sverige demokraterna var 
emot förslaget då de ansåg att det kunde få 
negativa konsekvenser för bilägare. 

Omdömen
Regeringspartierna Socialdemokraterna 
och Miljöpartiet har, med stöd från Vänster -
partiet, under mandatperioden lyft införan-
det av ett bonus-malus-system i sina bud-
getar. Den som köper en bil kan antingen få 
en bonus på sitt inköp om bilen har mindre 
utsläpp eller, om bilen har större utsläpp, ett 
malus i form av en högre fordons skatt de 
första tre åren. I stats budgeten för 2018 har 
regeringen infört ett bonus-malus-system, 
som gäller från och med 1 juni 2018. Partier-
na får därför grönt ljus.

stället för att behålla brunkolet och av-
veckla verksamheten. Genom att sälja 
kolet gjorde de det möjligt för andra aktö-
rer att utöka verksamheten, vilket skulle 
kunna innebära kraftigt ökade koldioxid-
utsläpp. Med ändrade ägardirektiv hade 
detta kunnat förhindras. 

Vänsterpartiet har lagt fram motioner 
där de har föreslagit att en övergång till 
förnybart borde ingå i Vattenfalls bolag-
sordning. De vill att Vattenfall ska fasa ut 
både kol- och kärnkraft succesivt till 
2030. Därför får Vänsterpartiet grönt ljus.

Resterande partier har haft en låg profil i 
frågan under mandatperioden. 
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna och Sverige-
demokraterna har inte lagt fram några 
motioner om Vattenfalls ägardirektiv. 
Därför får dessa partier rött ljus.

Sammanfattningsvis har det hänt väldigt 
lite i riksdagen gällande Vattenfalls ägar-
direktiv under mandatperioden. Det är 
endast Vänsterpartiet som har motione-
rat för att ändra Vattenfalls bolagsord-
ning i positiv riktning. Samtidigt har 
Vattenfalls inriktning påverkats av re-
geringens arbete. 

    Rött ljus

Riksdagen har inte beslutat om 
någon ändring av Vattenfalls ägar-
direktiv, men regeringen har tagit 
initiativ som förändrat bolagets in-
riktning i en mer hållbar riktning.
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5. Ersättning för egen-
levererad el

Naturskyddsföreningens förslag 2014: 
Inför ett styrmedel som ger konsumenten 
rätt att leverera egen el och få ersättning 
som motsvarar elpriset för konsument.

V S MP C L M KD SD

SAGT:

GJORT:

Bakgrund
Ett hållbart samhälle drivs av energi från 
förnybara källor. Klimatutvecklingen inne-
bär att omställningen till ett förnybart en-
ergisystem måste påskyndas ordentligt. 
För att underlätta för privatpersoner att 
själva investera i solenergi på sin fastighet 
behövs tydliga politiska signaler och inci-
tament. Därför föreslog Naturskydds-
föreningen 2014 ett ekonomiskt styrmedel 
som ger småskaliga producenter av förny-
bar el ersättning för produktionen i linje 
med rådande marknadspriser.

Så svarade partierna 2014
I enkätsvaren 2014 rådde stor enighet bland 
partierna och alla utom Sverige demo-
kraterna ställde sig bakom förslaget. 

Omdömen
Regeringspartierna Socialdemokraterna 
och Miljöpartiet har efter förhandlingar 
med Vänsterpartiet presenterat flera bud-
getpropositioner under mandatperioden 
som innehållit förslag som berör skattere-
duktion till mikroproducenter av förnybar 
el. 2015 presenterade regeringen ett för-
slag om skattereduktion för egenlevererad 
el, som innebar en mindre revidering av 
ett förslag som alliansregeringen lagt 
2014. Det betyder att mikro producenter av 
el får en skattereduktion på 60 öre per ki-
lowattimme el, som produceras upp till 
max 18 000 kronor per år. Vänsterpartiet 

Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemo-
kraterna har också föreslagit system där 
en registreringsavgift för bränsle törstiga 
bilar används till rabatter för bränslesnåla 
bilar. Partiernas förslag på utformning av 
ett sådant system skiljer sig dock från re-
geringens. Centerpartiet vill erbjuda en 
större bonus – upp till 100 000 kr – för indi-
vider som köper miljöbilar. Mode raterna 
anser att regeringens bonus-malus-system 
är överfinansierat. Krist demo kraterna vill 
omarbeta miljö  klassnings systemet. Trots 
dessa skillnader vill Moderaterna, Center-
partiet och Kristdemo kraterna alla införa 
ett system där bränslesnåla bilar främjas 
framför bränsletörstiga bilar genom ekono-
miska styrmedel. De får därför grönt ljus. 

Liberalerna har lyft fram att partiets prin-
cipiella ståndpunkt är att den som förore-
nar också ska stå för kostnaden. Partiet 
står bakom beskattningen av fordon med 
höga utsläpp, men stödjer inte införandet 
av en premie/ bonus, för privatinköp av 
bilar med mindre utsläpp. Införandet av en 
skatt på bränsletörstiga bilar är den vikti-
gaste delen av ett bonus-malus-system och 
kan innebära en kostnadseffektiv miljöpo-
litik med stor omställningspotential. 
Partiet får därför grönt ljus.

Sverigedemokraterna har motionerat mot 
införandet av ett bonus-malus-system och 
får därför rött ljus. 

Sammanfattningsvis har förslaget fått ett 
partiöverskridande stöd i riksdagen. Ett 
bonus-malus-system som beskattar bräns-
letörstiga bilar och ger en premie för inköp 
av bilar med lägre utsläpp införs 1 juni 2018.

    Grönt ljus

Riksdagen har beslutat om ett 
bonus-malus-system.
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6. Nyinvesteringar i 
järnvägen

Naturskyddsföreningens förslag 2014: 
Satsa minst 20 miljarder årligen på nyin-
vesteringar i järnvägen.

V S MP C L M KD SD

SAGT:

GJORT:

 
Bakgrund
För att minska transportsektorns stora 
klimatpåverkan krävs bättre tillgång till 
järnvägstransporter för både person- och 
godstrafik. Det kräver stora resurser till 
såväl underhåll som utbyggnad av järn-
vägsnätet. I statsbudgeten för 2014 fanns 
7,4 miljarder avsatta för nyinvesteringar i 
järnväg. I partienkäten 2014 föreslog 
Naturskyddsföreningen satsningar på 
minst 20 miljarder per år för nyinve-
steringar i järnvägen.

Så svarade partierna 2014
Socialdemokraterna, Moderaterna, 
Centerpartiet och Sverigedemokraterna 
svarade att de inte var beredda att göra en 
satsning i nivå med Naturskydds-
föreningens förslag. Miljöpartiet svarade 
ja och refererade till deras nationella 
plan för infrastruktur. Liberalerna sva-
rade vet ej, och framhöll alliansregering-
ens föreslagna satsningar på transport-
infrastruktur. Vänsterpartiet svarade vet 
ej då de inte hade bestämt investerings-
nivån för varje år.

Omdömen
Regeringspartierna Socialdemokraterna 
och Miljöpartiet har med stöd från Vänster -
partiet i sina årliga budgetpropositioner 
under mandatperioden lagt fram förslag 
på investeringsplaner i budgeten för 
kommunikationer. De största anslaget för 
järnvägsinvesteringar under mandatpe-

har även lagt egna motioner till stöd för 
införandet av ett nettodebiteringssys-
tem och utvidgad skattereduktion också 
till andelsägare. Skattereduktionen för 
mikroproducenter av förnybar el inför-
des 1 januari 2015 och partierna har levt 
upp till förslaget från 2014. De får därför 
grönt ljus. 

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna 
och Kristdemokraterna har alla motione-
rat för en skattereduktion för mikropro-
ducenter av förnybar el. Centerpartiet har 
varit en särskilt drivande röst i frågan 
och har motionerat om utvidgad skatte-
befrielse för producenter av förnybar el. 
Liberalerna och Centerpartiet har motio-
nerat för utvidgad skattebefrielse för fler 
fastighetsägare, och Kristdemokraterna 
har motionerat för momsfrihet för mikro-
producenter av förnybar el. Partierna har 
tydligt verkat för att privatpersoner som 
producerar egen förnybar el kan få ersätt-
ning för sin överskottsproduktion och 
samtliga får därför grönt ljus.

Sverigedemokraterna har motionerat för 
att skattereduktion för mikroproducenter 
av förnybar el bör avslås och får därför 
rött ljus.

Sammanfattningsvis finns nu ett system 
där mikroproducenter får ersättning för 
den överskottsel de producerar i form av 
en skattereduktion. Systemet är en fram-
gång i omställningen till ett förnybart 
energisystem.

    Grönt ljus

Riksdagen har beslutat om en skatte-
reduktion för mikroproducenter av 
förnybar el.



rioden avsätts i budgeten för 2018, 10,3 
miljarder kronor. Det är en 40-procentig 
ökning från budgetnivån 2014 och en be-
tydande satsning på järnvägen. Men fort-
farande är det långt ifrån de 20 miljarder 
för nyinvesteringar som Naturskydds-
föreningen efterfrågade 2014. Därför får 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet gult ljus. 

I oppositionspartiernas budgetmotioner 
för kommunikationer specificeras inte 
fördelningen av anslaget i budgetposten 
”utveckling av statens transportinfra-
struktur”, vilket gör omdömet svårare.

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, 
Kristdemokraterna och Sverigedemo-
kraterna har samtliga motionerat om att 
minska anslaget till ”utveckling av sta-
tens transportinfrastruktur” jämfört med 
regeringens budget över mandatperio-
den. Även om enskilda anslag inom ut-
giftsområdet inte specificeras nämner 
partierna ingen satsning på nyinveste-
ringar i järnvägen i den storleksordning 
som skulle motsvara 20 miljarder kronor 
årligen. Sverigedemokraterna motionerar 
2015-2016 för satsningar på Inlandsbanan 
och Malmbanan och föreslår införandet 
av en marknadspott för att främja nä-
ringslivssatsningar, vilket kan komma 

att användas till järnvägsinvesteringar. 
Sverigedemokraterna och Centerpartiet 
har i motioner motsatt sig regeringens fö-
reslagna investering i ett nytt signalsys-
tem, som i partiernas motioner uppskattas 
att ha ett värde på 746 miljoner till 1 mil-
jard kronor. Därutöver har inget av parti-
erna i sina respektive budgetmotioner 
motsatt sig regeringens satsningar på ny-
investeringar till järnvägen. Därför antas 
partierna ha ställt sig bakom motsvaran-
de satsningar under mandatperioden och 
samtliga partier får därför också gult ljus. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera 
att riksdagen har beslutat om betydande 
satsningar på järnvägen. Däremot är in-
vesteringarna inte tillräckliga. Större in-
vesteringar kommer att behövas framö-
ver för att bygga ut ett hållbart 
transportsystem. 

    Gult ljus

Riksdagen har ökat anslaget till ny-
investeringar i järnvägen, men är 
fortfarande långt ifrån att säkra 
nödvändiga investeringar.

FOTO: JOSEFINE STENUDD/NATURSKYDDSFÖRENINGEN 
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Kristdemokraterna och Centerpartiet 
svarade nej. Socialdemokraterna ville 
hellre se över den befintliga lagstiftning-
en och Sverigedemokraterna tyckte att 
problem i skogsbruket bäst löses genom 
dialog, utbildning och frivillighet. 
Moderaterna menade att skogsbruket 
redan omfattades av delar av miljöbal-
ken. Kristdemokraterna menade att nu-
varande regelverk för skogsbruket har en 
bredare funktion än miljöbalken. 
Centerpartiet ansåg att Naturskydds-
föreningens förslag skulle försvåra om-
ställningen till en fossilfri ekonomi och 
ville att produktionsmålet och miljömå-
let inom skogsbruket ska vara likställda.

Omdömen
Regeringspartierna Socialdemokraterna 
och Miljöpartiet har inte lagt någon pro-
position om att införliva skogsvårdsla-
gen under miljöbalken, och direktiven till 
utredningen av skogsvårdslagen som 
tillsattes år 2015 handlade inte om ökad 
miljöhänsyn inom skogsbruket. 
Regeringen har valt att försöka skapa en 
samsyn kring skogen och skogsbruket 
genom dialog med berörda parter inom 
ramen för det nationella skogsprogram 
som initierades av förra regeringen. Det 
är fortfarande oklart vad utfallet av såväl 
den rättsliga utredningen av skogsvårds-
lagen som det nationella skogsprogram-
met kommer att bli. Socialdemokraterna 
och Miljöpartiet får därför rött ljus.

Vänsterpartiet vill att ökad produktion i 
skogsbruket tydligare ska regleras i mil-
jöbalken. De har motionerat om att sank-
tionsmöjligheterna vid brott mot skogs-
vårdslagen ska öka. Partiet har också 
motionerat om att stärka skogens sociala 
och ekologiska värde genom att skapa en 
ny lagstiftning som samlas i miljöbalken 
där samråd är obligatorisk för slutav-
verkning. Partiet har därför verkat för att 
inordna skogsvårdslagen i miljöbalken 
och får därför grönt ljus. 

7. Skogsvårdslagen 

Naturskyddsföreningens förslag 2014:
Inordna skogsvårdslagens regler som en 
del av miljöbalken.

V S MP C L M KD SD

SAGT:

GJORT:

Bakgrund
Skogsbruket påverkar mer än hälften av 
Sveriges landareal och har stor betydelse 
för den biologiska mångfalden. 
Upprepade utvärderingar visar dock att 
miljömålet Levande skogar inte kommer 
att nås om inte hänsynen till sociala, kul-
turella och biologiska värden inom 
skogsbruket ökar. Dagens skogspolitik 
utformades på 1990-talet, innan Sverige 
beslutade om de nationella miljömålen, 
införde skogscertifiering, gick med i EU, 
fick dagens klimatpolitik och antog 
miljöbalken. Skogspolitiken behöver 
därför moderniseras. Den lägstanivå för 
miljöhänsyn som anges i 
skogsvårdslagen är inte preciserad och 
det saknas möjligheter till rättsliga 
påföljder i de fall markägarna bryter mot 
dem, såvida inte ansvarig myndighet 
utfärdar ett föreläggande eller förbud 
innan avverkningen sker. Kraven 
behöver skärpas och förtydligas. 

För att kunna ställa miljökrav med grund 
i både miljömålen och EU-rätten, samt få 
en bättre helhetssyn på en hållbar mark-
användning, föreslog Naturskydds-
föreningen i enkäten 2014 att skogs-
vårdslagens regler bör inordnas som en 
del av miljöbalken.

Så svarade partierna 2014
I enkäten 2014 svarade Miljöpartiet, 
Vänsterpartiet och Liberalerna ja. 
Socialdemokraterna, Sverigedemo-
kraterna, Moderaterna, 
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8. Skogsskydd

Naturskyddsföreningens förslag 2014:
Öka resurserna så att det säkerställs att 
Sverige kommer att uppfylla mål 11 i FN:s 
Nagoyaåtagande i skogliga ekosystem

V S MP C L M KD SD

SAGT:

GJORT:

Bakgrund
Sverige har förbundit sig att bevara 17 
procent av land- och sötvattenområden 
till 2020, särskilt områden av stor bety-
delse för biologisk mångfald och ekosys-
temtjänster i ekologiskt representativa 
och väl förbundna system. För att skyd-
det ska vara ekologiskt representativt 
krävs att 17 procent av varje naturtyp 
skyddas. Åtagandet är gjort genom de så 
kallade Aichimålen, som ofta kallas 
Nagoyamålen. Den produktiva skogsmar-
ken är särskilt viktig för biologisk mång-
fald. Där finns merparten av Sveriges 
över 1800 rödlistade skogslevande arter. 
Det intensiva svenska skogsbruket är 
tillsammans med fragmenteringen av de 
kvarvarande naturskogarna starkt bidra-
gande orsaker till förlusten av biologisk 
mångfald.

År 2014 beslutade den föregående allians-
regeringen om nya etappmål för Sveriges 
miljömål Levande skogar. Bland annat 
beslutades att till år 2020 ska 150 000 
hektar av skogar med höga naturvärden 
nedan gränsen för fjällnära skog ges ett 
formellt skydd mot avverkning och att de 
frivilliga avsättningarna bör ha ökat med 
cirka 200 000 hektar skogsmark i områ-
den som har höga naturvärden. Det är 
viktigt att de frivilliga avsättningarna är 
transparenta, kvalitetssäkrade och lång-
siktiga för att dessa ska kunna vara del 
av måluppfyllelsen. De frivilliga avsätt-
ningarna av skog utgör i dag ungefär 5 

Moderaterna, Centerpartiet och Krist-
demo kraterna har stöttat arbetet med det 
nationella skogsprogrammet. Däremot 
motionerar partierna för att bibehålla 
skogsvårdslagen i dess nuvarande form 
och samtliga framhäver därutöver främst 
den privata äganderätten i skogsbruket 
och främjandet av skogsnäringen. De tre 
partierna får därför rött ljus. 

Liberalerna understryker statens och 
skogsnäringens ansvar för att slå vakt om 
naturvård och miljöhänsyn. Partiet fram-
häver att andelen hyggesfritt skogsbruk 
behöver öka. Samtidigt menar partiet att 
skogspolitiken bör grundas utifrån de 
jämställda målen i skogs vårdslagen och 
de har inte motionerat om att inordna 
skogsvårdslagen under miljöbalken. 
Därför får partiet rött ljus. 

Sverigedemokraterna har motionerat om 
dialog och rådgivning som verktyg för att 
förbättra skogsbruket, men fokuserar på 
ökad produktivitet snarare än ökad miljö-
hänsyn. Därför får de rött ljus. 

Sammanfattningsvis har inte skogs-
vårdslagen inordnats i miljöbalken och 
resultaten från dialogen i det Nationella 
skogsprogrammet är ännu ovissa. 
Skogsvårdslagen är omodern och i 
många avseenden alltför svag, vilket 
innebär att det fortfarande saknas juri-
diska verktyg för att göra skogsbruket 
hållbart. 

    Rött ljus

Riksdagen har inte inordnat skogs-
vårdslagen under miljöbalken.
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liga, vilket är positivt. Samtidigt har de i 
sina budgetmotioner skurit ner anslaget 
till skydd av värdefull natur jämfört med 
statsbudgeten i slutet av förra mandatpe-
rioden. Moderaterna har också velat för-
svåra för kommuner att införa nya natur-
reservat och underlätta för dem att 
upp häva befintliga naturreservat. Dessa 
partier får därför rött ljus.

Liberalerna har under mandatperioden 
föreslagit ökningar av anslaget för skydd 
av värdefull natur jämfört med budgetni-
vån 2014. I deras budgetförslag för 2018 
ligger anslagsnivån 21 procent högre än 
år 2014, vilket är positivt. Deras anslag är 
dock inte lika ambitiösa som regeringens 
och Vänsterpartiets och är långt ifrån till-
räckligt för att kunna skydda så mycket 
skog som behövs. De ökade budgetansla-
gen gör dock att partiet får gult ljus.

Sverigedemokraterna motsätter sig en 
fortsatt ökning av formellt skyddad 
skogsmark och har röstat mot förslagen 
på att inrätta en ny nationalpark och ut-
vidga två befintliga. De står också för de 
lägsta budgetanslagen till skydd av vär-
defull natur. De får därför rött ljus.

Sammanfattningsvis har riksdagen god-
känt regeringens budget och beslutat att 
inrätta en ny nationalpark och utvidga 
två befintliga. Detta är positivt, men det 
återstår mycket arbete för att leva upp till 
Nagoyamålet.

    Gult ljus

Nagoyamålet har inte uppnåtts, men 
riksdagen har beslutat att öka resur-
serna för skydd av värdefull natur.

procent och det formella skyddet av skog 
utgör knappt 5 procent av Sveriges pro-
duktiva skog. Dessa arealer är inte till-
räckliga och det är långt kvar innan 
Nagoyamålet och miljömålet är uppnått. 
Därför föreslog Naturskyddsföreningen 
2014 att resurserna skulle ökas för att sä-
kerställa att dessa mål nås. 

Så svarade partierna 2014
I enkäten 2014 svarade nästan alla partier 
ja till Naturskyddsföreningens förslag. 
Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Moderaterna, 
Centerpartiet, Liberalerna och Krist-
demokraterna svarade alla ja. Social-
demokraterna svarade vet ej, men kom-
menterade att de vill att Sverige ska 
kunna uppnå Nagoyamålet. Sverige-
demo kraterna svarade vet ej.

Omdömen
Regeringspartierna Socialdemo krater na 
och Miljöpartiet har under mandatperio-
den ökat anslagen till skydd av värdefull 
natur. I budgeten för 2018 avsätts drygt 1,4 
miljarder kronor, vilket innebär en 
75-procentig ökning av anslaget jämfört 
med 2014 års budget. De har också lagt 
förslag till riksdagen om en ny national-
park och utvidgat två befintliga. Trots 
stora budgetsatsningar återstod år 2017 
90 000 hektar för att nå etappmålet. 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet får 
därför gult ljus.

Vänsterpartiet har förhandlat med reger-
ingen om budgeten. De har också motio-
nerat om att ta fram nya etappmål i linje 
med Nagoyamålen för att uppnå miljömå-
let Levande skogar och att regeringen 
borde ta fram lagförslag för att stoppa av-
verkningen av skyddsvärda skogar. Partiet 
har fört en ambitiös politik men i frågan 
om ekonomiska resurser bedöms de som 
regeringspartierna och får gult ljus.

Moderaterna, Centerpartiet och Krist-
demokraterna har röstat för att inrätta en 
ny nationalpark och utvidga två befint-
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att ålfiskarna som yrkesgrupp annars 
kommer att försvinna. Det har ledamöter 
från samtliga av dessa partier uttryckt i ett 
flertal motioner där de också pekar på det 
kulturella och historiska värdet i ålfisket. 
Dessa partier får därför rött ljus.

Vänsterpartiet har motionerat och debat-
terat för ett totalt ålfiskestopp och får 
därför grönt ljus. 

Regeringspartierna Socialdemokraterna 
och Miljöpartiet har inte lagt fram någon 
proposition om att införa ett nationellt ål-
fiskestopp. De har däremot drivit ålfrågan i 
EU-nämnden under 2017. Där har regering-
ens ståndpunkt varit att Sverige bör driva 
ett totalt ålfiskestopp i alla EU:s vatten. 
Kristdemokraterna, Moderaterna, Libe-
ralerna, Centerpartiet och Sverige demo-
kraterna har motsatt sig detta förslag, och 
eftersom de utgör en majoritet resulterade 
det i att regeringen fick driva deras linje i 
EU. Dessa fem partier förespråkade ett ål-
fiskestopp med undantag för Östersjön.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har 
inte agerat för införandet av ett nationellt 
ålfiskestopp. De har i stället valt att han-
tera frågan på EU-nivå. Det är positivt, 
men har tyvärr inte gett resultat. Efter-
som de har lämnat frågan orörd på natio-
nell nivå får partierna gult ljus.

Sammanfattningsvis har reglerna för ål-
fisket inte förändrats under mandatpe-
rioden. De flesta partierna i riksdagen 
vill att ålfisketillstånd ska kunna överlå-
tas så att ålfisket kan fortgå, vilket 
Naturskyddsföreningen ser allvarligt på. 

    Rött ljus

Riksdagen har inte beslutat att stop-
pa ålfisket. 

9. Fiskestopp för ål

Naturskyddsföreningens förslag 2014:
Inför ett nationellt fiskestopp för allt fiske 
efter ål oavsett hur EU:s förvaltningsplan 
ändras.

V S MP C L M KD SD

SAGT:

GJORT:

Bakgrund
Den europeiska ålen är akut utrotningsho-
tad och internationellt rödlistad. Vandrande 
ålyngel till Europa har minskat drastiskt 
under de senaste 30 åren, till Nordsjön är 
antalet bara någon procent av vad det tidi-
gare varit. För att hejda ålens snabba till-
bakagång beslutade EU 2007 att varje land 
som har ål i sina vatten ska upprätta en 
nationell ålförvaltningsplan. I Sverige 
finns en sådan sedan 2008. Planen inne-
bär bland annat att ålfisketillstånd är per-
sonliga och inte kan överlåtas samt att 
nya tillstånd inte utfärdas. Trots dessa be-
gränsningar fiskas fortfarande stora 
mängder ål. Även om många ålar också 
dör i exempelvis vattenkraftverk är fisket 
det största hotet mot ålen. Därför föreslog 
Natur skydds föreningen 2014 att Sverige 
skulle införa ett nationellt ålfiskestopp.

Så svarade partierna 2014
Partiernas svar på förslaget var blandade. 
Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Libe ra lerna 
svarade ja. Moderaterna svarade att de inte 
visste. Sverigedemo kraterna, Centerpartiet 
och Kristdemo kraterna svarade nej på frå-
gan. Dessa partier ville skydda ålen på 
andra sätt

Omdömen
Kristdemokraterna, Moderaterna, 
Liberalerna, Centerpartiet och Sverige-
demo kraterna är, i strid med Sveriges ål-
förvaltningsplan, överens om att ålfiske-
tillstånden ska kunna överlåtas. De befarar 
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partiet har årligen höjt budgetanslaget 
för åtgärder för havs- och vattenmiljöer 
för att möjliggöra detta och för att stärka 
det befintliga skyddet. En socialdemo-
kratisk ledamot har i en enskild motion 
föreslagit att riksdagen ska anta ett nytt 
ambitiöst mål för marint skydd. Miljö-
partiet har inte motionerat specifikt i frå-
gan, men har föreslagit att göra Öresund 
till ett marint skyddat område. Regerings-
partierna har mer än fördubblat det ma-
rina skyddet, men inte beslutat om en ök-
ning av andelen skyddade områden till 
20 procent och får därför gult ljus.

Vänsterpartiet är det enda parti som har 
motionerat för att utöka de marina skyd-
dade områdena till 20 procent samt mo-
tionerat för ett förbud mot bottentrålning 
i dessa områden. De har även förhandlat 
med regeringspartierna om de budgetar 
som lagts under mandatperioden som 
ökat anslagen för att skydda marina om-
råden. Därför får partiet grönt ljus.

Moderaterna, Kristdemokraterna, 
Liberalerna och Centerpartiet uppmana-
de i en gemensam motion i början av 
mandatperioden regeringen att arbeta 
vidare med miljömålens etappmål att 
skydda 10 procent av Sveriges marina 
områden. För att kunna öka det marina 
skyddet är budgetanslaget för åtgärder 
för havs- och vattenmiljöer centralt. 
Kristdemokraterna och Liberalerna har 
dock inte föreslagit några ökningar av 
anslaget jämfört med 2014.  Under senare 
delen av mandatperioden har däremot 
Centerpartiet (2017 och 2018) och 
Moderaterna (2018) föreslagit anslagsni-
våer som överstiger regeringens. Till skill-
nad från regeringen har de inte specificerat 
att anslagen ska gå till att skydda marina 
områden, utan de har prioriterat andra as-
pekter av havs- och vatten  miljöer. Dessa 
partier får rött ljus.

Det parti som har motionerat mest i frå-
gan är Sverigedemokraterna som vill 

10. Marina skyddade 
områden

Naturskyddsföreningens förslag 2014:
Besluta att öka andelen marint skyddade 
områden till minst 20 procent av Sveriges 
ekonomiska zon.

V S MP C L M KD SD

SAGT:

GJORT:

Bakgrund
Marina områden runtom i världen står 
inför många allvarliga hot. Kemikalie-
utsläpp, övergödning, överfiske, döda 
havsbottnar och klimatförändringar sät-
ter stor press på marina ekosystem. 
Agenda 2030, Aichimålet, som ofta kallas 
Nagoyamålet,  och de svenska miljömå-
lens etappmål anger att 10 procent av de 
marina områdena ska skyddas. I början 
av mandatperioden 2014 var drygt sex 
procent av Sveriges marina områden 
skyddade. Det är alldeles för lite för att ge 
tillräcklig skyddande effekt. Därför före-
slog Naturskyddsföreningen att minst 20 
procent av Sveriges marina områden bör 
skyddas.

Så svarade partierna 2014
Inför valet 2014 ansåg Moderaterna, 
Kristdemokraterna, Centerpartiet och 
Socialdemokraterna att Nagoyamålet var 
tillräckligt ambitiöst. Liberalerna, 
Miljöpartiet och Vänsterpartiet svarade 
alla ja till ett skärpt mål. Sverigedemo-
kraterna svarade att de inte visste då de 
inte hade tagit ställning till detta ännu.

Omdömen 
Under mandatperioden har andelen ma-
rina områden som är skyddade ökat från 
sex till 14 procent. Sverige har därmed 
uppnått Nagoyamålet. Regerings-
partierna Socialdemokraterna och Miljö-
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11. Strandskydd

Naturskyddsföreningens förslag 2014: 
Begränsa dispens- och undantagsmöjlig-
heten från strandskydd i värdefulla starkt 
exploaterade områden i södra Sverige.

V S MP C L M KD SD

SAGT:

GJORT:

Bakgrund
Strandskyddet kom till på 1950-talet och 
syftar till att långsiktigt trygga alle-
mansrättslig tillgång till strandområden 
och bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtliv på land och i vatten. I dag utma-
nas dessa värden av bland annat växande 
bebyggelse, nya småbåtshamnar, privata 
bryggor, vattenbruk, samt industri- och 
energianläggningar. Det gäller inte minst 
i skärgårdar och längs kusten i södra 
Sverige. Med en lagändring 2009 ville 

utöka de marina skyddade områdena 
samt utreda skadliga fiskemetoder. De 
har också föreslagit ökningar av anslaget 
för åtgärder för havs- och vattenmiljöer 
jämfört med regeringen. Partiet får dock 
gult ljus då de inte har specificerat hur 
stora arealer de vill skydda.

Sammanfattningsvis har det marina 
skyddet mer än fördubblats under 
mandatperioden. Utvecklingen går åt rätt 
håll, men ännu återstår mycket för att 
uppnå 20 procent marina skyddade 
områden.

    Gult ljus

Riksdagen har bidragit till en klar 

förbättring för det marina skyddet, 

men det är inte tillräckligt. 

FOTO: JOHANNA LAKSO/NATURSKYDDSFÖRENINGEN
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utvecklingen, samtidigt som de vill be-
vara de värden som strandskyddet ska 
värna om. Socialdemokraterna, Miljö-
partiet och Vänsterpartiet har röstat och 
debatterat mot övriga partiers motioner 
om att göra strandskyddet mer flexibelt 
och öka kommunernas självbestämman-
de. På så vis har de arbetat för att behålla 
reglerna i sin nuvarande form. Däremot har 
de inte gjort något för att skärpa reglerna i 
områden med högt exploateringstryck, vil-
ket var vad Natur skydds föreningen efter-
frågade.Social  demo kraterna, Miljöpartiet 
och Vänster   partiet får därför rött ljus.

Liberalerna har i motioner föreslagit att 
det ska krävas ett exceptionellt högt ex-
ploateringstryck, eller synnerliga skäl, 
för att strandskyddet ska gälla. Detta 
talar för en försämring av skyddet jäm-
fört med nuvarande regelverk, och partiet 
får därför rött ljus.

Sverigedemokraterna har inte motionerat 
om att stärka strandskyddet i starkt ex-
ploaterade områden utan vill öka det 
kommunala självbestämmandet och ta 
bort länsstyrelsernas möjlighet att över-
pröva kommunernas beslut om undantag. 
Därför får partiet rött ljus.

Sammanfattningsvis så har frågan om 
att skärpa strandskyddet i områden med 
starkt exploateringstryck helt överskug-
gats av frågan om att möjliggöra undan-
tag från strandskyddet för att gynna 
landsbygdsutveckling.. 

    Rött ljus

Riksdagen har inte gjort något för 
att stärka strandskyddet i områden 
med redan starkt exploaterings-
tryck.

den dåvarande regeringen skärpa strand-
skyddet i de mest bebyggda områdena och 
samtidigt möjliggöra undantag från 
strand skyddet i gles bebyggda områden. 
Den önskade effekten har dock uteblivit. 
Naturskydds föreningen föreslog därför 
2014 att dispens- och undan tags möjligheten 
från strandskydd bör begränsas i värde-
fulla starkt exploaterade områden i södra 
Sverige.

Så svarade partierna 2014
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, 
Vänsterpartiet och Liberalerna svarade 
ja på Naturskydds föreningens förslag. 
Moderaterna svarade nej och ville istället 
se ett mer flexibelt strandskydd med mo-
tivet att stötta markägare. Centerpartiet 
svarade nej och menade att möjligheten 
att bygga vid stränder möjliggör lands-
bygdsutveckling. Kristdemokraterna 
svarade nej och menade att det befintliga 
regelverket var starkt nog. Sverigedemo-
kraterna svarade också nej och tyckte att 
kommunerna skulle få ökat självbestäm-
mande i frågan.

Omdömen
Moderaterna, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna har lagt flera förslag 
som skulle innebära en försvagning av 
strandskyddet. Bland annat genom att 
öka det kommunala självbestämmandet. 
De har också föreslagit ett ”omvänt 
strandskydd” där utgångspunkten är att 
byggnation i strandnära områden ska 
vara tillåtet och att strandskyddet endast 
ska gälla på vissa utpekade platser. 
Moderaterna och Kristdemokraterna fö-
reslår också att det generella strandskyd-
det minskas från 100 m till 50 m, och det 
utökade strandskyddet från 300 m till 100 
m. Inget av partierna har motionerat om 
att stärka strandskyddet i starkt exploa-
terade områden och samtliga tre får där-
för rött ljus.

Regeringen vill möjliggöra undantag från 
strandskyddet för att gynna landsbygds-



32

Det har dock tagits ett steg framåt i frå-
gan. Regeringen tillsatte 2016 en utred-
ning med syfte att utvärdera skatterna på 
växtskyddsmedel och ge förslag på hur 
skatter kan utformas för att få bättre mil-
jöeffekt. Resultatet som presenterades i 
december 2017 innehöll förslag om en 
differentierad skatt på växtskyddsmedel, 
men  innehöll inga förslag om att återföra 
medlen till ökade miljöåtgärder inom 
jordbruket. Naturskyddsföreningen be-
dömer att miljöeffekten av utredningens 
förslag är minimal och därför behöver 
omarbetas. Regeringen har ännu inte lagt 
fram någon proposition i frågan. 

Tillsättningen av en utredning i frågan 
ett steg i rätt riktning. Därför får 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet gult 
ljus och övriga partier rött ljus.

Sammanfattningsvis har aktiviteten i 
riksdagen i frågan om en miljöavgift på 
växtskyddsmedel varit minimal under 
mandatperioden, men samtidigt utgör den 
statliga utredningen ett steg i rätt rikt-
ning. Det kvarstår att se om utredningen 
leder till mer konkreta lagförslag.

    Rött ljus

Riksdagen har lämnat frågan om 
miljöavgift på växtskyddsmedel 
mer eller mindre orörd.

12. Miljöavgift på 
bekämpningsmedel

Naturskyddsföreningens förslag 2014: 
Inför en differentierad miljöavgift på växt-
skyddsmedel som kan återföras till nä-
ringen för ökade miljöåtgärder.

V S MP C L M KD SD

SAGT:

GJORT:

Bakgrund
Växtskyddsmedel, även kallat bekämp-
ningsmedel, används i jordbruket för att 
motverka att växter, djur och mikro-
organismer skadar grödor i odlingslandska-
pet. Baksidan av detta är att kemiska be-
kämpningsmedel utarmar jordmånen, 
minskar den biologiska mångfalden och 
sprider sig i naturen via vatten, jorden och 
luften. Det påverkar ekosystemen både på 
och utanför åkern. Det krävs därför styr-
medel som leder till ett minskat an vändan-
de av kemiska bekämpnings medel. Natur-
skydds föreningen förslog 2014 införande av 
en differentierad miljö avgift på växtskydds-
medel, vilket innebär en högre avgift ju 
farligare ett växtskydds medel är.

Så svarade partierna 2014
Majoriteten av partierna hade en positiv 
inställning till förslaget 2014. Liberalerna, 
Centerpartiet, Miljöpartiet, Socialdemo-
kraterna och Vänsterpartiet svarade alla 
ja, Moderaterna och Kristdemokraterna 
svarade vet ej och Sverigedemokraterna 
svarade nej. 

Omdömen
Under de senaste fyra åren har inget parti 
motionerat om att införa en differentie-
rad miljöavgift eller skatt på växtskydds-
medel. Socialdemokraterna och Miljö-
partiet har heller inte lagt någon 
proposition i frågan. 
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Även Liberalerna svarade att de inte vis-
ste. Moderaterna och Kristdemokraterna 
svarade nej och menade att efterfrågan 
bör styra produktionen. Centerpartiet 
svarade nej och menade att de vill att 
matproduktionen i stort bör öka. Sverige-
demokraterna svarade nej och uttrycke 
att de var skeptiska till hur hållbart eko-
logiskt jordbruk är.

Omdömen
2017 kom alla partier utom Sverigedemo-
kraterna överens om en livsmedelsstra-
tegi för Sverige. Målet med strategin är 
att skapa en konkurrenskraftig livsmed-
elskedja, produktionsökning inom det 
konventionella och ekologiska jordbruket 
samt att relevanta miljömål uppfylls.

Regeringspartierna Socialdemokraterna 
och Miljöpartiet presenterade samma år 
en handlingsplan för att uppnå strate-
gins mål. Handlingsplanen innehåller en 
målsättning om att 30 procent av 
Sveriges jordbruksmark och 60 procent 
av den offentliga konsumtionen ska vara 
ekologisk till 2030. I regeringens budget-
proposition för 2018 hänvisar de till dessa 
mål och satsade också 25 miljoner på 
ekologiskt jordbruk, vilket de vill dubbla 
de närmaste två åren. Det areella målet är 
dock en försämring jämfört med vad 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet lo-
vade inför mandatperioden och är inte 
tillräckligt ambitiöst. Partierna får därför 
gult ljus. 

Vänsterpartiet har deltagit i budgetför-
handlingarna och ställt sig bakom 2018 
års budget där målsättningen om 30 pro-
cent ekologisk areal till 2030 har nämnts. 
Därför bedöms Vänsterpartiet på samma 
sätt som regeringspartierna och får 
också gult ljus.

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet 
och Kristdemokraterna har tydligt mot-
satt sig förslaget om ett specifikt mål för 
en areell ökning av den ekologiska mat-

13. Ekologisk areal

Naturskyddsföreningens förslag 2014: 
Sätt ett mål på minst 50 procent ekologiskt 
odlad areal till 2030.’

V S MP C L M KD SD

SAGT:

GJORT:

Bakgrund
En ökad ekologisk matproduktion är en 
viktig del av en hållbar samhälls-
utveckling. Ett ekologiskt jordbruk, där 
inte kemiska bekämpningsmedel eller 
konstgödsel används, är miljömässigt 
mer skonsam än konventionell mat-
produktion och minskar påfrestningen 
på den biologiska mångfalden. I eko-
logisk animalieproduktion finns krav på 
att djuren ska kunna vistas utomhus och 
få möjlighet att beta, böka eller picka, 
vilket gör att djuren mår bättre. 

Andelen ekologisk odlingsmark har ökat 
i Sverige och 2016 var den 18 procent. Det 
är inte tillräckligt för att motsvara miljö-
skyddsbehov eller efterfrågan på ekolo-
giska produkter. Kvantitativa mål för eko-
logisk matproduktion är centrala för att 
driva utvecklingen i rätt riktning. Därför 
föreslog Naturskyddsföreningen 2014 ett 
mål på minst 50 procent ekologiskt odlad 
areal till 2030.

Så svarade partierna 2014
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet hade redan 2014 föreslagit 
att 30 procent av Sveriges åkermark skul-
le vara ekologisk till 2020. Partiernas 
svar på Naturskyddsföreningens förslag 
skiljde sig åt. Miljöpartiet och Vänster-
partiet svarade ja, då de menade att målet 
på 30 procent till 2020 var i linje med 
Naturskyddsföreningens förslag. Social-
demokraterna svarade att de inte visste, 
då de ännu inte hade satt ett mål till 2030. 
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riksdagen har motarbetat kvantitativa 
mål för ekologiskt jordbruk finns nu ett 
tydligt mål. Även om målet inte är ambi-
tiöst nog är det positivt att målet har till-
kommit. Handlingsplanen gäller dock 
bara till 2019 och det återstår att se vad 
som händer med målet därefter.

    Gult ljus

Riksdagen har bifallit regeringens 
budget som innehåller mål för en 
ökad ekologisk areal.

produktionen. Partierna har i flera motio-
ner uttryckt att det är efterfrågan som bör 
styra produktionen av ekologiska livs-
medel snarare än politiska beslut. Dessa 
partier får därför rött ljus. 

Sverigedemokraterna har i en motion an-
gett att de ser positivt på en ökad in-
hemsk ekologisk produktion, men har 
inte föreslagit kvantitativa mål för att 
kunna uppnå detta. I riksdagsdebatter 
har partiet uttryckt att de motsätter sig 
kvantitativa målsättningar. Därför får 
partiet rött ljus.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera 
att även om majoriteten av partierna i 
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lighet med utredningens förslag. Lagen 
trädde i kraft i april 2017 och innebär 
skatter på upp till 320 kronor per vara. 
Vänsterpartiet har förhandlat och ställt 
sig bakom regeringens budgetpropositio-
ner och bedöms på samma sätt som re-
geringen i denna fråga. Eftersom en ke-
mikalieskatt på konsumetvaror nu 
införts får dessa tre partier grönt ljus.

Kristdemokraterna, Centerpartiet och 
Liberalerna har tydligt ställt sig bakom 
Kemikalieinspektionens förslag och har 
motionerat för detta vid flera tillfällen. 
Därför får även dessa partier grönt ljus.

Moderaterna har kritiserat Kemikalie-
inspektionens förslag men har förespråkat 
en kemikalieskatt med en annan utform-
ning. De har dock inte presenterat något 
tydligt förslag på hur skatten bör vara ut-
formad och har motarbetat den skatt som 
nu finns. Därför får partiet gult ljus.

Sverigedemokraterna har uttryckt lik-
nande åsikter som Moderaterna, men har 
till skillnad från Moderaterna tydligt 
motsatt sig införandet av en kemikalie-
skatt. Därför får partiet rött ljus.

Sammanfattningsvis har en tydlig för-
ändring skett i frågan och en skatt på ke-
mikalier i elektronik har införts. Fler 
skatter är nödvändiga, men att en kemi-
kalieskatt har tillkommit är positivt.

    Grönt ljus

Riksdagen har med brett parlamen-
tariskt stöd gjort tydliga framsteg i 
frågan om ekonomiska styrmedel 
för farliga kemikalier.

14. Kemikalieskatt

Naturskyddsföreningens förslag 2014: 
Inför ekonomiska styrmedel i form av skat-
ter eller avgifter mot farliga kemikalier i 
konsumentvaror.

V S MP C L M KD SD

SAGT:

GJORT:

Bakgrund
Sedan 2007 finns en EU-förordning som 
reglerar kemikalier som används inom 
EU, REACH. Det är en övergripande för-
ordning för alla medlemsländer, vilket 
innebär att enskilda länder har 
begränsad möjlighet att reglera 
användandet av kemikalier inom sitt 
eget land. Ekonomiska styrmedel är ett 
sätt att styra användningen av farliga 
kemikalier i Sverige. Därför föreslog 
Naturskyddsföreningen 2014 införande 
av skatter eller avgifter på farliga 
kemikalier i konsumentvaror.

Så svarade partierna 2014
Nästan alla partier ställde sig bakom 
Naturskyddsföreningens förslag och me-
nade att skatter mot farliga kemikalier i 
konsumentvaror kan vara ett bra verktyg 
för att fasa ut farliga kemikalier. 
Sverigedemokraterna svarade vet ej och 
sade att det skulle kunna vara ett tänk-
bart alternativ. 

Omdömen 
2013 tillsatte alliansregeringen den så 
kallade kemikalieskatteutredningen som 
utfördes av Kemikalieinspektionen. 
Utredningen presenterades 2015 och före-
slog punkskatter på viss elektronik, samt 
på byggmaterial som innehåller polyme-
rer av vinylklorid. Socialdemokraterna 
och Miljöpartiet presenterade i sin bud-
getproposition för 2016 ett lagförslag på 
en kemikalieskatt i viss elektronik, i en-
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och Centerpartiet har alla lagt motioner 
om samreglering av kemikalier, ibland i 
form av flerpartimotioner. Efter bifall till 
motioner från Centerpartiet, Moderaterna 
och Socialdemokraterna fick regeringen i 
uppdrag att verka för att kemikalier ska 
förbjudas i grupp i hela EU. Sedan dess 
har Sverige tillsammans med Tyskland 
lämnat förslag till EU om att förbjuda 
cirka 200 PFAS-ämnen i grupp. Det som 
Naturskyddsföreningen efterfrågade 
2014 har därmed genomförts och Social-
demokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, 
Centerpartiet, Kristdemokraterna och 
Liberalerna får därför grönt ljus.

Vänsterpartiet har inte specifikt efter-
frågat samreglering av farliga kemikalier 
och eftersom ingen votering ägde rum om 
de motionsyrkanden som fick bifall i 
riksdagen går det inte att utläsa hur 
partiet ställde sig till dessa. Partiet har 
dock lagt flera motioner om att förbjuda 
farliga kemikalier och får därför gult ljus.

Sverigedemokraterna har inte i motioner 
eller debatter förespråkat samreglering 
av farliga kemikalier. Det går heller inte 
att utläsa deras åsikt kring de motioner 
som fick bifall i riksdagen och därför får 
de rött ljus.

Sammanfattningsvis har EU ännu inte 
beslutat om förslaget om gruppförbud för 
kemikalier, men det är positivt att Sverige 
tillsammans med Tyskland har drivit 
denna viktiga fråga.

    Grönt ljus

Riksdagen har behandlat frågan och 
det finns nu ett förslag om samreg-
lering av cirka 200 högfluorerade 
ämnen på EU-nivå.

15. Samreglering 
av farliga kemikalier

Naturskyddsföreningens förslag 2014: 
Kemikalier med likartade egenskaper ska 
samregleras både i Sverige och i EU, om ett 
av ämnena i gruppen visats farligt.

V S MP C L M KD SD

SAGT:

GJORT:

Bakgrund
Det är ett långsamt arbete att förbjuda och 
reglera farliga kemikalier. Regleringarna 
sker genom EU:s förordning REACH och of-
tast regleras kemikalier en och en. Av de 
120 000 olika kemikalier som används 
inom EU har REACH i dagsläget registrerat 
ungefär 19 000 ämnen. 181 ämnen finns på 
den så kallade kandidatlistan, 66 ämnen 
på begränsningslistan och 43 ämnen på 
tillståndsförteckningen. Även om ett ämne 
förbjuds finns det ofta andra likartade 
ämnen som ersätter det. Det finns exem-
pelvis en lång rad ftalater, bromerade flam-
skyddsmedel, bisfenoler och per- och poly-
fluorerade ämnen (PFAS) registrerade inom 
EU. Av dessa har de flesta inte genomgått 
fullgod riskbedömning. Naturskydds-
föreningen föreslog därför 2014 att likar-
tade kemikalier ska förbjudas i grupp.

Så svarade partierna 2014
2014 fanns en bred samsyn om att farliga 
kemikalier kräver åtgärder. Alla partier 
förutom Sverigedemokraterna svarade ja 
på förslaget.

Omdömen 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet har 
inte lagt några propositioner om sam-
reglering av kemikalier under mandat   
perioden, men enskilda ledamöter från 
partierna har motionerat om detta. Krist-
demokraterna, Moderaterna, Liberalerna 
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marknaden för gröna obligationer ska främ-
jas. Utredningen föreslog att statliga gröna 
obligationer ges ut. Det återstår att se om 
detta resulterar i konkreta politiska förslag. 

Under mandatperioden har även en grön 
investeringsfond med kapital på 650 miljo-
ner kronor fram till år 2023 införts. Fonden 
föreslogs av den föregående alliansreger-
ingen i budgetpropositionen för 2014. Den 
nuvarande regeringen har arbetat i linje 
med förslaget. En investeringsfond är, till 
skillnad från en statlig grön investerings-
bank, inte permanent. Men även om det 
inte är tillräckligt är den gröna investe-
ringsfonden och utredningen om gröna 
obligationer viktiga steg i rätt riktning. 
Därför får Mode raterna, Liberalerna, 
Centerpartiet, Krist demokraterna, Social-
demokraterna och Miljöpartiet gult ljus.

Vänsterpartiet skriver utförligt i en parti-
motion att de vill införa en statlig grön in-
vesteringsbank. Motionen saknar dock 
konkreta yrkanden om detta och därför 
har förslaget inte tagits upp för debatt och 
omröstning. Partiet får därför gult ljus.

Sverigedemokraterna har inte motionerat 
om gröna investeringar och har ställt sig 
kritiska till en grön investeringsfond. 
Partiet får därför rött ljus.

Sammanfattningsvis har det under man-
datperioden införts ett nytt mål för finans-
politiken, en grön investeringsfond om 
650 miljoner kronor har inrättats och frå-
gan om gröna obligationer har utretts. En 
statlig bank har dock inte inrättats.

    Gult ljus

Riksdagen har inte inrättat en grön 
statlig investeringsbank, men däre-

mot en grön investeringsfond

16. Grön 
investeringsbank

Naturskyddsföreningens förslag 2014: 
Inför en statlig grön investeringsbank som 
också ger ut gröna obligationer.

V S MP C L M KD SD

SAGT:

GJORT:

Bakgrund
Omställningen till ett hållbart samhälle 
kräver kapital som exempelvis kan finan-
siera utbyggnaden av förnybar energipro-
duktion, energieffektivisering av fastighe-
ter och klimatanpassning. Det skulle kunna 
underlättas med hjälp av gröna statliga obli-
gationer. I Stor britannien har en grön statlig 
investeringsbank inrättats med stor fram-
gång och Frankrike, Polen och Fiji har bör-
jat ge ut statliga gröna obligationer. Natur-
skyddsföreningen föreslog därför 2014 att 
Sverige bör införa en statlig grön investe-
ringsbank som ger ut gröna obligationer.

Så svarade partierna 2014
Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna 
och Kristdemokraterna svarade ja till 
Naturskyddsföreningens förslag. Libe-
ralerna och Kristdemokraterna hänvisade 
till alliansregeringens förslag om en grön 
investeringsfond i budgetpropositionen för 
2014. Moderaterna och Centerp artiet sva-
rade nej med hänvisning till samma initia-
tiv. Social demokraterna svarade vet ej och 
Sverigedemokraterna svarade nej. 

Omdömen 
Under mandatperioden har regeringen 
tagit initiativ för att kanalisera finanskapi-
tal till en omställning mot en mer klimats-
mart och miljövänlig ekonomi. År 2016 in-
förde regeringen ett nytt mål om att 
finans  systemet ska bidra till en hållbar 
utveckling och tillsatte en utredning om hur 
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utan att se ett behov för en utredning. 
Centerpartiet svarade ja och menade mil-
jöskatter är viktiga styrmedel för miljö-
politiken. Kristdemokraterna svarade ja 
och förespråkade en grön skatteväxling 
där skatten på arbete sänks medan miljö-
skatterna höjs. Sverigedemokraterna 
svarade nej.

Omdömen
Under mandatperioden har regeringspar-
tierna Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet utrett och infört ett antal 
olika miljöskatter. De har också sänkt 
skatten på vissa reparationer från och 
med januari 2017. Av de fyra konkreta 
miljöskatteförslag som Naturskydds-
föreningen lade fram 2014 (registrerings-
avgift för bränsletörstiga bilar, ersättning 
för egenlevererad el, avgift på växt-
skyddsmedel och avgift på kemikalier) 
har regeringen drivit igenom tre. De har 
däremot inte föreslagit någon parlamen-
tarisk utredning för att ta ett samlat 
grepp om en större grön skattereform. 
Dessa partier får därför gult ljus.

Vänsterpartiet har förhandlat om budge-
ten med regeringen och antas därför stå 
bakom de miljöskatter som införts. De 
har dock inte föreslagit en parlamenta-
risk utredning för en grön skattereform 
och får därför betyget gult ljus.

Även om Moderaterna har fått grönt ljus i 
två av Naturskyddsföreningens miljö-
skatteförslag så har de motsatt sig ett 
flertal andra enskilda miljöskatter, ex-
empelvis kemikalieskatten. De har inte 
motionerat om en parlamentarisk utred-
ning, och inte heller en grön skatteväx-
ling. Partiet får därför rött ljus. 

Centerpartiet har lagt fram flertalet mo-
tioner om grön skatteväxling där skatte-
sänkningar på arbete finansieras av 
skattehöjningar på miljöbelastande kon-
sumtion. De har också verkat för att ge-
nomföra tre av Naturskyddsföreningens 

17. Grön skattereform

Naturskyddsföreningens förslag 2014:
 Inrätta en parlamentarisk utredning efter 
valet, i syfte att genomföra en grön skatte-
reform.

V S MP C L M KD SD

SAGT:

GJORT:

Bakgrund
Skatter kan vara ett viktigt miljöpolitiskt 
styrmedel. Grön skatteväxling definieras 
allmänt som en höjning av miljö- och en-
ergiskatter och en sänkning av skatt på 
sådant som har en låg eller positiv miljö-
påverkan, som till exempel arbete eller 
mer miljövänliga och energisnåla trans-
portsätt och jordbruksmetoder. 
Naturskyddsföreningen har länge efter-
frågat en systematisk översyn av hela 
skattesystemet, som styr företag och 
konsumenter mot mer miljövänliga pro-
duktions- och konsumtionsmönster. För 
att den styrande effekten av skatter ska 
bli så omfattande som möjligt krävs mer 
än införande av och justeringar av 
enskilda skatter. Det krävs en större 
skattereform som tar ett helhetsgrepp 
kring hela skattesystemet. Naturskydds-
föreningen föreslog därför 2014 inrättandet 
av en parlamentarisk utredning i syfte 
att genomföra en grön skattereform.

Så svarade partierna 2014
Socialdemokraterna svarade nej till för-
slaget. De ville först genomföra sina egna 
skatteförslag, men var därefter beredda 
att diskutera miljöskatter inom ramen för 
en bred parlamentarisk utredning. Miljö-
partiet och Vänsterpartiet svarade ja. 
Moderaterna svarade nej och menade att 
de i regeringsposition har höjt diesel-
skatten och sänkt skatten på jobb. 
Liberalerna svarade vet ej då de ställde 
sig positiva till en grön skatteväxling 
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18. Blocköverskridande 

överenskommelser

Naturskyddsföreningens förslag 2014: 
Partierna ska sträva efter att ingå blockö-
verskridande uppgörelser i centrala miljö-
frågor under mandatperioden.

V S MP C L M KD SD

SAGT:

GJORT:

Bakgrund
Naturskyddsföreningens utvärdering av 
riksdagens miljöpolitiska insats under 
mandatperioden 2010-2014 hette Fyra förlo-
rade år för miljön. Utvärderingen konstate-
rade att blockpolitiken utgjorde ett hinder 
för möjligheten att driva igenom viktiga 
miljöreformer och nå de svenska miljömå-
len. Historiskt har breda överenskommelser 
varit hörnstenar i den svenska politiken. 
Koldioxidskatten infördes exempelvis 1991 
som en central del i skatteuppgörelsen mel-
lan Socialdemo kraterna och Liberalerna 
och den ökande andelen förnybar elproduk-
tion beror i hög grad på energiuppgörelsen 
mellan Centerpartiet, Socialdemo kraterna 
och Vänsterpartiet från 1997. Naturskydds-
föreningen efterfrågade därför 2014 att par-
tierna under kommande mandatperiod 
skulle sträva efter att ingå block överskri-
dande uppgörelser i centrala miljöfrågor.  

SÅ SVARADE PARTIERNA 2014 
Alla partier utom Sverigedemokraterna 
var positiva till att söka blocköverskri-
dande överenskommelser och svarade ja 
på Naturskyddsföreningens förslag. 

Omdömen
År 2015 tog regeringen initiativ till 
Energikommissionen, där representanter 
från alla riksdagspartier tillsammans med 
aktörer från energisektorn skulle ta fram 
energipolitiska beslutsunderlag. Social-

fyra miljöskatteförslag från enkäten 
2014. De har däremot inte föreslagit en 
parlamentarisk utredning och får därför 
gult ljus.

Liberalerna och Kristdemokraterna har 
också lagt fram omfattande förslag om 
grön skatteväxling, men har inte föresla-
git någon utredning. Kristdemokraterna 
har arbetat för tre av Naturskydds-
föreningens miljöskatteförslag och 
Liberalerna för två av dem. Båda får där-
för gult ljus. 

Sverigedemokraterna har inte motionerat 
om en utredning eller grön skatteväxling 
samt har motsatt sig alla Naturskydds-
föreningens miljöskatteförslag. Partiet 
får därför rött ljus. 

Sammanfattningsvis har flera av de spe-
cifika miljöskatter som Naturskydds-
föreningen föreslog år 2014, och en rad 
andra miljöskatter, drivits igenom i riks-
dagen. Detta är positivt, men ingen parla-
mentarisk utredning har tillsatts och 
partierna har inte tagit ett samlat grepp 
om en större grön skattereform.

    Gult ljus

Riksdagen har infört ett flertal en-
skilda miljöskatter men det samlade 
greppet om en grön skattereform 
lyser med sin frånvaro. 
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kraterna var med och tog fram det klimat-
politiska ramverket och ingick 
ienergi   över  enskommelsen. Dessa partier 
får grönt ljus.

Vänsterpartiet var med och tog fram det 
klimatpolitiska ramverket och ställde sig 
utanför energiöverenskommelsen. 
Partiet deltog konstruktivt i en stor del av 
Energikommissionens arbete och visade 
därigenom en tydlig strävan att ingå 
blocköverskridande överenskommelser. 
De motiverade därefter sitt beslut att inte 
ställa sig bakom överenskommelsen med 
att den inte gick långt nog när det gäller 
avveckling av kärnkraft. På grund av 
detta får partiet ändå grönt ljus.

Liberalerna var också med och tog fram det 
klimatpolitiska ramverket. De ställde sig 
däremot utanför och medverkade i mindre 
utsträckning i energiöverenskommelsen, 
bland annat på grund av deras stöd för 
kärnkraften och mot stöd till utvecklingen 
av vindkraft. Partiet får därför gult ljus.

Sverigedemokraterna har inte medverkat 
i de blocköverskridande överenskommel-
serna och får därför rött ljus.

Sammanfattningsvis har det under man-
datperioden införts ett klimatpolitiskt 
ramverk och en energipolitisk ramöver-
enskommelse genom blocköverskridande 
samarbeten som båda sätter upp tydliga 
och mätbara klimat- och energimål fram 
till 2045.

    Grönt ljus

Riksdagen kommit överens om vik-
tiga blocköverskridande ram verk 
och beslutat om flera enskilda miljö-
politiska förslag. 

demokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, 
Centerpartiet och Krist demokraterna stod 
bakom den energipolitiska ramöverens-
kommelse som presenterades i juni 2016. 
För de partier som ställde sig utanför över-
enskommelsen var kärnkraften en nyckel-
fråga. Vänster partiet deltog i Energi-
kommissionens arbete, men ställde sig 
utanför överenskommelsen, då det bland 
annat menade att den inte tog tillräckligt 
tydligt avstånd från kärnkraften. 
Liberalerna ställde sig tidigt utanför sam-
talen och stod inte bakom energiöverens-
kommelsen, då partiet bland annat var kri-
tiskt mot föreslagna subventioner för 
vind kraftsutveckling och inte ville miss-
gynna kärnkraften. Inte heller Sverige-
demokraterna deltog i samtalen eller över-
enskommelsen då de ville se tydligare 
satsningar på kärnkraft och motsatte sig 
subventioner till förnybar energi.

Som ett steg i genomförandet av energiö-
verenskommelsen presenterade reger-
ingen våren 2018, efter förhandlingar 
med partierna bakom Energiöverens-
kommelsen, ett lagförslag om vattenkraft 
och andra vattenverksamheter. Det inne-
bär bland annat förnyad miljöprövning 
och miljöanpassning av vattenkraften.  

Regeringen gav 2014 Miljömålsbered-
ningen i uppdrag att ge förslag på ett kli-
matpolitiskt ramverk och en strategi för 
en samlad och långsiktig klimatpolitik. 
Resultatet blev ett klimatpolitiskt ram-
verk som finns på plats sedan 2017 och en 
klimatlag trädde i kraft januari 2018. Detta 
ramverk innebär ambitiösa och långsik-
tiga målsättningar för klimatpolitiken. 
Bland annat innehåller ramverket en mål-
sättning om att Sverige inte ska ha några 
nettoutsläpp av växthusgaser till 2045. 
Miljömålsberedningen består av riks-
dagsledamöter från alla riksdagspartier 
utom Sverigedemokraterna. 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Mode-
raterna, Centerpartiet och Krist demo-
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