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1. Klimatskadliga subventioner 

 

Avgränsning för granskningen 
Den här granskningen fokuserar på Sveriges nationella klimatskadliga 
subventioner och förslag eller beslut om att fasa ut dessa under 
mandatperioden (exklusive reseavdraget som granskas separat i fråga 2). 
Granskningen har avgränsats till partiernas höstbudgetförslag och motioner 
som uttryckligen handlar om att fasa ut klimatskadliga subventioner.   

1.1 Initiativ under mandatperioden/propositioner, 
förordningar och motioner 

Januariavtalet 
I Januariavtalet fanns flera punkter som relaterade till klimatskadliga 
subventioner, bland annat om energi- och koldioxidskatt på flygbränsle och 
en förstärkt Bonus-malus för nya fordon. Därtill fanns en utlovad 
skatteväxling mellan miljöskatter och skatt på arbete på 15 miljarder.1 

Budgetpropositioner  
Den S och MP-ledda regeringen har under mandatperioden lagt fram fyra 
budgetpropositioner2 varav två, budget för 2020 och 2021 har gått igenom 
riksdagen i sin helhet.  Regeringen har sammanfattningsvis agerat och fasat 
ut vissa subventioner. I flera fall har besluten dock fattats ganska sent under 
mandatperioden, varför dessa beslut inte får full effekt innan valet och i 
vissa fall får de full effekt först under nästa mandatperiod. 
Skattenedsättningen på diesel till jordbruket har återställts efter en tillfällig 
höjning av subventionen under M-KD-budgeten i början av mandatperioden, 
men den har inte avskaffats. Budgeten för 2022 innehöll inga ytterligare 
borttaganden av subventioner. 

Sammanställning av de utfasningar av klimatskadliga subventioner som 
regeringen genomfört under mandatperioden och deras finansiella utfall per 
budgetår: 

Skatteutgift: 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

1 Utkast till sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna 
och Miljöpartiet de gröna 
2 Prop. 2018/19:1, Prop. 2019/20:1, Prop. 2020/21:1, Prop. 2021/22:1  



Utfasning av skattenedsättningar för diesel i 
gruvindustriell verksamhet 

-490 -200 0 0 0 0 

Minskad skattenedsättning - uppvärmningsbränslen 
inom industrin 

-620 -660 -610 -460 0 0 

Minskad skattenedsättning – diesel i jord-, skogs- och 
vattenbruk 

-820 -1250* -810 -770 -770 -770 

Minskad skattenedsättning - uppvärmningsbränslen - 
fossil värmeproduktion 

-230 -160 0 0 0 0 

Nedsatt energiskatt på uppvärmningsbränslen inom 
jord-, skogs- och vattenbruk 

-40 -40 -20 -20 0 0 

Justeringar i förmånsvärden för personbilar -2330 -2330 -2330 -2080 -1500 -920 

Summa -4530 -4640 -3770 -3330 -2270 -1690 

Skillnad 2018-2022     2260 

 
* Tillfällig höjning orsakad av att regeringen fick styra med en M-Kd-budget under början av 
mandatperioden. 

Inför mandatperioden uppgick de klimatskadliga subventionerna i Sverige 
till 34,6 miljarder kronor i budgeten för 2018. För 2022 beräknas dessa 
subventioner till 33,2 miljarder, en minskning med 1,4 miljarder. Förutom att 
regeringen har beslutat att ta bort skattenedsättningar på sammanlagt 2,3 
miljarder har totalsumman även påverkats av prisutvecklingen inom EU:s 
utsläppshandelssystem samt av minskat flygande under pandemin. En mer 
utförlig genomgång av underlaget för bedömningen finns i bilagan till 
frågan om klimatskadliga subventioner i kapitlet om regeringens förda 
politik.  

Motioner 

1.1.1 Regeringspartierna  

Sökord: klimatskadliga subventioner, fossila subventioner, befrielse, 
energiskatt, diesel, bränsle, koldioxidskatt, järnväg, sjöfart, gruvindustrin, 
värmeverk, uppvärmning, jordbruk, skogsbruk, vattenbruk, tjänstebil, moms, 
internationella resor, mervärdeskatt, driftsbidrag, flygplats, sälens flygplats, 
torv 
 
1.1.1.1 Socialdemokraterna (2018–2022) 

Socialdemokraterna har inte lämnat in några motioner om att fasa ut 
merparten av klimatskadliga subventioner, respektive fossila subventioner. 



 
1.1.1.2 Miljöpartiet (2018 t o m 30 nov 2021) 

I kommittémotion 2020/21:2709 av Maria Gardfjell m.fl. 3 ”Miljöpolitik – 
viktiga frågor om miljö, natur och klimat” skrev Miljöpartiet att ”Om Sverige 
ska nå upp till åtagandena i Parisavtalet måste vi ta stora steg för att minska 
vårt fossilberoende. Miljöpartiet ser att en viktig del i detta är att fasa ut de 
subventioner av fossilanvändning som idag finns genom 
skattenedsättningar, avdrag och särskilda undantag.” I yrkande 30 föreslog 
Miljöpartiet att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om 
att avveckla fossila subventioner och tillkännager detta för regeringen.”  

I kommittémotion 2021/22:4066 av Lorentz Tovatt m.fl.4 skrev Miljöpartiet att 
”Subventioner och andra stödformer för fossila investeringar ska tas bort 
och klimatskadliga verksamheter ska bära hela sin verkliga kostnad. […] 
”Miljöpartiet ser att en viktig del i detta är att fasa ut de subventioner av 
fossilanvändning som idag finns genom skattenedsättningar, avdrag och 
särskilda undantag.” Partiet föreslog i yrkande 9 att ”Riksdagen ställer sig 
bakom det som anförs i motionen om att avveckla alla fossila subventioner 
och tillkännager detta för regeringen.”  

Partiet skrev också att ”Torv bör klassas som ett fossilt bränsle (…)..” I 
yrkande 36 föreslog partiet att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om att klassa torv som ett fossilt bränsle och fasa ut brytning och 
användning av torv för energiproduktion och tillkännager detta för 
regeringen.”5  

1.1.2 Oppositions- och samarbetspartierna  

Sökord: klimatskadliga subventioner, fossila subventioner, befrielse, 
energiskatt, diesel, bränsle, koldioxidskatt, järnväg, sjöfart, gruvindustrin, 
värmeverk, uppvärmning, jordbruk, skogsbruk, vattenbruk, tjänstebil, moms, 
internationella resor, mervärdeskatt, driftsbidrag, flygplats, sälens flygplats, 
torv.  
 

 

3 Motion 2020/21:2709 
4 kommittémotion 2021/22:4066 
5 Motion 2021/22:4066  



1.1.2.1 Moderaterna  

I Moderaternas budgetmotion 2018/19:2934 av Ulf Kristersson och Elisabeth 
Svantesson m.fl.6 skrev partiet “Vi behöver värna och stärka 
konkurrenskraften genom sänkta kostnader, minskat regelkrångel och färre 
särkrav. Moderaterna vill därför till exempel öka skattenedsättningen för 
lantbruksdiesel i syfte att minska skillnaden gentemot våra 
konkurrentländer. I denna motion föreslås därför en höjning av 
återbetalningen av dieselskatten i arbetsmaskiner för jordbruk, skogsbruk 
och vattenbruk från 143 öre per liter till 193 öre per liter” och “den 27 juli 
presenterade Moderaterna ett krispaket för jordbruket för att kompensera 
branschen för effekterna av torkan, samt för att stärka branschens 
långsiktiga konkurrenskraft. I paketet föreslog Moderaterna bl.a. ett stopp 
för regeringens dieselskattehöjning 2019; en tillfällig sänkning av 
dieselskatten 2019 med en krona per liter och en långsiktig sänkning av 
dieselskatten med 50 öre åren därefter. I denna motion föreslås därför även 
en tillfällig höjning under 2019 av återbetalningen av dieselskatten för 
jordbruk, skogsbruk och vattenbruk från 193 öre per liter till 243 öre per 
liter.” Partiet yrkade på att “Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om att återkomma till riksdagen med lagförslag för att öka 
befrielsen från koldioxidskatt på dieselbränsle i arbetsmaskiner i jordbruks-
, skogsbruks- och vattenbruksverksamheterna från 143 öre per liter till 193 
öre per liter fr.o.m. den 1 juli 2019, samt med ytterligare befrielse med 50 öre 
från 193 öre till 243 öre på dieselbränsle som förbrukas under perioden den 1 
januari 2019 t.o.m. den 31 december 2019, och detta tillkännager riksdagen 
för regeringen.”  

Partiet skrev dessutom “Den tidigare regeringens skattehöjningar för 
drivmedel slår hårt. Vi vill avskaffa överindexeringen av drivmedelsskatter 
och tar nu steg i den riktningen. Vi stoppar den rödgröna regeringens 
dieselskattehöjning för lantbruket”7 och “Sverige är ett land med stora 
avstånd. Många av dem som bor på landsbygden saknar en fungerande 
kollektivtrafik. Dessa människor har drabbats extra hårt av regeringens 
skattehöjningar på drivmedel och kommer att fortsätta drabbas av 
skattehöjningar också kommande år till följd av den överindexering som 
den förra regeringen införde. Detta motsätter sig Moderaterna. Alla de som 
är beroende av bilen för jobb och försörjning ska inte missgynnas för att de 

 

6 motion 2018/19:2934 
7 motion 2018/19:2934 



bor utanför storstäderna eller långt ifrån en tågstation. Därför vill 
Moderaterna avskaffa regeringens överindexering av drivmedelsskatter. 
Som ett första steg föreslås i denna motion att skatten på drivmedel 2019 
ska räknas upp i takt med andra prisökningar i samhället, 
konsumentprisindex (KPI), inte KPI plus två procentenheter.” Moderaterna 
yrkade på att “Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att 
återkomma med lagförslag så att skattesatserna för bensin- och 
dieselbränsle från den 1 juli 2019 fastställs utifrån en omräkning med KPI, 
och detta tillkännager riksdagen för regeringen.” 

Utöver Moderaternas uttryckta stöd till de hänvisade klimatskadliga 
subventioner nämnde Moderaterna inga nationella klimatskadliga 
subventioner som partiet ville fasa ut. Moderaterna yrkade dessutom på att 
“Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och 
budgetpolitiken som föreslås i motionen.” 
 
I Moderaternas budgetmotion 2019/20:3060 av Ulf Kristersson och Elisabeth 
Svantesson m.fl. skrev partiet “Om Sverige ska hålla ihop måste alla ha råd 
att transportera sig till jobb, familj och vänner och fritidsaktiviteter. Skatten 
på drivmedel slår i dag alltför orättvist mot den som bor utanför 17 
storstaden och som är beroende av bilen för att få vardagen att gå ihop. 
Moderaternas budget innebär att priset på bensin och diesel sänks med en 
krona vid pumpen nästa år.”  

Moderaterna skrev även “I regeringens vårändringsbudget 2019 infördes en 
höjning av skatten på kraftvärme genom att ta bort skattenedsättningen av 
energiskatt, och samtidigt höja koldioxidskatten för fossila bränslen som 
används för att producera värme i kraftvärmeverk. Förslaget syftade till att 
bidra till den pågående omställningen från fossila bränslen till biobränslen i 
svenska kraftvärmeverk. Kraftvärmeanläggningar meddelade redan innan 
skatten infördes att de tvingas lägga ned sina verksamheter. En tidigarelagd 
stängning av dessa kraftvärmeanläggningar förvärrar den redan akuta 
effektsituationen. Minskad elproduktion i svenska kraftvärmeanläggningar 
riskerar därigenom att medföra ökad import av elkraft som producerats med 
fossila bränslen i andra länder. Moderaterna vill att den höjda skatten på 
kraftvärme avskaffas.”  

Moderaterna föreslog dessutom “I dag finns det nedsättningar av 
energiskatten för vissa typer av elanvändning men inte för annan, liknande 
användning. Exempelvis har spårbunden trafik som drivs på el nedsatt 



elskatt, medan eldrivna fordon som inte är spårbundna, såsom elbussar och 
ellastbilar, inte har det. På samma sätt har större skepp inom den 
yrkesmässiga sjöfarten lägre skatt på landström. Dessa skillnader bör tas 
bort genom att elbussar och ellastbilar liksom batteridrivna fartyg och 
elhybrider också ges lägre skatt. Moderaterna vill att skattenivåerna för 
olika fordonstyper som drivs på el utjämnas.”  

Utöver Moderaternas uttryckta stöd till de hänvisade klimatskadliga 
subventioner nämnde Moderaterna inga nationella klimatskadliga 
subventioner som partiet ville fasa ut. Partiet yrkade på att “Riksdagen 
godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken 
som föreslås i motionen.” 

I Moderaternas budgetmotion 2020/21:3422 av Ulf Kristersson och Elisabeth 
Svantesson m.fl.8 skrev partiet “Skatten på bensin och diesel sänks – det är 
inte rättvist att den som är beroende av bilen ska dra det tyngsta lasset för 
att minska utsläppen. (...) I den här budgetmotionen föreslår Moderaterna 
sänkt skatt på bensin och diesel med 1 kr/liter.”  

Utöver Moderaternas uttryckta stöd till den hänvisade klimatskadliga 
subventionen nämnde Moderaterna inga nationella klimatskadliga 
subventioner som partiet ville fasa ut. Partiet yrkade på att “Riksdagen 
godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken 
som föreslås i motionen.”  

I Moderaternas budgetmotion 2021/22:4040 av Ulf Kristersson och Elisabeth 
Svantesson m.fl.9 skrev partiet “Energiskatten på bensin och diesel sänks 
med 7,2 miljarder kronor så att det blir en krona per liter billigare att tanka” 
och motiverade “Det är inte rättvist att den som bor på landsbygden ska dra 
ett tyngre lass för klimatomställningen än den som bor i storstan. I dag 
läggs en allt för stor börda på dem som är beroende av bilen för att färdas i 
vardagen. Vissa tar tunnelbanan till jobbet – andra bilen. Om Sverige ska 
hålla ihop måste alla ha råd att transportera sig till jobb, familj, vänner och 
fritidsaktiviteter. Moderaterna sänker därför skatten på drivmedel.”  
Utöver Moderaternas uttryckta stöd till den hänvisade klimatskadliga 
subventionen nämnde Moderaterna inga nationella klimatskadliga 
subventioner som partiet ville fasa ut. Partiet yrkade på att “Riksdagen 
godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken 

 

8 budgetmotion 2020/21:3422 
9 budgetmotion 2020/21:3422 



som föreslås i motionen.” 
 

1.1.2.2 Sverigedemokraterna  
I Sverigedemokraternas budgetmotion 2018/19:1913 av Oscar Sjöstedt m.fl.10 
skrev Sverigedemokraterna “En anledning till att konsekvenserna av årets 
torka blev så allvarliga var att många jordbrukare hade alltför små 
marginaler för att hantera en kris, vilket i sin tur beror på dålig lönsamhet, 
generellt sett. Vi poängterar därför att sänkt dieselskatt och betesersättning 
är permanenta satsningar. Sverigedemokraternas sänkning av dieselskatten 
ger den största positiva förändringen för lantbrukets konkurrenssituation 
och lönsamhet. Men alla branscher kommer inte att kunna dra stor nytta av 
den direkt. På längre sikt kan man förvänta sig att sänkningen sekundärt 
leder till bl.a. minskade foderpriser, vilket även andra branscher kan dra 
nytta av. Förändrad offentlig upphandling kommer också att förbättra 
efterfrågan på svenskt lantbruksprodukter och lantbrukets lönsamhet. Men 
på kort sikt behöver vissa branscher som inte träffas särskilt mycket av vare 
sig dieselskattesänkningen eller djurvälfärdsersättningen stöd för att 
företag inte ska gå i konkurs. Det gäller gris-, fjäderfä- och äggproducenter 
men även andra mindre branscher, som är föremål för ytterligare stöd i 
Sverigedemokraternas budget för 2019”.  

Partiet skrev även: “Sverigedemokraterna vill höja återbetalningen av 
drivmedelsskatt för jord- och skogsbruk så att svenska bönder ligger på 
samma (låga) skattenivå som danska bönder. Svenska bönder konkurrerar 
på samma europeiska marknad som sina danska grannar och 
Sverigedemokraterna anser att det är rimligt att skattenivån kring olika 
insatsvaror ska vara densamma.”  

Sverigedemokraterna skrev: “Investeringsstöd till flygplatser Vi ser ett 
behov för både små och stora flygplatser att bygga ut kapaciteten, för att 
möjliggöra trafik av större flygplan. För att tillgodose Sveriges 
internationella konkurrenskraft behöver vi kunna hantera framtidens 
trafikvolymer och kommande generationers behov av flyginfrastruktur. 
Trenden är att trafiken ökar. Konkurrens, nya tekniker och klimathänsyn 
gör att trafiken till allt större del sker med större flygplan. Arlandas 
betydelse som Sveriges största flygplats är särskilt stor. Arlanda är ett nav 
för nationella och internationella affärsresor och utgör därmed samtidigt ett 
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nav i Sverige som tillväxtmotor. Utöver detta är Arlanda ett nav för turism, 
forskning och utbildning samt diplomatiska relationer.” Utöver 
Sverigedemokraternas uttryckta stöd till de hänvisade klimatskadliga 
subventioner nämnde Sverigedemokraterna inga nationella klimatskadliga 
subventioner som partiet ville fasa ut. Sverigedemokraterna yrkade på att 
“Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och 
budgetpolitiken som föreslås i motionen.” 

I Sverigedemokraternas budgetmotion 2019/20:2682 av Jimmie Åkesson 
m.fl.11 skrev partiet: “En politik för sänkt pris på bensin och diesel gynnar för 
det första en stor andel svenskar utanför stadskärnorna, som är beroende av 
bilen i sin vardag. Buss och tåg är också viktiga transportmedel och ska inte 
nedprioriteras, men Sverigedemokraterna förordar en transportvänlig 
politik för både stad och landsbygd. (...) Sverigedemokraternas förslag: Sänk 
skatten på bensin och diesel med en krona relativt 2019 års nivå – alltså 1,13 
kronor lägre än regeringens förslag. Sverigedemokraterna motsätter sig hela 
indexuppräkningen under budgetperioden. 19 Den nuvarande regeringen 
ökar bensinpriset varje år genom en indexering, baserad enbart på 
konsumentprisindex, KPI, och en överindexering på KPI +2 procent. Den 
sammantagna effekten av detta, även om man delvis kompenserar med en 
mindre skattesänkning just detta år, är att bensin- och dieselpriser byggs 
upp till skyhöga nivåer. Detta drabbar givetvis dem som har långt att pendla 
till jobbat och dem som bor utanför tätort utan rimliga kollektiva 
transportsätt. Effekten är mest kännbar för socioekonomiskt svagare 
grupper, vilket betyder att regeringen har gjort bilen till en klassfråga. 
Sverigedemokraterna motsätter sig varje höjning av skatten på bensin och 
diesel under budgetperioden och finansierar dessutom en skattesänkning 
om 1 krona per liter bränsle. Det summeras 1,13 krona per liter lägre än 
regeringens förslag, och skillnaden ökar under budgetperioden.” 

Dessutom föreslog partiet: “Inför en djurvälfärdsersättning på 1 000 kronor 
per mjölkko och år. Sänk skatten på diesel för jord- och skogsbruksändamål 
till dansk nivå (7 öre per liter). (...) Svenska bönder konkurrerar på samma 
europeiska marknad som sina danska grannar, och Sverigedemokraterna 
anser att det är rimligt att skattenivån gällande olika insatsvaror ska vara 
densamma. Därför bör återbetalningen av drivmedelsskatt för jord och 
skogsbruk justeras så att svenska bönder ligger på samma (låga) skattenivå 
som danska bönder. Samma skattesänkning ska även omfatta skogsbruket”  
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Sverigedemokraterna förslog även att “Reversera höjningen av skatten på 
kraftvärmeverk. Regeringens tidigare skattehöjning för kraftvärme slår mot 
industrin och elkonsumenterna. Det är Sverigedemokraternas uppfattning 
att kraftvärmeindustrin i mycket hög grad har anpassat sig till samhällets 
miljökrav. Det som regeringen infört kommer att leda till minskad 
kraftvärmeproduktion och – givet det synnerligen ansträngda läget kring 
elförsörjningen – till ökad import av el. Eftersom Tyskland och Danmark har 
en betydande andel kolkraft i sin elproduktion innebär ökad import för 
svensk del en indirekt ökning av utsläppen av växthusgaser. 
Skattehöjningen bör således slopas.”  
Utöver Sverigedemokraternas uttryckta stöd till de hänvisade 
klimatskadliga subventioner nämnde Sverigedemokraterna inga nationella 
klimatskadliga subventioner som partiet ville fasa ut. Partiet yrkade på att: 
“Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och 
budgetpolitiken som föreslås i motionen.” 

I Sverigedemokraternas budgetmotion 2020/21:3128 av Jimmie Åkesson 
m.fl.12 skrev partiet: “En politik för sänkt pris på bensin och diesel gynnar för 
det första en stor andel svenskar utanför stadskärnorna, som är beroende av 
bilen i sin vardag (...) Sverigedemokraternas förslag: Hela 
indexuppräkningen på bensin- och dieselskatten ska avskaffas. Den 
nuvarande regeringen ökar bensinpriset varje år genom en indexering, 
baserad enbart på konsumentprisindex, KPI, och en överindexering på KPI 
plus 2 procent. Den sammantagna effekten av detta, även om man delvis 
kompenserar med en mindre skattesänkning just detta år, är att bensin- och 
dieselpriser byggs upp till skyhöga nivåer. Detta drabbar givetvis dem som 
har långt att pendla till jobbet och dem som bor utanför tätort utan rimliga 
kollektiva transportsätt. Effekten är mest kännbar för socioekonomiskt 
svagare grupper, vilket betyder att regeringen har gjort bilen till en 
klassfråga. Sverigedemokraterna inser att stora delar av befolkningen är 
beroende av bilen samt att det måste finnas möjligheter att fortsatt använda 
bilen och motsätter sig därför varje höjning av skatten på bensin och diesel 
under budgetperioden.” Dessutom föreslår partiet att “Skatten på diesel för 
jord- och skogsbruksändamål ska sänkas till dansk nivå (10,2 öre per liter)”. 
Partiet skrev även: “Sverigedemokraternas förslag: Förmånsbeskattningen 
av tjänstebil ska inte justeras. En del arbetsgivare erbjuder anställda 
möjligheten att växla lön mot tjänstebil, vilket innebär att bilen leasas av 
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arbetsgivaren mot att arbetstagaren får lägre lön. Därefter förmånsbeskattas 
arbetstagaren för bilen som löneförmån. Regeringens förslag om ett kraftigt 
ökat förmånsvärde innebär att ett antal arbetstagare, som i många fall är 
beroende av bilen, får en kraftigt höjd skatt. Sverigedemokraternas förslag är 
att förmånsvärdet inte ska uppjusteras.”  

Utöver Sverigedemokraternas uttryckta stöd till de hänvisade 
klimatskadliga subventioner nämnde Sverigedemokraterna inga nationella 
klimatskadliga subventioner som partiet ville fasa ut. Partiet yrkade på att 
“Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och 
budgetpolitiken som föreslås i motionen.”  

I Sverigedemokraternas budgetmotion 2021/22:3938 av Jimmie Åkesson 
m.fl.13 föreslog partiet “Skatten på diesel för jord- och skogsbruksändamål 
ska sänkas till dansk nivå (10,2 öre per liter). Det svenska lantbruket är inne 
i en negativ spiral och har stora och växande svårigheter. Den allra 
viktigaste målsättningen just nu är ökad lönsamhet i jordbruket, vilket 
skulle minska sårbarheten och öka handlingsutrymmet för lantbrukare. 
Ökad lönsamhet ska skapas genom att minska omkostnader, öka efterfrågan 
och skapa och tillhandahålla förutsättningar för teknisk utveckling, samt ge 
kostnadsersättning för vissa svenska särkrav. Det är också viktigt att 
undanröja onödiga hinder, genom minskad administration, förenklingar och 
en mer tillförlitlig myndighetsprövning och tillsyn. Svenska bönder 
konkurrerar på ̊ samma europeiska marknad som sina danska grannar och 
Sverigedemokraterna anser att det är rimligt att skattenivån gällande olika 
insatsvaror ska vara densamma. Därför bör återbetalningen av 
drivmedelsskatt för jord och skogsbruk justeras, så att svenska bönder 
ligger på samma (låga) skattenivå som danska bönder. Samma 
skattesänkning ska omfatta även skogsbruket.” Partiet skrev i motionen: 
“Hela indexuppräkningen på bensin- och dieselskatten ska avskaffas. Den 
nuvarande regeringen ökar bensinpriset varje år genom en indexering, 
baserad enbart på konsumentprisindex med ett påslag på två 
procentenheter. Den sammantagna effekten av detta, även om regeringen 
tidigare kompenserat med en mindre för föregående år, är att bensin- och 
dieselpriser byggs upp till skyhöga nivåer. Detta drabbar givetvis dem som 
har långt att pendla till jobbat och dem som bor utanför tätort utan rimliga 
kollektiva transportsätt. Effekten är mest kännbar för socioekonomiskt 

 

13 budgetmotion 2021/22:3938 



svagare grupper, vilket innebär att bilen allt mer blir till en klassfråga. 
Sverigedemokraterna inser att stora delar av befolkningen är beroende av 
bilen samt att det måste finnas möjligheter att fortsatt använda bilen och 
motsätter sig därför varje höjning av skatten på bensin och diesel under 
budgetperioden.” Dessutom skrev partiet: “Sverigedemokraternas förslag: 
Förmånsbeskattningen av tjänstebil ska inte justeras. En del arbetsgivare 
erbjuder anställda möjligheten att växla lön mot tjänstebil, vilket innebär att 
bilen leasas av arbetsgivaren mot att arbetstagaren får lägre lön. Därefter 
förmånsbeskattas arbetstagaren för bilen som löneförmån. Regeringens 
förslag om ett kraftigt ökat förmånsvärde innebär att ett antal arbetstagare, 
som i många fall är beroende av bilen, får en kraftigt höjd skatt. 
Sverigedemokraternas förslag är att förmånsvärdet inte ska uppjusteras.”  

Utöver Sverigedemokraternas uttryckta stöd till de hänvisade 
klimatskadliga subventioner nämnde Sverigedemokraterna inga nationella 
klimatskadliga subventioner som partiet ville fasa ut. Partiet yrkande på att 
“Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och 
budgetpolitiken som föreslås i motionen” (yrkande 1).  

 
1.1.2.3 Kristdemokraterna  

I Kristdemokraternas budgetmotion 2018/19:2991 av Ebba Busch m.fl.14 skrev 
partiet “Som ett led i arbetet för bättre konkurrensvillkor för svenska bönder 
föreslår vi att skatten på diesel som används inom jordbruket sänks till 
jämförbar nivå med våra grannländer i Europa. Totalt uppgår 
koldioxidskatten och energiskatten för diesel inom jordbruket till 4,30 kr/l. 
Den faktiska skatten på diesel som används inom jordbruket varierar stort 
mellan de olika EU-länderna. Den genomsnittliga totala skatten ligger på 
omkring 1,46 kronor per liter. De svenska bönderna betalar alltså en 
betydligt högre dieselskatt än sina europeiska kollegor. Kristdemokraterna 
föreslår att den totala dieselskatten inom jordbruket sänks till 2,80 kr/l. Ett 
villkor för att få ta del av 83 sänkningen ska vara att jordbrukaren i fråga till 
minst 30 procent använder icke-fossilt bränsle. Den andelen bör öka över 
tid. Därigenom stärks jordbrukets konkurrenskraft samtidigt som 
omställningen till en klimatneutral produktion påskyndas.” 

Partiet skrev dessutom: “Kristdemokraterna har länge drivit på för en grön 
skatteväxling och lagt flera skarpa förslag (...) OECD har riktat kritik mot de 
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svenska reglerna som innebär att vissa delar av industrin antingen är 
undantagna från energi- och koldioxidskatterna eller är berättigade till 
nedsättningar i dessa skatter. Förra året minskades nedsättningarna i 
koldioxidskatten för diesel i gruvindustriell verksamhet och vi föreslår att 
dessa nedsättningar i nästa steg helt slopas.” 

Kristdemokraterna uttryckte i sin motion stöd till speciellt en klimatskadlig 
subvention men föreslog också att slopa en annan klimatskadlig 
subvention. Utöver det nämnde Kristdemokraterna inga nationella 
klimatskadliga subventioner som partiet ville fasa ut. Partiet yrkade på att 
“Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och 
budgetpolitiken som föreslås i avsnitt 3–20 i motionen.” 

I Kristdemokraternas budgetmotion 2019/20:3341 av Ebba Busch m.fl. skrev 
partiet “Som ett led i arbetet för bättre konkurrensvillkor för svenska bönder 
föreslår vi att skatten på diesel som används inom jordbruket sänks till 
jämförbar nivå med våra grannländer i Europa. I och med att riksdagen biföll 
Kristdemokraternas och Moderaternas budgetförslag för 2019, utökades 
skattenedsättningen med 1 kr/l för andra halvåret 2019 till 2,43 kr/liter. För 
2020 och framåt föreslår regeringen att skattenedsättningen uppgår till 1,93 
kr/liter. Kristdemokraterna föreslår att skattenedsättningen utökas så att 
den totala skattenedsättningen på diesel som används inom jordbruket 
utökas med 1 krona i förhållande till regeringens förslag. 
Skattenedsättningen blir med vårt förslag 2,93 kr/liter från och med år 2020. 
Ett villkor för att få ta del av sänkningen ska vara att jordbrukaren i fråga till 
minst 30 procent använder icke-fossilt bränsle. Den andelen bör öka över 
tid. ” 
Dessutom skrev partiet “Kristdemokraterna verkar för bra skatteklimat för 
företagen. I regeringens budgetproposition 2020 tas skattenedsättningen för 
kraftvärmeverk bort (…). Skattehöjningarna på kraftvärmeverk har redan 
visat sig ge effekter på produktionen. Förändringen har inneburit en 
tredubbling av energibeskattningen, och därtill blev koldioxidskatten åtta 
gånger så hög som tidigare. Kristdemokraterna delar uppfattningen att 
fossil kraft ska fasas ut, men anser att skattebeslutet kom alldeles för abrupt 
samtidigt som alternativ elförsörjning saknas och nätutbyggnad dröjer.”  

Utöver Kristdemokraternas förslag om de nämnda klimatskadliga 
subventionerna, nämnde Kristdemokraterna inga nationella klimatskadliga 
subventioner som partiet ville fasa ut. Partiet yrkade på att “Riksdagen 



godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken 
som föreslås i avsnitt 3–21 i motionen.”  

I Kristdemokraternas budgetmotion 2020/21:3530 av Ebba Busch m.fl.15 skrev 
partiet “Som ett led i arbetet för bättre konkurrensvillkor för svenska bönder 
föreslår vi att skatten på diesel som används inom jordbruket sänks till 
jämförbar nivå med våra grannländer i Europa. Kristdemokraterna föreslår 
en skattenedsättning på dieselbränsle i jordbrukssektorn på 3 kronor per 
liter. Ett villkor för att få ta del av sänkningen ska vara att jordbrukaren i 
fråga till minst 30 procent använder icke-fossilt bränsle. Den andelen bör 
öka över tid.”  

Utöver Kristdemokraternas uttryckta stöd till den hänvisade klimatskadliga 
subventionen nämnde Kristdemokraterna inga nationella klimatskadliga 
subventioner som partiet ville fasa ut. Partiet yrkade på att “Riksdagen 
godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken 
som föreslås i avsnitt 3–22 i motionen.” 

I Kristdemokraternas budgetmotion 2021/22:4221 av Ebba Busch m.fl.16 skrev 
partiet ingenting om att slopa nuvarande klimatskadliga subventioner. 

 

 1.1.2.4 Liberalerna  

I partimotion 2018/19:2988 av Jan Björklund m.fl.17 “Liberalernas 
budgetmotion 2019” skrev Liberalerna att de “föreslår ett slopande av 
nedsättningen av energi- och koldioxidskatt för diesel inom gruvindustriell 
verksamhet. Dieselsubventionerna inom jordbruket bör också successivt 
avskaffas.” 

Vidare skrev partiet att “Subventioner eller skattelättnader till fossila 
bränslen måste successivt tas bort.”18 Samt att “Under anslaget återfinns 
därför även besparingar på 20 miljoner 2019 för slopad nedsättning av 
koldioxidskatt i jordbruket, 12 miljoner 2019 för slopad nedsättning av 
energi- och koldioxidskatten på diesel i gruvindustrin, […]” 
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Under inkomsttitel 1440 beräknade Liberalerna att deras koldioxidskatt 
skulle skilja sig med +810 000 (mkr) från regeringens. 

Utöver Liberalernas förslag om att slopa de nämnda subventionerna till 
fossila bränslen nämnde Liberalerna inga nationella klimatskadliga 
subventioner som partiet ville fasa ut. Partiet yrkade på att ”Riksdagen 
godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken 
som föreslås i motionen.” 

Liberalerna presenterade ingen egen höstbudgetmotion för 2020 eller 2021. 

I Liberalernas budgetmotion för 2022, partimotion 2021/22:4181 av Johan 
Pehrson m.fl. “Ny start för Sverige – Liberalernas budgetmotion för 2022”19 
skrev Liberalerna under att “Brytningen av torv, vårt enda inhemska fossila 
bränsle, måste fasas ut. Liberalerna inför genom denna budget, 
koldioxidskatt på torv som används för icke-energiändamål.”  

Vidare skrev partiet under rubrik “Dieselsubventionerna fasas ut” att “vi 
anser att det är principiellt helt felaktigt att basera stödet på konsumtionen 
av fossila bränslen och därmed indirekt på hur stora koldioxidutsläpp man 
gör i sin verksamhet. Subventionen måste tas bort. Vi sänker subventionen 
successivt och anvisar samtidigt medel för att gynna en övergång till 
fossilfria drivmedel”. I motionen föreslog partiet att “[…] odlingstorv ska 
beläggas med koldioxidskatt motsvarande en fjärdedel av skattenivån för 
fossil koldioxid. […] (post 1440).”  

Samt att “Subventionen till diesel i de gröna näringarna minskas med 20 
procent per år från och med 2022. Detta ökar koldioxidskatteintäkterna (post 
1440) med 150 miljoner kronor 2022, 280 miljoner kronor 2023 och 400 
miljoner kronor 2024.” 

Utöver Liberalernas förslag om att slopa de nämnda subventionerna till 
fossila bränslen nämnde Liberalerna inga nationella klimatskadliga 
subventioner som partiet ville fasa ut. Partiet yrkade på att ”Riksdagen 
godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken 
som föreslås i motionen.” 

I partimotion 2021/22:4199 av Johan Pehrson m.fl.20 skrev Liberalerna att 
”Sverige subventionerar fortfarande fossila bränslen genom kraftiga 
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skattelättnader till vissa sektorer, till exempel jordbruket. De här 
subventionerna ska avskaffas.” Partiet föreslog i yrkande 9 att ”Riksdagen 
ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla former av 
subventioner till fossila bränslen ska fasas ut och tillkännager detta för 
regeringen.” 

Även i kommittémotion 2021/22:3996 av Joar Forssell m.fl. 21 skrev partiet att 
”Liberalerna vill också avveckla alla subventioner till fossila bränslen och 
helt övergå till fossilfria alternativ i hela unionen.” I motionen gjordes inget 
yrkande gällande utfasning av subventionerna.  

1.1.2.5 Centerpartiet  

I partimotion 2018/19:2610 av Annie Lööf m.fl. “Centerpartiets budgetmotion 
2019” 22  skrev partiet att “Regeringen har genomfört en marginell 
nedsättning av dieselskatten – men denna nedsättning är dock alltför liten. 
Vi har tidigare presenterat att vi vill höja återbetalningen av dieselskatten 
med 50 öre vilket stärker svenska lantbrukares konkurrenskraft 
långsiktigt.”23  Samtidigt skrev partiet att “Subventioner till fossila bränslen 
bör fasas ut så att de bär sina fulla miljökostnader.”  

Gällande nedsättningar av energi- och koldioxidskatter för fordon skrev 
partiet att “Delar av industrin har undantag från eller nedsättningar av 
energi- och koldioxidskatterna för fordon. […] Undantagen bör som regel 
fasas ut. Centerpartiet anser att nedsättningen av koldioxid- och energiskatt 
på diesel till fordon som används i gruvindustriell verksamhet bör slopas.” 

Om energi- och koldioxidskatt för sjöfarten skrev Centerpartiet att “Båtar 
som drivs med fossila drivmedel betalar idag ingen energiskatt för bränslet. 
[…] Sedan 2011 finns i lagen om skatt på energi en möjlighet till nedsättning 
av energiskatten för el. […]. Detta undantag från energiskatten är inte 
anpassat för nationell sjöfartsnäring, bilfärjor och pendelbåtar, som normalt 
har en bruttodräktighet om 20–300. Detta hämmar omställningen från 
fossila drivmedel till förnybar el inom sjötrafiken. Nedsättningen av 
energiskatten på el bör därför gälla även för mindre fartyg.” 

Centerpartiet uttryckte i sin motion stöd till speciellt två klimatskadliga 
subventioner men föreslog också att slopa en annan klimatskadlig 
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subvention. Utöver det nämnde Centerpartiet inga nationella klimatskadliga 
subventioner som partiet ville fasa ut. Partiet yrkade på att ”Riksdagen 
godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken 
som föreslås i motionen.” 

Centerpartiet lade ingen egen budgetmotion 19/20 och ingen budgetmotion 
20/21. I partiets budgetmotion för 2022, partimotion 2021/22:4121 av Annie 
Lööf m.fl.24, skrev Centerpartiet inget om förändringar på de utvalda 
subventionsområdena.  

I kommittémotion 2021/22:3684 av Rickard Nordin m.fl.25 ”Ledarskap för 
klimat och grön omställning” skrev Centerpartiet att ”Jämte hållbara 
investeringar är det minst lika viktigt att subventioner till fossila bränslen 
fasas ut så snart det är möjligt, så att utsläppen bär sina fulla 
miljökostnader. I vissa fall kan det vara nödvändigt att utfasningen av 
fossila subventioner går hand i hand med stöd för hållbara alternativ, så att 
inte priset för producent eller slutkunden blir oproportionerligt högt eller 
leder till alltför stora konkurrensnackdelar.” Partiet föreslog i yrkande 40 att 
”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att subventioner 
till fossila bränslen skyndsamt bör fasas ut såväl i EU som i Sverige 
samtidigt som företagens konkurrenskraft värnas, och detta tillkännager 
riksdagen för regeringen.” 

1.1.2.6 Vänsterpartiet  

Vänsterpartiet presenterade ingen egen höstbudgetmotion för 2019. 

I partimotion 2018/19:392 av Jonas Sjöstedt m.fl.26 föreslog Vänsterpartiet i 
yrkande 23 att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om 
att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag på utfasning av 
miljöskadliga subventioner där borttaganden av subventioner är granskade 
med avseende på miljöeffekter, påverkan på offentliga finanser och 
generella ekonomiska och sociala kostnader och fördelar och tillkännager 
detta för regeringen.”  

Vänsterpartiets budgetmotion 2019/20:2915 av Jonas Sjöstedt m.fl.27 “En plan 
för jämlikhet och grön omställning” innehöll tabell 15. Beräkning av 
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statsbudgetens inkomster. För inkomsttitel 1430 Energiskatt beräknade 
partiet + 100 mkr 2021 från regeringens inkomstberäkning och + 200 mkr 
2022. För budgetförslaget 2020 beräknade Vänsterpartiet +-0 i jämförelse 
med regeringens budgetförslag.  För inkomsttitel 1440 Koldioxidskatt 
beräknade Vänsterpartiet +-0 i jämförelse med regeringens budgetförslag 
2020 medan en ökning av skatteintäkterna med +100 mkr 2021 och +100 mkr 
2022.28 I yrkande 5 föreslog partiet att ”Riksdagen godkänner beräkningen av 
inkomster i statens budget för 2020 i enlighet med förslaget i tabell 15, 
avsnitt 15 i motionen, samt ställer sig bakom att regeringen ska återkomma 
med lagförslag i överensstämmelse med denna beräkning och tillkännager 
detta för regeringen.” Utöver det nämnde Vänsterpartiet inga nationella 
klimatskadliga subventioner som partiet ville fasa ut. 

I följdmotion 2019/20:3480 av Jens Holm m.fl. ”med anledning av prop. 
2019/20:65 En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan” 
föreslog Vänsterpartiet i yrkande 9 att ”Riksdagen ställer sig bakom det som 
anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med 
förslag på utfasning av klimatskadliga subventioner med hänsyn tagen till 
sociala och ekonomiska konsekvenser och tillkännager detta för 
regeringen.” I yrkande 10 föreslog partiet att ”Riksdagen ställer sig bakom 
det som anförs i motionen om att regeringen under nuvarande 
mandatperiod ska återkomma med förslag på utfasning av de nuvarande 
skatteundantagen för fossila bränslen med hänsyn tagen till sociala och 
ekonomiska konsekvenser och tillkännager detta för regeringen.”29 

I Vänsterpartiets budgetmotion för 2022, partimotion 2021/22:3278 av Nooshi 
Dadgostar m.fl. 30  skrev partiet under att “Vänsterpartiet anser att de 
klimatskadliga subventionerna bör fasas ut och avvecklas skyndsamt. 
Regeringen har tidigare avvecklat några få av dessa subventioner, och vi 
anser att det brådskar med ytterligare åtgärder för att Sverige inte ska tappa 
styrfart för att nå nollutsläpp. Vänsterpartiet föreslår att dieselsubventionen 
till jord- och skogsbruket fasas ut de närmaste tre åren. […] Vänsterpartiet 
anser att regeringen bör presentera en handlingsplan för hur övriga 
klimatskadliga subventioner kan avvecklas i närtid.”  
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I tabell 9, Vänsterpartiets skatteförslag 2022–2024 under rubrik 11.7 
beräknade Vänsterpartiet +120 mkr 2022 i intäkter för reducerad/avskaffade 
dieselsubventioner i jord- och skogsbruk. +210 mkr 2023 och +360 mkr 2024 
i förhållande till regeringens budgetförslag. I motionen föreslog partiet i 
yrkande 1 att “Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska 
politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen (avsnitt 6–11).”  

I partimotion 2021/22:3277 av Nooshi Dadgostar m.fl.31 “Klimatkrisen” 
föreslog Vänsterpartiet i yrkande 6 att “Riksdagen ställer sig bakom det som 
anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med handlingsplan för 
hur Sveriges återstående klimatskadliga subventioner skyndsamt kan 
avvecklas i närtid och tillkännager detta för regeringen.”  

1.1.2.7 Miljöpartiet (ev. följdmotioner 1 dec 2021–2022)  

Miljöpartiet har inte lagt någon följdmotion efter 1 december 2021.  
 

1.2 Utskotten - betänkanden och initiativ/ Riksdagens 
behandling 

Budgetpropositioner 

Riksdagen biföll delvis budgetproposition 2018/19:1. 

Finansutskottet föreslog att bifalla budgetproposition 2018/19:1 (yrkande 1). I 
Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU1 reserverade sig fyra partier. 
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig emot utskottets förslag 
(reservation 1). Sverigedemokraterna reserverade sig emot utskottets förslag 
(reservation 2). Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig emot 
utskottets förslag (reservation 1). Centerpartiet reserverade sig emot 
utskottets förslag (reservation 3). Liberalerna reserverade sig emot 
utskottets förslag (reservation 4).32 Riksdagen biföll M/KD:s reservation den 
12.12.2018.  

Votering (utskottets förslag emot S/MP:s förslag) 
Ja: S, MP, V 
Nej: SD, KD, M 
Avstående: L, C 

 

31 partimotion 2021/22:3277 
32 betänkande 2018/19:FiU1 



Därmed avslog riksdagen propositionens förslagna riktlinjer för den 
ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Riksdagen biföll M/KD:s 
reservation och höjde så den skattenedsättningen för diesel i jord-, skogs, 
och jordbruk och stoppade två av regeringen föreslagna justeringar av 
klimatskaliga subventioner (skattenedsättningar för diesel i gruvindustriell 
verksamhet och skattnedsänkning av uppvärmningsbränslen inom 
industrin). 

Riksdagen biföll budgetproposition 2019/20:1.  

Finansutskottet föreslog att bifalla budgetproposition 2019/20:1 (yrkande 1). I 
Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU1 reserverade sig fyra partier. 
Moderaterna reserverade sig emot utskottets förslag (reservation 1). 
Sverigedemokraterna reserverade sig emot utskottets förslag (reservation 2). 
Moderaterna reserverade sig emot utskottets förslag (reservation 1). 
Vänsterpartiet reserverade sig emot utskottets förslag (reservation 3). 
Kristdemokraterna reserverade sig emot utskottets förslag (reservation 4).33 
Riksdagen biföll utskottets förslag den 27.11.2019. 

Votering (utskottets förslag emot M:s förslag) 
Ja: MP, S, C, L 
Nej: M 
Avstående: V, SD, KD 

Därmed biföll riksdagen propositionens förslag om ramar för statens utgifter 
2021. Därefter biföll riksdagen hela budgetproposition 2019/20:1.  

Riksdagen biföll budgetproposition 2020/21:1. 

Finansutskottet föreslog att bifalla budgetproposition 2020/21:1 (yrkande 1). I 
Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU1 reserverade sig fyra partier. 
Moderaterna reserverade sig emot utskottets förslag (reservation 1). 
Sverigedemokraterna reserverade sig emot utskottets förslag (reservation 2). 
Moderaterna reserverade sig emot utskottets förslag (reservation 1). 
Vänsterpartiet reserverade sig emot utskottets förslag (reservation 3). 
Kristdemokraterna reserverade sig emot utskottets förslag (reservation 4).34 
Riksdagen biföll utskottets förslag den 25.11.2020. 

 

33 betänkande 2019/20:FiU1 
34 betänkande 2020/21:FiU1 



Votering (utskottets förslag emot M:s förslag) 
Ja: MP, S, C, L 
Nej: M 
Avstående: V, SD, KD 

Därmed biföll riksdagen propositionens förslag om ramar för statens utgifter 
2021. Därefter biföll riksdagen hela budgetproposition 2020/21:1.  

Riksdagen biföll delvis budgetproposition 2021/22:1. 

Finansutskottet föreslog att avslå budgetproposition 2021/22:1 (yrkande 1).  
Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverade sig gemensamt emot 
utskottets beslut (reservation 1) i Finansutskottets betänkande 
2021/22:FiU135. Riksdagen biföll utskottets förslag den 24.11.2021.  

Votering (utskottets förslag emot S/MP:s förslag) 
Ja: SD, KD, M 
Nej: S, MP, V 
Avstående: L, C 

Därmed avslog riksdagen propositionens förslag om ramar för statens 
utgifter 2022. Därefter biföll riksdagen delvis budgetproposition 2021/22:1. 
Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna avslog delar av 
propositionen. Propositionsdelar som bifölls delvis samt de avslagna delar 
innehöll inga förslag om att ta bort klimatskadliga subventioner.  

 
Motioner 

Motion 2018/19:392 (V) yrkande 23 behandlades i Miljö- och 
jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU4. Utskottet föreslog att avslå 
motionsyrkandet. Vänsterpartiet reserverade sig mot förslaget (reservation 
28).36 I kammarens omröstning av betänkande 2018/19:MJU4 behandlades 
motion 2018/19:392 (V). Vänsterpartiet reserverade sig i utskottet mot 
förslaget att avslå motionsyrkandet (reservation 28) men yrkade inte bifall i 
kammaren. Kammaren biföll utskottets förslag att avslå motionsyrkandet 
via acklamation.37  

 

35 betänkande 2021/22:FiU1 
36 betänkande 2018/19:MJU4 
37 Protokoll 2018/19:56  



Budgetmotion 2018/19:2934 (M) (Yrkande 1, 15 och 16) behandlades i 
Finansutskottet betänkande 2018/19:FiU1. Utskottet föreslog att avslå alla tre 
motionsyrkanden. Moderaterna valde att reservera sig gemensamt med 
Kristdemokraterna mot utskottets förslag och föreslog att riskdagen skulle 
delvis bifalla motionens yrkande 1, 15 och 16 (reservation 1 och 5).38 
Kammaren biföll M/KD:s förslag och biföll så delvis yrkande 1, 15 och 16. den 
12.12.2018. Därmed höjdes den skattenedsättningen för diesel i jord-, skogs, 
och jordbruk under budgetåret 2019 av Moderaterna, Kristdemokraterna med 
Sverigedemokraternas stöd.  
Votering (utskottets förslag emot M/KD:s förslag) 
Ja: S, V, MP,  
Nej: M, KD, SD 

Avstående: C, L 

Budgetmotion 2018/19:1913 (SD) yrkande 1, budgetmotion 2018/19:2610 (C) 
yrkande 1, samt budgetmotion 2018/19:2988 (L) yrkande 1 behandlades i 
Finansutskottet betänkande 2018/19:FiU1. Utskottet föreslog att avslå 
motionsyrkandena. Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna 
valde att lägga var sin reservation mot utskottets förslag, reservation 2, 3 och 
4.39 Kammaren biföll utskottets förslag den 12.12.2018.  
Votering (utskottets förslag emot M/KD:s förslag) 
Ja: S, V, MP,  
Nej: M, KD, SD 

Avstående: C, L 

Budgetmotion 2018/19:2991 (KD) yrkande 1 behandlades i Finansutskottet 
betänkande 2018/19:FiU1. Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandet. 
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig gemensamt emot 
utskottets förslag och förslog att riksdagen skulle delvis bifalla motionens 
yrkande 1 (reservation 1).40 Kammaren biföll utskottets förslag den 12.12.2018.  
Votering (utskottets förslag emot M/KD:s förslag) 
Ja: S, V, MP,  
Nej: M, KD, SD 

Avstående: C, L 

 

38 betänkande 2018/19:FiU1 
39 betänkande 2018/19:FiU1 
40 betänkande 2018/19:FiU1 



Följdmotion 2019/20:3480 (V) yrkande 9 och 10 behandlades i betänkande 
2019/20:MJU16. Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandena. 
Vänsterpartiet valde att reservera sig mot utskottets förslag (reservation 
11).41 I kammarens behandling av betänkande 2019/20:MJU16 behandlades 
motion 2019/20:3480 (V) yrkande 9 och 10. Kammaren biföll utskottets 
förslag att avslå motionsyrkandena via acklamation.  

Motion 2019/20:2915 (V) yrkande 5 behandlades i betänkande 2019/20:FiU1. 
Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandet. Vänsterpartiet valde att 
reservera sig (reservation 7). I kammarens omröstning av betänkande 
2019/20:FiU1 behandlades budgetmotion 2019/20:2915 (V) yrkande 5. 
Vänsterpartiet hade reserverat sig mot utskottets förslag i betänkandet och 
yrkade bifall till deras reservation nr 7.42 Omröstningen skedde mellan 
utskottets förslag och Moderaternas reservation. 

Ja: S, C, L, MP  
Nej: M 
Avstående: SD, V, KD  

Budgetmotion 2019/20:2682 (SD) yrkande 1 behandlades i Finansutskottets 
betänkande 2019/20:FiU1. Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandet. 
Sverigedemokraterna valde att reservera sig mot utskottets förslag 
(reservation 2).43 Kammaren biföll utskottets förslag den 27.11.2019.  
Votering (utskottets förslag emot M:s förslag) 
Ja: S, C, L, MP,  
Nej: M,  
Avstående: V, KD, S 

Budgetmotion 2019/20:3060 (M) yrkande 1 behandlades i Finansutskottets 
betänkande 2019/20:FiU1. Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandet. 
Moderaterna valde att reservera sig mot utskottets förslag (reservation 1). 
Kammaren biföll utskottets förslag den 27.11.2019.  
Votering (utskottets förslag emot M:s förslag) 
Ja: S, C, L, MP,  
Nej: M,  
Avstående: V, KD, SD 

 

41 betänkande 2019/20:MJU16 
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Budgetmotion 2019/20:3341 (KD) yrkande 1 behandlades i Finansutskottets 
betänkande 2019/20:FiU1. Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandet. 
Kristdemokraterna valde att reservera sig mot utskottets förslag 
(reservation 4).44 Kammaren biföll utskottets förslag den 27.11.2019.  
Votering (utskottets förslag emot M:s förslag) 
Ja: S, C, L, MP,  
Nej: M,  
Avstående: V, KD, SD 

Budgetmotion 2020/21:3422 (M) yrkande 1 behandlades i Finansutskottets 
betänkande 2020/21:FiU1. Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandet. 
Moderaterna valde att reservera sig mot utskottets förslag (reservation 1).45 
Kammaren biföll utskottets förslag den 25.11.2020.  
Votering (utskottets förslag emot M:s förslag) 
Ja: S, C, L, MP,  
Nej: M,  
Avstående: V, KD, SD 

Budgetmotion 2020/21:3128 (SD) yrkande 1 behandlades i Finansutskottets 
betänkande 2020/21:FiU1. Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandet. 
Sverigedemokraterna valde att reservera sig mot utskottets förslag 
(reservation 2). Kammaren biföll utskottets förslag den 25.11.2020.  
Votering (utskottets förslag emot M:s förslag) 
Ja: S, C, L, MP,  
Nej: M,  
Avstående: V, KD, SD 

Budgetmotion 2020/21:3530 (KD) yrkande 1 behandlades i Finansutskottets 
betänkande 2020/21:FiU1. Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandet. 
Kristdemokraterna valde att reservera sig mot utskottets förslag 
(reservation 4). Kammaren biföll utskottets förslag den 25.11.2020.  
Votering (utskottets förslag emot M:s förslag) 
Ja: S, C, L, MP,  
Nej: M,  
Avstående: V, KD, SD 
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Motion 2020/21:2709 (MP) yrkande 30 behandlades i skatteutskottets 
betänkande 2020/21:SkU20. Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandet. 
Miljöpartiet valde att varken reservera sig eller lämna ett särskilt yttrande.46 
I kammarens omröstning av betänkande 2020/21:SkU20 behandlades 
motion 2020/21:2709 (MP) yrkande 30. Kammaren biföll utskottets förslag att 
avslå motionen via acklamation. 

Budgetmotion 2021/22:3938 (SD) yrkande 1 behandlades i Finansutskottets 
betänkande 2021/22:FiU1. Utskottet föreslog att delvis bifalla 
motionsyrkandet. Socialdemokraterna valde att reservera sig gemensamt 
med Miljöpartiet emot utskottets beslut (reservation 1). Centerpartiet valde 
att reservera sig emot utskottets beslut (reservation 2). Vänsterpartiet valde 
att reservera sig emot utskottets beslut (reservation 3). Liberalerna valde att 
reservera sig emot utskottets beslut (reservation 4).47  

Dessutom behandlades budgetmotion 2021/22:4040 (M) yrkande 1 i 
Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU1. Utskottet föreslog att delvis 
bifalla motionsyrkandet.  

Socialdemokraterna valde att reservera sig gemensamt med Miljöpartiet 
emot utskottets beslut (reservation 1). Centerpartiet valde att reservera sig 
emot utskottets beslut (reservation 2). Vänsterpartiet valde att reservera sig 
emot utskottets beslut (reservation 3). Liberalerna valde att reservera sig 
emot utskottets beslut (reservation 4) 

Även budgetmotion 2021/22:4181 (L) behandlades i betänkande 2020/21:FiU1. 
Utskottet föreslog att avslå motionen. Liberalerna reserverade sig mot 
utskottets förslag (reservation 4).48  

Kammaren biföll utskottets förslag den 24.11.2021. Budgeten för 2022 
innehöll inga ytterligare borttaganden av subventioner. 

Votering (utskottets förslag emot S/MP:s förslag) 
Ja: SD, KD, M 
Nej: S, MP, V 
Avstående: L, C 

 

46 2020/21:SkU20 
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Motion 2021/22:3278 (V) yrkande 1 behandlades i Finansutskottets 
betänkande 2021/22:FiU1. Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandet. 
Vänsterpartiet valde att reservera sig mot utskottets förslag (reservation 3). I 
kammarens behandling av betänkande 2021/22:FiU1 punkt 1 “Riktlinjer för 
den ekonomiska politiken och budgetpolitiken” ingick motion 2021/22:3278 
yrkande 1.49 Vänsterpartiet yrkade inte bifall till reservationen i kammaren. 
Omröstningen skedde mellan M, KD, SD och S, MP reservation.  

Motion 2021/22:4066 (MP) yrkande 9 har tilldelats behandling i betänkande 
2021/22:SkU15 med beredning i utskottet senast 2022-03-01 och beslut i 
kammaren 2022-04-27. 

Motion 2021/22:4066 (MP) yrkande 36, motion 2021/22:3684 (C) yrkande 40, 
samt motion 2021/22:4199 (L) yrkande 9 behandlas i Näringsutskottet 
betänkande 2021/22:NU15. Betänkandet beredes i utskottet 2022-03-03 och 
behandlas i kammaren 2022-03-30. 

Motion 2021/22:3277 (V) yrkande 6 har tilldelats behandling i Miljö- och 
jordbruksutskottet betänkande 2021/22:MJU20 med beredning 2022-03-17 
och beslut i kammaren 2022-03-31.  
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2. Avståndsbaserat reseavdrag  
 

2.1 Initiativ under mandatperioden  
 
Politiska överenskommelser 
I januariavtalet meddelade Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet 
och Liberalerna att de tillsammans vill införa ”ett avståndsbaserat och 
färdmedelsoberoende reseavdrag.50 
 
Utredningar 
I SOU 2019:36 redogjorde den så kallade Reseavdragskommittén på uppdrag 
av den tidigare regeringen (Dir. 2017:134) reseavdragsystemet och hur 
systemet för avdrag för resor mellan bostad skulle kunna gynna resor med 
låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar på ett bättre sätt och 
samtidigt vara enklare än nuvarande system att tillämpa, administrera och 
kontrollera. I betänkandet föreslog Reseavdragskommittén att avskaffa 
reseavdraget i sin nuvarande form och i stället införa en avståndsbaserad 
och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor.51  
 
Efter att Reseavdragskommitténs lämnat sitt betänkande 2019 och att detta 
varit på remiss gav regeringen i maj 2020 Trafikanalys i uppdrag om att göra 
en fördjupad utredning om konsekvenserna av reseavdragskommitténs 
förslag för människor som bor i glesbygd.52  
 
Trafikanalys överlämnade sin rapport 2020:8 Skattelättnad för arbetsresor – 
analys av frågor i betänkande SOU 2019/36 i juni 2020.53 I rapporten skriver 
Trafikanalys att de har” (…) analyserat delar av utredningens 
frågeställningar med data och metoder som inte tidigare har varit 
tillgängliga. Resultaten kan därmed användas för att komplettera 
utredningens analys, men vi betonar att vi inte har gjort någon fullständig 
konsekvensanalys eller rekommendationer kring hela frågan om utvecklade 
reseavdrag. Trafikanalys fördjupade analys har identifierat både vinnare och 
förlorare på förslaget om förändrat reseavdrag.”   
 
Finansdepartementet har i samarbete med Infrastrukturdepartementet 
utrett frågan vidare i Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och 

 

50 Utkast till sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna 
och Miljöpartiet de gröna 
51 SOU 2019:36 
52 Uppdrag till Trafikanalys om fördjupad analys av konsekvensavsnittet i betänkandet Skattelättnad 
för arbetsresor Fi2020/00658/S1 
53 Rapport 2020:8 Skattelättnad för arbetsresor – analys av frågor i betänkande SOU 2019/36 



färdmedelsneutralt regelverk Fi2021/03460.54 I promemorian som 
presenterades i oktober 2021 föreslogs ”ett nytt och enklare system för 
skattelättnad för arbetsresor som förväntas omfatta fler personer. En 
regionalt differentierad skattereduktion som är avståndsbaserad och 
färdmedels-neutral föreslås ersätta den nuvarande kostnadsbaserade 
avdragsrätten för resor mellan bostad och arbetsplats.”.55 Promemorian var 
på remiss mellan oktober 2021 och januari 2022. Den socialdemokratiska 
regeringen meddelade att den under våren 2022 avser att lägga en 
promemoria och en proposition om ett reformerat reseavdrag som föreslås 
träda i kraft den i januari 2023. Regeringen skrev: ”I lagrådsremissen 
föreslås att dagens reseavdrag ersätts med en skattereduktion som är 
avståndsbaserad och färdmedelsneutral. Med det nya reseavdraget föreslås 
avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen vara det som avgör storleken 
på skattereduktionen. Varken färdmedel eller kostnaderna för resorna 
föreslås ha någon betydelse.”56 
 

2.2 Propositioner, förordningar och motioner  
  
Propositioner och förordningar  
 
Sökord: reseavdrag 
 
I regeringens klimatpolitiska handlingsplan (proposition 2019/20:65), som 
bygger på januariavtalet, skriver regeringen att ”Därutöver kommer även ett 
avståndsbaserat och färdmedelsoberoende reseavdrag att införas bland 
annat då det nuvarande regelverket har ansetts gynna arbetsresande med 
bil, särskilt i områden där det finns mer klimatsmarta alternativ”.57 
 
 Motioner  

2.2.1 Regeringspartierna  
 
sökord: reseavdrag  

2.2.1.1 Socialdemokraterna (2018–2022)  
 
Socialdemokraterna har inte lämnat in några motioner om en reform av 
reseavdraget under mandatperioden. 

 

54 Ny och enklare subvention av arbetsresor - Regeringen.se hämtad: 28.01.2022 
55 Fi2021/03460 
56 Ett nytt och förenklat reseavdrag - Regeringen.se 
57 Proposition 2019/20:65 



 
2.2.1.2 Miljöpartiet (2018 t o m 30 nov 2021)  
 
I motion 2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. föreslog partiet att införa ett 
avståndsbaserat reseavdrag.58  
 
I motion 2020/21:2709 av Maria Gardfjell m.fl. föreslog partiet att införa ett 
avståndsbaserat och färdmedeloberoende reseavdrag som slutar 
subventionera bilpendling i storstadsområden och mögligöra bilpendling 
utan tillgång till kollektivtrafik.59 
 

2.2.2 Oppositions- och samarbetspartierna  
Sökord: reseavdrag 

2.2.2.1 Moderaterna  
  
I motion 2018/19:2895 föreslog Maria Malmer Stenergard m.fl. att ge 
Skatteverket i uppdrag att med hjälp av ny teknik effektivisera kontrollen av 
reseavdrag.60 I motion 2018/19:2876 upprepade Cecilia Widegren m.fl. samma 
föreslag om effektiviseringen att kontrollera tidvinstregeln och 
argumenterade att det skulle även gynna klimatet eftersom fler sannolikt 
skulle använda kollektivtrafik.61  
 
I motion 2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. ställde sig motionärerna emot 
reseavdragskommittén förslag om att införa ett avståndsbaserat 
reseavdragssystem. Motionärerna uttryckte sin vilja att bevara dagens 
tidsbaserade system men framhöll att möjligheter att skattefuska i det 
nuvarande system borde ses över.62  
 
I motion 2020/21:149 uttryckte Niklas Wykman m.fl. att ett avståndsbaserat 
reseavdrag skulle vara ett ”försämrat reseavdrag”63. I motion 2019/20:267164, 
motion 2020/21:321965, och i motion 2021/22:3637 föreslog Niklas Wykman 
m.fl. att bekämpa skattefusk genom att ge Skatteverket i uppdrag att 
effektivisera kontrollen av reseavdrag för att skydda dagens reseavdrag och 
dess möjligheter att arbetspendla med bilen.66  

 

58 motion 2018/19:2732 
59 motion 2020/21:2709 
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62 motion 2019/20:2659 
63 motion 2020/21:149 
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I motion 2020/21:3349 upprepade Jessika Rosencrantz m.fl. att 
Reseavdragskommitténs föreslag borde revideras för att kunna behålla 
dagens reseavdrag åtminstone i Sveriges glesbygd.67  
 
I motion 2021/22:3757 uppmuntrade Maria Stockhaus m.fl regeringen att 
initiera en ny utredning för att se över vilka personer som är i behv av bil för 
att kunna pendla till jobbet för att säkerställa at reseavdraget utformas på 
ett rättvist sätt.68 
 

2.2.2.2 Sverigedemokraterna  
I Sverigedemokraternas budgetmotion till 202069,70, 202171 och 2022 utryckte 
partiet sin vilja att bevara reseavdraget i nuvarande utformning.72  
I motion 2019/20:36773, motion 2020/21:70074, motion 2020/21:70575, motion 
2020/2021:392476, motion 2021/22:243277 och i motion 2021/22:245178 menade 
Eric Palmqvist m.fl. att ett avståndsbaserat reseavdrag vore 
landsbygdsfientligt”79 och en försämring utan positiva effekter på utsläpp.80  
I motion 2021/22:3954 föreslog Eric Westroth en utredning på Skatteverket 
för att ta fram åtgärder för hur systemet för kontroll av reseavdrag kan 
effektiviseras utan att införa ett avståndsbaserat system som 
reseavdragskommittén föreslog.81  
 
 
1.4.2.3 Kristdemokraterna  
 
I Kristdemokraternas budgetmotion för 2019 föreslog partiet att höja 
milersättningen till 22 kr och höja taket för avdragsgränsen till 13 000 kr.82  
 

 

67 motion 2020/21:3349 
68 motion 2021/22:3757 
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80 motion 2021/22:2432  
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I motion 2018/19:2898 av Jakob Forssmed m.fl. ville motionärerna höja 
milersättningen i reseavdraget.83  
 
I motion 2018/19:273484, motion 2019/20:277585, motion 2020/21:280986 och 
motion 2021/22:387987  ville Magnus Jacobsson m.fl. modernisera 
reseavdraget genom att ersätta dagens avdrag med en skattereduktion. 
Motionärerna ville införa ett avståndsbaserat reseavdragssystem för att 
gynna klimatet och motverka skattefusk. Samtidigt ville motionärerna höja 
milersättningen och beloppsgränsen.88  
 
I motion 2018/19:273589 motion 2019/20:333490 och motion 2020/21:3499 av 
Camilla Brodin m.fl. föreslog motionärerna att reformera reseavdraget 
genom att höja milersättningen för arbetsresor.91 Kristdemokraterna 
menade att det behövs för att kunna använda bilen som ett redskap för 
frihet och ville finanserna höjningen genom en höjd beloppsgräns för 
reseavdrag.92  
 
I motion 2020/21:3340 av Jakob Forssmed m.fl. ville Kristdemokraterna 
använda 400 miljoner för att höja milersättningen i reseavdraget.93  
 
I Kristdemokraternas budgetmotion för 2021 ställde sig partiet bakom en ny 
avståndsbaserat, färdmedelneutral skattereduktion som 
reseavdragskommittén hade föreslagit. I motionen föreslog partiet att 
använda 400 miljoner kronor per år för att höja milersättningen i 
reseavdraget till 22 kr och höja taket för avdragsgränsen till 13 000 kr.94  
 
I motion 2021/22:4201 av Jakob Forssmed m.fl. ville Kristdemokraterna höja 
milersättningen i reseavdraget. 95 
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I Kristdemokraternas budgetmotion för 2022 föreslog partiet att höja 
milersättningen i reseavdraget till 20 kr och höja taket för avdragsgränsen 
till 13 000 kr.96  

2.2.2.4 Liberalerna  
 
I Liberalernas budgetmotion för 201997, motion 2018/19:295498, partiets 
klimat- och miljömotion 2018/19:225599 föreslog partiet att införa ett 
regionalt anpassat reseavdrag.100 Liberalerna ville behålla reseavdraget och 
göra det mer generöst i regioner med mindre välutbyggd kollektivtrafik och 
samtidigt strama åt det i kommuner där möjligheten att använda 
kollektivtrafiklösningar bör betraktas som större.101 
 
I motion 2018/19:2956102 av Tina Acketoft m.fl., motion 2018/19:2058103 av Jan 
Björklund m.fl. och motion 2018/19:2957 av Arman Teimouri104 m.fl. föreslog 
Liberalerna att reformera dagens reseavdragsystem genom att införa tuffare 
regler för storstadsregionerna och generösare regler i glesbygden.105  
 
I motion 2018/19:2954 av Helena Gellerman m.fl. och motion 2021/22:4199 av 
Johan Pehrson m.fl.106 föreslog Liberalerna att begränsa reseavdraget i de 
regioner där det finns en fungerade kollektivtrafik.107 

 
2.2.2.5 Centerpartiet  
 
I motion 2018/19:2426 utryckte Kristina Yngwe m.fl. att partiet vill förändra 
reseavdraget så att det gynnar cykelpendlare och människor i glesbygd på 
ett sätt som är lättare att kontrollera för Skatteverket.108  
 
I motion 2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. yrkade Centerpartiet för att se över 
reseavdraget. Partiet ville ha ett differentierat reseavdrag som skulle ta 
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större hänsyn till avstånd så att reseavdraget gynnar människor i 
glesbygd.109  

2.2.2.6 Vänsterpartiet  
 
I motion 2019/20:3480 av Jens Holm m.fl., en följdmotion till regeringens 
klimatpolitiska handlingsplan (prop.2019/20:65) uttryckte Vänsterpartiet sitt 
stöd för regeringens förslag om ett förändrat, avståndsbaserat reseavdrag, 
dock fanns det inget yrkande om reseavdraget i motionen.110  
 
I motion 2020/21:1313 av Jens Holm m.fl. ville Vänsterpartiet införa ett 
avståndsbaserat reseavdrag vilket skulle vara utformat så det gynnar cykel- 
och kollektivtrafikpendlare och bilpendlare i glesbygd genom någon form av 
kompensation för höga drivmedelsskatter.111  
  
I motion 2021/22:3203 av Nooshi Dadgostar m fl. ville Vänsterpartiet införa 
ett avståndsbaserat och färdmedelsoberoende reseavdrag.112  
 

2.2.2.7 Miljöpartiet (ev. följdmotioner 1 dec 2021–2022)  
 Miljöpartiet har inte lagt någon följdmotion efter 1 december 2021. 
 

2.3 Utskotten - betänkanden och initiativ  
 
Propositioner 
Miljö- och jordbruksutskottet föreslog att bifalla proposition 2019/20:65 i sitt 
betänkande 2019/20:MJU1 vilket Moderaterna reserverade sig emot.113 
Riksdagen biföll utskottets förslag den 10.06.2020. Beslutet fattades med 
acklamation.  
 
Motioner 
Trafikutskottet föreslog att avslå motion 2018/19:2735 (KD) i sitt betänkande 
2018/19:TU13 vilket Kristdemokraterna reserverade sig emot.114 Riksdagen 
biföll utskottets förslag den 28.05.2019.  
Votering i riksdagen (utskottets förslag emot KD:s reservation) 
Ja: S, M, V, MP 
Nej: C 

 

109 Motion 2019/20:3106 
110 motion 2019/20:3480 
111 motion 2020/21:1313 
112 motion 2021/22:3203 
113 betänkande 2019/20:MJU1 
114 betänkande 2018/19:TU13 



Avstående: SD, KD, L  
 
Skatteutskottet föreslog att avslå motion 2018/19:2876 (M) och motion 
2018/19:2895 (M) i sitt betänkande 2018/19:SkU14 vilket Moderaterna 
reserverade sig emot.115 Riksdagen biföll utskottets förslag den 28.03.2019. 
Motion 2018/19:2876 avslogs i riksdagen med acklamation. Riksdagen biföll 
utskottets förslag att avslå motion 2018/19:2895.  
Votering i riksdagen (utskottets förslag emot C:s reservation) 
Ja: S, SD, KD, L, MP 
Nej: C 
Avstående: M, V 
 
Trafikutskottet föreslog att avslå motion 2018/19:2954 (L) i sitt betänkande 
2018/19:TU1.116 Riksdagen biföll utskottets förslag den 20.12.2018. Beslutet 
fattades med acklamation.  
 
Finansutskottet föreslog att delvis bifalla motion 2018/19:2898 (KD) i sitt 
betänkande 2018/19:FiU3. Delen som bifölls berörde dock inte 
reseavdraget.117 Riksdagen biföll utskottets förslag den 21.12.2018. Beslutet 
fattades med acklamation. 
 
Finansutskottet föreslog att avslå motion 2018/19:2988 (L) i sitt betänkande 
2018/19:FiU1. Liberalerna reserverade sig emot utskottets beslut. 
Sverigedemokraterna reserverade sig emot utskottets beslut. Centerpartiet 
reserverade sig emot utskottets beslut. Moderaterna och Kristdemokraterna 
reserverade sig gemensamt emot utskottets beslut och föreslog i stället att 
riksdagen skulle delvis bifalla motionen118. Riskdagen biföll motionen delvis 
den 12 december 2018. Delen som bifölls berörde dock inte reseavdraget.  
Votering i riksdagen (utskottets förslag emot M/KD:s reservation) 
Ja: S, V, MP 
Nej: M, SD, KD  
Avstående: C, L  
 
Näringsutskottet föreslog att avslå motion 2018/19:2957 (L) i sitt betänkande 
NU2119. Riksdagen biföll utskottets förslag den 17.12.2018. Beslutet fattades 
med acklamation.  
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Miljö- och jordbruksutskottet föreslog att avslå motion 2018/19:2956 (L) i sitt 
Betänkande 2018/19:MJU1.120 Riksdagen biföll utskottets förslag den 
18.12.2018. Beslutet fattades med acklamation. 
 
Skatteutskottet föreslog att avslå motion 2018/19:2255 (L) i sina betänkanden 
betänkande 2018/19:SkU12121 och 2018/19:SkU10.122 Liberalerna reserverade 
sig emot avslaget i utskottet.123 Riksdagen biföll utskottets förslag den 
13.03.2019.  
Votering i riksdagen (utskottets förslag emot L:s reservation) 
Ja: S, M, V, MP 
Nej: L 
Avstående: SD, KD 
 
Skatteutskottet föreslog att avslå motion 2018/19:2426 (C) i sitt betänkande 
2018/19:SkU10 vilket Centerpartiet reserverade sig emot.124 Riksdagen biföll 
utskottets förslag den 28.03.2019. Beslutet fattades med acklamation. 
 
Skatteutskottet föreslog att avslå motion 2018/19:2732 (MP) i sitt betänkande 
2018/19:SkU1.125 Riksdagen biföll utskottets förslag den 28.03.2019. Beslutet 
fattades med acklamation. 
 
Skatteutskottet föreslog att avslå motion 2018/19:2734 (KD) i sitt betänkande 
2018/19:SkU10 vilket Kristdemokraterna reserverade sig emot.126 Riksdagen 
biföll utskottets förslag den 28.03.2019. Beslutet fattades med acklamation. 
 
Finansutskottet föreslog att avslå motion 2019/20:3341 (KD) i sitt betänkande 
2019/20:FiU1 vilket Kristdemokraterna reserverade sig emot.127 Riksdagen 
biföll utskottets förslag den 27.11.2019.  
Votering i riksdagen (utskottets förslag emot M:s reservation) 
Ja: S, C, L, MP 
Nej: M 
Avstående: SD, KD, V 
 
Trafikutskottet föreslog att avslå motion 2018/19:2058 (L) i sitt betänkande 
2018/19:TU15.128 Moderaterna reserverade sig emot beslutet och föreslog att 
riskdagen skulle bifalla motionen delvis. Kristdemokraterna reserverade sig 
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emot beslutet och föreslog att riskdagen skulle bifalla motionen delvis. 
Riksdagen biföll utskottets förslag den 28 maj 2019. Beslutet fattades med 
acklamation. 
 
Miljö- och jordbruksutskottet föreslog att avslå motion 2019/20:3480 (V) i sitt 
betänkande 2019/20:MJU16 vilket Vänsterpartiet reserverade sig emot.129 
Riksdagen biföll utskottets förslag den 10.06.2020. Beslutet fattades med 
acklamation.  
 
Skatteutskottet föreslog att avslå motion 2019/20:2659 (M) i sitt betänkande 
2019/20:SkU20 vilket Moderaterna reserverade sig emot.130 Riksdagen biföll 
utskottets förslag den 06.05.2020. Beslutet fattades med acklamation.  
 
Skatteutskottet föreslog att avslå motion 2019/20:3106 (C) i sitt betänkande 
2019/20:SkU20.131 
Riksdagen biföll utskottets förslag den 06.05.2020. Beslutet fattades med 
acklamation. 
 
Skatteutskottet föreslog att avslå motion 2019/20:2671 (M) i sitt Betänkande 
2019/20:SkU24 vilket Moderaterna reserverade sig emot.132 Riksdagen biföll 
utskottets förslag den 17.06.2020. Beslutet fattades med acklamation.  
 
Skatteutskottet föreslog att avslå motion 2019/20:2775 (KD) i sitt betänkande 
2019/20:SkU20 vilket Kristdemokraterna reserverade sig emot.133 Riksdagen 
biföll utskottets förslag den 06.05.2020. Beslutet fattades med acklamation.  
 
Trafikutskottet föreslog att avslå motion 2019/20:3334 (KD) i sitt betänkande 
2019/20:TU7 vilket Kristdemokraterna reserverade sig emot.134 Riksdagen 
biföll utskottets förslag den 18.03.2020. 
Votering i riksdagen (utskottets förslag emot KD:s reservation) 
Ja: S, M, V, MP 
Nej: KD 
Avstående: SD, L, C 
 
Skatteutskottet föreslog att avslå motion 2019/20:367 (SD) i sitt betänkande 
2019/20:SkU22 vilket Sverigedemokraterna reserverade sig emot.135 
Riksdagen biföll utskottets förslag den 06.05.2020.  
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Votering i riksdagen (utskottets förslag emot C:s reservation) 
Ja: S, M, MP, L 
Nej: C 
Avstående: SD, V, KD 
 
Finansutskottet föreslog att avslå motion 2019/20:2682 (SD) i sitt betänkande 
2019/20:FiU1 vilket Sverigedemokraterna reserverade sig emot.136 Riksdagen 
biföll utskottets förslag den 27.11.2019.  
Votering i riksdagen (utskottets förslag emot M:s reservation) 
Ja: S, C, L, MP 
Nej: M 
Avstående: SD, V, KD 
 
Finansutskottet föreslog att avslå motion 2019/20:3603 (SD) i sitt betänkande 
2019/20:FiU20 vilket Sverigedemokraterna reserverade sig emot.137 
Riksdagen biföll utskottets förslag den 16.06.2020.  
Votering i riksdagen (utskottets förslag emot M:s reservation) 
Ja: S, C, L, MP 
Nej: M 
Avstående: SD, V, KD 
 
Skatteutskottet föreslog att avslå motion 2020/21:149 (M) i sitt betänkande 
2020/21:SkU6 vilket Moderaterna och Sverigedemokraterna gemensamt 
reserverade sig emot.138 Riksdagen biföll utskottets förslag den 21.10.2020. 
Votering i riksdagen (utskottets förslag emot M/SD:s reservation) 
Ja: S, C, V, L; MP  
Nej: M, SD 
Avstående: KD 
 
Finansutskottet föreslog att avslå motion 2020/21:3530 (KD) i sitt betänkande 
2020/21:FiU1 vilket Kristdemokraterna reserverade sig för.139 Riksdagen 
biföll utskottets förslag den 
25.11.2020.  
Votering i riksdagen (utskottets förslag emot M:s reservation) 
Ja: S, C, L; MP  
Nej: M 
Avstående: SD, KD 
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Finansutskottet föreslog att avslå motion 2020/21:3340 (KD) i sitt betänkande 
2020/21:FiU3.140 
Riksdagen biföll utskottets förslag den 17.12.2020. Beslutet fattades med 
acklamation. 
 
Skatteutskottet föreslog att avslå motion 2020/21:2709 (MP) i sitt betänkande 
2020/21:SkU20.141 Riksdagen biföll utskottets förslag den 08.04.2021. Beslutet 
fattades med acklamation.  
 
Trafikutskottet och Näringsutskottet föreslog att avslå motion 2020/21:1313 
(V) i sitt betänkande 2020/21:TU16 och betänkande 2020/21:NU14 vilket 
Vänsterpartiet reserverade sig emot besluten i båda utskotten.142, 143 
Riksdagen biföll Trafikutskottets förslag den 22.06.2021. Beslutet fattades 
med acklamation. Riksdagen biföll Näringsutskottets förslag den 03.03.2021.    
Votering i riksdagen (utskottets förslag emot V:s reservation) 
Ja: S, MP 
Nej: V 
Avstående: SD, KD, M, C, L  
 
Skatteutskottet föreslog att avslå motion 2020/21:3349 (M) och motion 
2020/21:3219 (M) i sitt betänkande 2020/21:SkU18 vilket Moderaterna 
reserverade sig emot.144 Riksdagen biföll utskottets förslagen den 8.04.2021. 
Besluten fattades med acklamation.  
 
Näringsutskottet föreslog att avslå motion 2020/2021:3924 (SD) i sitt 
betänkande 2020/21:NU24 
vilket Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna 
reserverade sig emot.145 Riksdagen biföll utskottets förslag den 02.06.2021. 
Votering i riksdagen (utskottets föreslag mot SD:s reservation) 
Ja: S, C, V, L; MP  
Nej:  
Avstående: KD, M, SD 
 
Skatteutskottet föreslog att avslå motion 2020/21:705 (SD) och motion 
2020/21:700 (SD) i sitt betänkande 2020/21:SkU20 vilket 
Sverigedemokraterna reserverade sig emot.146 Riksdagen biföll utskottets 
förslag den 08.04.2021. 
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Votering i riksdagen (utskottets föreslag mot V:s reservation) 
Ja: S, M, C, KD, L, MP 
Nej: V 
Avstående: SD 
 
Trafikutskottet föreslog att avslå motion 2020/21:3499 (KD) i sitt betänkande 
2020/21:TU16 vilket Kristdemokraterna reserverade sig emot. 
Sverigedemokraterna reserverade sig emot utskottets beslut och föreslog att 
riksdagen skulle delvis bifalla motionen.147  
Riksdagen biföll utskottets förslag den 22.06.2021. 
Votering i riksdagen (utskottets föreslag mot KD:s reservation) 
Ja: S, V, MP 
Nej: KD 
Avstående: SD, M, L, C 
 
Finansutskottet föreslog att avslå motion 2020/21:3128 (SD) i sitt betänkande 
2020/21:FiU1 vilket Sverigedemokraterna reserverade sig emot.148 Riksdagen 
biföll utskottets förslag den 25.11.2020.  
Votering i riksdagen (utskottets föreslag mot M:s reservation) 
Ja: S, C, L, MP 
Nej: M 
Avstående: SD, V, KD 
 
Skatteutskottet föreslog att avslå motion 2020/21:2809 (KD) i sitt betänkande 
2020/21:SkU18 vilket Kristdemokraterna reserverade sig emot.149 Riksdagen 
biföll utskottets förslag den 08.04.2021. Beslutet fattades med acklamation. 
 
Finansutskottet föreslog att bifalla delvis motion 2021/22:4221 (KD) i sitt 
betänkande 2021/22:FiU1.150 Delen som bifölls berörde dock inte 
reseavdraget. Riksdagen biföll utskottets förslag den 24.11.2021.  
Votering i riksdagen (utskottets förslag emot S/MP:s reservation) 
Ja: KD, SD, M 
Nej: S, V, MP 
Avstående: L, C 
 
Finansutskottet föreslog att bifalla delvis motion 2021/22:3938 (SD) i sitt 
betänkande 2021/22:FiU1.151 Delen som bifölls berörde dock inte 
reseavdraget. Riksdagen biföll utskottets förslag den 24.11.2021 
Votering i riksdagen 
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Ja: M, SD, KD 
Nej: S, V, MP 
Avstående: C, L 
 
Finansutskottet föreslog att delvis bifalla motion 2021/22:4201 (KD) i sitt 
betänkande 2021/22:FiU3. Delen som bifölls berörde dock inte 
reseavdraget.152 Riksdagen biföll utskottets förslag den 16.12.2021. Beslutet 
fattades med acklamation. 
 
Motion 2021/22:3757 (M) och motion 2021/22:3637 (M) behandlas just nu i 
utskottet.  
 
Motion 2021/22:2432 (SD) och motion 2021/22:3954 (SD) saknar fortfarande 
beslutsinformation.  
 
Näringsutskottet behandlar just nu motion 2021/22:2451 (SD) så 
beslutsinformation saknas.  
 
Motion 2021/22:3879 (KD) saknar fortfarande beslutsinformation.  
 
Motion 2021/22:3203 (V) behandlas i Näringsutskottet.  
 
Motion 2021/22:4199 (L) behandlas i Skatteutskottet.  
 

2.4 Riksdagens behandling  
 
Behandling i kammaren  
Sökord: reseavdrag 
 
Propositioner 
Regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans med 
Centerpartiet och Liberalerna förklarade sin åsikt om att införa ett 
färdmedelneutralt och avståndsbaserat reseavdrag i sin klimat- och 
handlingsplan. Dock har inga propositioner med syfte att införa ett 
reformerat resebidrag behandlats i kammaren under mandatperioden.  
 
Motioner 
Av de 44 motioner om reseavdraget som lagts under mandatperioden har 33 
avslagits. 6 motioner saknar fortfarande beslutsinformation. Motion 
2018/19:2988 (L), motion 2018/19:2898 (KD), motion 2021/22:4221 (KD), motion 
2021/22:4201 (KD) och motion 2021/22:3938 (SD) har delvis bifallits.  
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Interpellationer, frågor och debatt  
Under mandatperioden har framför allt Moderaterna och 
Sverigedemokraterna regelbundet ställt interpellationer angående 
reseavdrag t.ex. Interpellation 2019/20:303 av Boriana Åberg (M) eller t.ex. 
Interpellation 2021/22:177 av Eric Westroth (SD). I deras interpellationer och i 
deras skriftiga frågor153,154 uttryckte båda partier sin oro för att införa av ett 
reformerat, avståndsbaserat och färdmedelneutralt reseavdrag.155  
Ett reformerat reseavdrag diskuterades i riksdagen i under 
interpellationsdebatter, sakfrågors relaterade debatter och allmänpolitiska 
debatter. I debatterna om reseavdrag uttryckte alla partierna sitt stöd för 
glesbefolkade områden. Partierna hade dock helt olika ingångar till hur 
reseavdraget bör vara utformat. Socialdemokraterna, Centerpartiet, 
Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet ställde sig bakom ett 
avståndsbaserat, färdemedelneutralt reseavdrag. Vänsterpartiet var dock 
tydliga att glesbygdsområden måste samtidigt kompenseras. Liberalerna 
ville se ett differentierat reseavdrag dvs. olika reseavdrag för olika typer av 
regioner. Kristdemokraterna argumenterade framför allt för att höja 
reseavdraget. Sverigedemokraterna och Moderaterna ställde sig emot en 
reform av dagens reseavdrag som de vill behålla.  
Så argumenterade partierna exempelvis:  
 
Frågestund den 5 december 2019156 
Anf. 47 ERIC PALMQVIST (SD):  
”Fru talman! Min fråga riktar sig till statsrådet Jennie Nilsson och rör 
förutsättningarna för folk i glesbygd att arbetspendla. För en tid sedan 
presenterades ett förslag till ett nytt reseavdrag. Sverigedemokraterna 
uppfattar det som ännu ett i raden av glesbygdsfientliga förslag från 
regeringen. Ett räkneexempel baserat på förslaget i fråga visar på att en inte 
alls ovanlig landsbygdsfamilj med två vuxna som har 10 mil till sina jobb 
och som saknar kollektivtrafik skulle förlora uppemot 25 000 kronor om året 
om förslaget blir verklighet.  
På vilket sätt tror regeringen att ett försämrat reseavdrag kommer att stärka 
möjligheterna för folk att bo och verka i glesbygd?” 
 
Debatt om regional tillväxt den 12 december 2019157 
Anf. 180 CAMILLA BRODIN (KD):  
”Vi Kristdemokrater har i vår budget en rad viktiga landsbygdsreformer 
utöver regeringens förslag. I vårt landsbygdspaket finns bland annat ökade 
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nivåer för reseavdrag, skattesänkningar för jordbrukare, insatser mot 
vildsvin och riktade satsningar på vård i glesbygd.” 
 
Svar på interpellationer den 23 mars 2021158 
Anf. 61 LARS BECKMAN (M): 
”På Finansdepartementet finns det just nu till exempel planer på att kraftigt 
försämra reseavdraget. Jag har låtit riksdagens utredningstjänst titta på hur 
många som påverkas av det. Det är en betydande andel. Av dem som bor i 
Halland har 15 procent reseavdrag i dag, och det kommer alltså att 
försämras. I Norrbotten är det mer än var tionde arbetande person, 12 
procent, som riskerar att bli av med sitt reseavdrag. I Värmland är det 13 
procent. Det är klart att man alltid kan undra om det är bra att människor får 
avdrag för resor till och från jobbet. Ja, allting som uppmuntrar till och 
underlättar arbete måste väl rimligen vara bra.” 
 
Debatt om ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting 
den 20 november 2019159 
Anf. 8 JOAR FORSSELL (L) replik: 
”Liberalerna är ett parti som går fram med ett förslag som innebär att ge mer 
statliga pengar till det system som diskuteras för att få ett högre statligt 
finansierande av utjämningssystemet. Liberalerna är ett parti som vill se ett 
differentierat reseavdrag så att man i till exempel Stockholm, där det finns 
bra tillgång till kollektivtrafik, kan få mindre reseavdrag än i kommuner 
som är mer glesbefolkade. Jag tycker att det är oseriöst att hävda att 
Liberalerna skulle vara ett parti som inte bryr sig om att hela landet ska 
leva. Tvärtom har vi en seriös politik för detta.” 

Debatt om befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrat 
omräkning av skatt för diesel och bensin den 28 maj 2019160 
Anf. 105 HELENA VILHELMSSON (C): 
”När en enskild skatt får snedvridna konsekvenser för någon del av landet 
behöver mer jämlika förutsättningar skapas – kanske genom andra re-
former, till exempel avståndsbaserade reseavdrag.  
Men detta räcker naturligtvis inte. För den som bor på landsbygden är det ju 
inte bara resorna till och från jobbet som kostar; det är också resan till 
mataffären och skjutsen till barnens idrottsträningar.”  
 
Debatt om Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet 2014–2020 
den 13 juni 2019161 
Anf. 192 MALIN LARSSON (S): 
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”En levande landsbygd är en prioriterad fråga för oss socialdemokrater. I 
januariavtalet lyfter Socialdemokraterna tillsammans med Centern, 
Miljöpartiet och Liberalerna fram landsbygden i flera punkter, framför allt i 
avsnittet om att hela landet ska växa. Vår politik ska komma hela landet till 
del. Därför kommer vi att bygga och rusta vägar och järnvägar. Vi kommer 
att bygga bostäder och införa ett avståndsbaserat och färdmedelsoberoende 
reseavdrag. Vi vill också bygga ut den digitala infrastrukturen och öppna 
fler servicekontor. Och vi vill inte placera några nya myndig-heter i 
Stockholm under mandatperioden.” 
 
Frågestund den 16 januari 2020162 
Anf. 86 Miljö- och klimatminister ISABELLA LÖVIN (MP):  
”Fru talman! Tack, Eric Palmqvist, för frågan!  
Vi har en stor utmaning framför oss med att göra en omställning från det 
som drivs med kol, olja och gas, som orsakar klimatförändringar, till att vi 
ska få ett klimatneutralt samhälle. Där är skatt ett styrmedel som vi kan 
använda. Men vi använder också väldigt mycket morot i form av bidrag till 
den som köper en nollutsläppande bil och bidrag till den som vill installera 
en laddpunkt vid sin bostad.  
Vi vill se till att vi har ett färdmedelsneutralt reseavdrag. Vi vill också se till 
att vi gynnar dem som inte har ett alternativ till bilen, det vill säga de som 
lever på landsbygden, medan de som lever i storstäderna och har god 
tillgång till kollektivtrafik inte behöver ha stöd i form av resebidrag.” 
 
Debatt om regeringens klimatpolitiska handlingsplan den 9 juni 2020163 
Anf. 37 JENS HOLM (V):  
”Vi i Vänsterpartiet föreslår också att de klimatskadliga subventionerna ska 
fasas ut. När Naturvårdsverket gjorde en inventering av alla så kallade 
miljöskadliga subventioner kom de fram till att det handlade om ungefär 60 
miljarder kronor. Naturskyddsföreningen gjorde en mer specificerad 
utvärdering av bara de klimatskadliga subventionerna. Man sa att det 
handlar om ungefär 30 miljarder kronor som går till subventioner av ökat 
bilåkande, skattenedsättningar för industrin och för flyget, subventioner av 
köttproduktion och annat som vi vet belastar vår miljö och klimatet hårt.  
Vi vill att glesbygden ska kompenseras för höjda drivmedelsskatter. Det är 
jätteviktigt med höjda drivmedelsskatter, men det går faktiskt att hitta sätt 
att kompensera dem som lever i glesbygd med till exempel ett 
konverteringsstöd för deras diesel- eller bensinbilar. Vi kanske kan ha en 
lite lägre skatt på drivmedel i glesbygd. Och självklart behöver vi ett 
förändrat reseavdrag som är just miljöstyrande och som utnyttjas av dem 
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som verkligen behöver resa med egen bil och inte av människor som bor i 
storstäder, så som det är i dag.” 
 
Reseavdraget diskuterades eller nämndes i följande debatter under 
mandatperioden:  
Allmänpolitisk debatt om Närings- och regionalpolitik den 17 oktober 2018164 
Allmänpolitisk debatt om Infrastruktur den 17 oktober 2018165 
Debatt om Regional tillväxt den 14 december 2018166 
Debatt om skatt, tull och exekution den 17 december 2019167 
Partiledardebatt den 30 januari 2019168 
Svar på interpellationer den 5 mars 2019169 
Debatt om punktskatt den 13 mars 2019170 
Debatt om regional tillväxtpolitik den 28 mars 2019171 
Debatt med anledning av Klimatpolitiska rådets rapport 10 maj 2019172 
Debatt om befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrat 
omräkning av skatt för diesel och bensin den 28 maj 2019173 
Svar på interpellationer 29 maj 2019174 
Debatt om Väg- och fordonsfrågor den 5 juni 2019175 
Debatt om landsbygdens förutsättningar den 10 juni 2019176  
Svar på interpellationer den 11 juni 2019177 
Debatt om Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet 2014–2020 
den 13 juni 2019178 
Svar på interpellationer den 24 september 2019179 
Debatt om ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting 
den 20 november 2019180 
Debatt om sänkt skatt på drivmedel den 4 december 2019181 
Frågestund den 5 december 2019182 
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Debatt om kommunikationer den 12 december 2019183 
Debatt om Areella näringar, landsbygd och livsmedel den 12 december 
2019184 
Debatt om regional tillväxt den 12 december 2019185 
Frågestund den 16 januari 2020186 
Svar på interpellationer den 6 mars 2020187 
Debatt om regional tillväxtpolitik den 25 mars 2020188 
Debatt om regeringens klimatpolitiska handlingsplan den 9 juni 2020189 
Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnade den 21 
september 2020190 
Debatt om pausad BNP-indexering för drivmedel den 2 december 2020191 
Svar på interpellationer den 4 december 2020192 
Debatt om Riksrevisionens rapport om tillväxt-hämmande incitament i den 
kommunala inkomstutjämningen den 10 december 2020193 
Debatt om regional utveckling den 10 december 2020194 
Debatt om areella näringar landsbygd och livsmedel den 10 december 2020195 
Svar på interpellationer den 12 januari 2021196 
Svar på interpellationer den 15 januari 2021197 
Svar på interpellationer den 23 mars 2021198 
Debatt om Punktskatt den 7 april 2021199 
Svar på interpellationer den 13 april 2021200 
Svar på interpellationer den 29 oktober 2021201 
Debatt den 9 december202  
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3. Flygets miljökostnader 
 
 

3.1 Initiativ under mandatperioden  
 
Sökord: flyg, flygskatt, moms, koldioxidskatt, landningsavgifter  
 
Politiska överenskommelser 
 
Miljöstyrande start- och landningsavgifter och flygskatt: 
I januariavtalets punkt 32. Minska flygets klimatpåverkan återfinns 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalernas 
överenskommelse om flyget: ”Genomför en obligatorisk klimatdeklaration 
vid köp av flygresor (Uppdrag till Luftfartsverket våren 2019. Börjar gälla från 
1 januari 2021). Sverige ska ta ledartröjan för att omförhandla de 
internationella avtal och konventioner som sätter stopp för en beskattning 
av fossilt flygbränsle. Krav på obligatorisk inblandning av förnybart bränsle 
ska införas (Utredning tillsatt Dir. 2018:10 Utredning om styrmedel för att 
främja användning av biobränsle för flyget.). Ett förslag om miljöstyrande 
start- och landningsavgifter ska tas fram (Tas i samma uppdrag till 
Luftfartsverket). En hög inblandning av hållbart förnybart bränsle ska ges 
ekonomiska incitament. När ett system för flygbränsleskatt finns på plats 
bör det ersätta dagens biljettskatt på flyget.”203 
 
Utredningar 
 
Regeringen tillsatte inga utredningar om att ändra flygets 
skattenedsättningar gällande koldioxidskatten under mandatperioden. 
Regeringen tillsatt inte heller utredningar om att ändra Sveriges nedsatta 
moms för inrikesflyg under mandatperioden.  
 
Miljöstyrande start- och landningsavgifter: 
Regeringen gav den 29 augusti 2019 Transportstyrelsen i uppdrag att lämna 
förslag till en ändring av förordningen om flygplaster dvs. möjligheten att 
införa miljöstyrande start- och landningsavgifter 
(2011:867).204Transportstyrelsen överlämnade sin slutredovisning av 
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regeringsuppdraget om miljöstyrande start- och landningsavgifter (Dnr TSL 
2019-6058) i juni 2020. 205  
I rapporten skriver Transportstyrelsen:  
”Med utgångspunkt i gällande EU-regelverk och ICAO:s principer och 
rekommendationer har Transportstyrelsen kommit fram till att det förslag 
som på lämpligast sätt inordnar sig i befintlig struktur för hantering av 
flygplatsavgifter är att komplettera förordning (2011:867) om 
flygplatsavgifter och ålägga ledningsenheten för en flygplats att 
klimatdifferentiera avgifterna i samråd med flygplatsanvändarna. 
Regleringsförslaget omfattar initialt Stockholm Arlanda flygplats och 
Göteborg Landvetter flygplats, eftersom det är dessa flygplatser som 
omfattas av lagen (2011:866) om flygplatsavgifter. Totalt kommer då ca 46 
procent av rörelserna och ca 86 procent av alla passagerare vid svenska 
flygplatser att beröras av förslaget. Efter utvärdering om avsedd effekt 
uppnås kan även fler flygplatser åläggas att inrätta klimatdifferentierande 
avgifter genom en ändring av lagen om flygplatsavgifter. Ett stort ansvar 
kommer att läggas på Swedavia som kommer att få ansvara för den slutliga 
utformningen och redovisningen av systemet, men Transportstyrelsen får 
meddela föreskrifter som ger riktlinjer för genomförande av 
differentieringen och som kan utgöra stöd för flygplatsernas avgiftsarbete. 
Med ett sådant här förslag kommer processen för framtagande och samråd 
av avgifter att behålla samma struktur som tidigare.”206 
 

3.2 Propositioner, förordningar och motioner  
  
Propositioner och förordningar  
 
Sökord: flyg, flygskatt, moms, koldioxidskatt, landningsavgifter  
 
Regeringen lade inga propositioner eller förordningar som berörde flygets 
nedsatta koldioxidskatt eller momssats under mandatperioden.  
 
Flygskatten: 
I regeringens vårändringsbudget för 2019, proposition 2018/19:99 föreslog 
regeringen att behålla flygskatten trots att riksdagen tidigare hade fattat 
beslut att avskaffa skatten. Regeringen motiverade förslaget med att ”[…] det 
är rimligt att flyget även fortsatt står för åtminstone en del av sina 
klimatkostnader. Flygskatten bör därför behållas och Regeringskansliet 
bereder nu frågan om att komplettera regleringen med införandet av en 
reduktionsplikt för biodrivmedel i flyg. En hög inblandning av hållbart 
förnybart bränsle ska ges ekonomiska incitament. Sverige ska ta ledartröjan 
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för att omförhandla de internationella avtal och konventioner som i dag 
sätter stopp för en skatt på flygbränsle som kan ersätta dagens skatt på 
flygresor.”207 
 
I 2019 års ekonomiska vårproposition 2018/19:100 anför regeringen samma 
argumentation som ovan för att behålla flygskatten.208 
 
Miljöstyrande start- och landningsavgifter:  
I regeringens klimatpolitiska handlingsplan (proposition 2019/20:65) som 
bygger på januariöverenskommelsen skrev regeringen ”I dag tas 
flygplatsavgifter ut för att täcka olika typer av kostnader som flyget ger 
upphov till. Vissa av avgifterna är miljörelaterade men ingen av dem syftar 
särskilt till att minska flygets klimatpåverkan. En differentiering av 
flygplatsavgifterna skulle kunna skapa incitament för flygbolagen att 
minska sina utsläpp. Transportstyrelsen har därför fått i uppdrag att 
analysera möjligheterna till en differentiering av start- och 
landningsavgifter mellan olika flighter och olika flygplanstyper utifrån 
deras miljöprestanda, inklusive klimatpåverkan och användning av 
biojetbränsle.”209 
 
I proposition 2020/21:154 föreslog regeringen att ändra lagen om 
flygplatsavgifter (2011:866). I propositionen föreslog regeringen att ”[…] 
regeringen ges rätt att meddela föreskrifter om att flygplatsavgifter ska 
differentieras av miljöskäl. Bemyndigandet gör det möjligt att meddela 
föreskrifter om att det på vissa flygplatser ska vara obligatoriskt att ta 
hänsyn till miljö- och klimatstyrande effekter vid framtagandet av start- och 
landningsavgifter. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.”210  
 
Den 20 juni 2021 utfärdade regeringen SFS 2021:666, förordning om ändring 
av förordningen SFS 2011:867 om flygplatsavgifter. Därmed 
miljödifferentierade start- och landningsavgifter på vissa av Sveriges 
flygplaster den 1 augusti 2021.211  
 
Motioner  
 

 

207 proposition 2018/19:99 
208 vårproposition 2018/19:100 
209 Proposition 2019/20:65 
210 proposition 2020/21:154 
211 Förordning (2011:867) om flygplatsavgifter Svensk författningssamling 2011:2011:867 t.o.m. SFS 
2021:666 - Riksdagen (hämtad: 21.02.2022) 



3.2.1 Regeringspartierna  
Sökord: flyg, flygskatt, moms, koldioxidskatt, energiskatt, bränsleskatt, 
landningsavgifter  

  
3.2.1.1 Socialdemokraterna (2018–2022)  
 
Socialdemokraterna har inte lämnat in några motioner som berörde flygets 
koldioxidskatt, flygskatt, momssats eller start- och landningsavgifter under 
mandatperioden. 

 
3.2.1.2 Miljöpartiet (2018 t o m 30 nov 2021)  
 
I motion 2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. yrkade Miljöpartiet på att 
”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om högre 
ambitioner vad gäller ekonomiska styrmedel för minskat flygresande, 
främst genom flygskatt och marknadsbaserade slottider, och tillkännager 
detta för regeringen.” Partiet skrev i motionen om att det behövs fler 
styrmedel i framtiden som t.ex. ”marknadsmässig utdelning av slottider 
(dvs. start- och landningstider).”212 Partiet ville också att flyget ska betala 
bränsleskatt och vanlig moms.213  
 
I motion 2020/21:2709 av Maria Gardfjell m.fl. föreslog Miljöpartiet att fasa ut 
flygets fossila subventioner t.ex. genom att ta bort inrikesflygets undantag 
från bränsleskatten och yrkade på att ”Riksdagen ställer sig bakom det som 
anförs i motionen om att avveckla fossila subventioner och tillkännager 
detta för regeringen”214 
 
I motion 2021/22:4066 av Lorentz Tovatt m.fl. ville Miljöpartiet att flyget ska 
betala mer av sina miljökostnader. Därför ville partiet belägga flyget med full 
moms, införa energiskatt, koldioxidskatt på flygbränsle och höja dagens 
flygskatt och yrkade på att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om att i Sverige och inom EU verka för att flyget ska betala för sin 
klimatpåverkan och tillkännager detta för regeringen.”215 
  

3.2.2 Oppositions- och samarbetspartierna  
 
Sökord: flyg, flygskatt, moms, koldioxidskatt, landningsavgifter  
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3.2.2.1 Moderaterna  
  
I M och KD:s gemensamma följdmotion 2018/19:3097 till regeringens 
vårändringsbudgetproposition för 2019 av Ulf Kristersson m.fl. föreslog 
partierna att avskaffa den nuvarande flygskatten.216  
 
I M, KD, C och L:s gemensamma motion 2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. 
skrev partierna ”Den flygskatt som infördes av den rödgröna regeringen 
under tidigare mandatperiod har ingen klimatstyrning som premierar 
effektiv teknik och den drabbar regioner utanför storstadsregionerna 
oproportionerligt hårt.” Partiet yrkade på att ”Riksdagen ställer sig bakom 
det som anförs i motionen om klimatstyrande start och landningsavgifter 
för flyget och tillkännager detta för regeringen.”217  
 
I motion 2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. 218 och motion 
2018/19:2895 av Maria Malmer Stenergard m.fl.219 yrkade Moderaterna på att 
"Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda 
möjligheten att införa ytterligare miljödifferentiering för start- och 
landningsavgifter som uppmuntrar till investeringar i mer bränslesnåla 
plan och inblandning av biodrivmedel och tillkännager detta för 
regeringen."  
 
I motion 2018/19:2934 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson m.fl. 
yrkade Moderaterna på att "Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om att återkomma med lagförslag för att avskaffa lagen om skatt 
på flygresor fr.o.m. den 1 juli 2019 och tillkännager detta för regeringen."220  
 
I budgetmotion 2018/19:3095221 och budgetmotion 2019/20:3060222 av Ulf 
Kristersson och Elisabeth Svantesson m.fl. ville Moderaterna ta bort 
flygskatten och yrkade på att "Riksdagen godkänner de riktlinjer för den 
ekonomiska politiken och budgetpolitiken (…).” 
 
I motion 2019/20:2677 av Lars Hjälmared m.fl. skrev Moderaterna ”Dessutom 
behöver flygskatten avskaffas.” I motionen gjordes inget yrkande gällande 
flygskatten.223  
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I motion 2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. 224 och motion 2019/20:2659225 
av Louise Meijer m.fl. skrev Moderaterna ”(…) För att skapa smartare 
drivkrafter för omställning av flyget vill vi också utreda hur man ytterligare 
kan miljödifferentiera start- och landningsavgifter i syfte att uppmuntra till 
investeringar i mer bränslesnåla plan och inblandning av biodrivmedel.” I 
motion 2019/20:2597 gjordes inget relevant yrkande. 226 I motion 2019/20:2659 
yrkade motionärerna på att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om att utreda möjligheten att införa ytterligare 
miljödifferentiering för start- och landningsavgifter som uppmuntrar till 
investeringar i mer bränslesnåla plan och inblandning av biodrivmedel, och 
detta tillkännager riksdagen för regeringen.”227 
 
I budgetmotion 2020/21:3422 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson 
m.fl. ville Moderaterna pausa flygskatten och yrkade på att "Riksdagen 
godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken 
som föreslås i motionen."  
 
I motion 2020/21:3349 av Jessica Rosencrantz m.fl.228 och i motion 
2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl.229 föreslog partiet miljöstyrande start- 
och landningsavgifter och yrkade på att ”Riksdagen ställer sig bakom det 
som anförs i motionen om att ytterligare utforma start- och 
landningsavgifter (…)” 
 
I motion 2020/21:149 av Niklas Wykman m.fl. skrev partiet ”Moderaterna 
avvisar skatter som kilometerskatt, flygskatt och förslaget om försämrat 
reseavdrag (…) Skatten behöver bli lägre i Sverige, framför allt för att göra det 
mer lönsamt att arbeta och driva företag. Välavvägda skattesänkningar med 
tydliga positiva effekter för arbetslinjen och för att binda Sverige samman är 
exempelvis lägre skatt för alla med små och medelstora inkomster, lägre 
drivmedelsskatter och avskaffad flygskatt.”230  
 
I motion 2020/21:3475 av Maria Stockhaus yrkade Moderaterna på att 
”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stoppa 
flygskatten under 2021 och tillkännager detta för regeringen.”231  
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I motion 2020/21:3927 av Maria Stockhaus uttryckte Moderaterna sitt stöd 
för regeringens proposition 2020/21:154 om att införa miljöstyrande start- 
och landningsavgifter. Moderaterna menade dock att flygsektorn skulle 
behöva återhämta sig efter pandemin och ville därför att lagen skulle träda i 
kraft ett år senare och yrkade på att ”Riksdagen antar regeringens förslag till 
lag om ändring i lagen (2011:866) om flygplatsavgifter med den ändringen att 
lagen ska träda i kraft den 1 juli 2022.”232  
 
I motion 2020/21:3219233 och motion 2021/22:3637234 av Niklas Wykman m.fl., 
samt motion 2021/22:3754235 av Maria Stockhaus m.fl. yrkade Moderaterna på 
att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över 
ett avskaffande av flygskatten och tillkännager detta för regeringen.”  
 
I motion 2021:22:3436 av Jessica Rosencrantz m.fl. skrev partiet 
”Moderaterna motsätter sig den nationella flygskatten, som bygger på att 
straffa avstånd i stället för utsläpp. Skatten ger därmed inte heller 
flygbolagen några incitament att sänka sina utsläpp och ställa om till nyare 
teknik. (…) Därutöver riskerar den att flytta flyg till länder utan flygskatt, 
såsom Danmark, men också att på vissa sträckor flytta transporter till 
vägtrafik. Vidare finnsen betydande risk att långflygningar inte längre utgår 
från Sverige. Skatten är ineffektiv, då den endast förväntas leda till 
begränsade utsläppsminskningar. Enligt utredningen handlar det om en 
minskning med 0,08–0,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det kan 
jämföras med Sveriges totala koldioxidutsläpp som år 2019 låg på knappt 52 
miljoner ton koldioxid.”236  

 
3.2.2.2 Sverigedemokraterna  
  
I budgetmotion 2018/19:1913237, budgetmotion 2018/19:3085238 och 
budgetmotion 2018/19:3092239 av Oscar Sjöstedt m.fl. skrev 
Sverigedemokraterna ”Flygskatten syftar till att reducera utsläpp av 
växthusgaser och verka för en minskning av flygresandet i en regional, 
europeisk och global kontext. Vid resor ifrån en svensk flygplats är skatten 
generellt ifrån 60-, 250- till 400 kronor beroende på destination. Även efter 
att flygskatten nu har införts beräknas antalet flygresenärer att öka, även 
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om ökningen dämpas relativt. Av de resor som uteblir kommer en del att 
byta transportslag. Syftet med flygskatten, att minska utsläppen av 
växthusgaser, blir därmed mindre tydligt. Den minskning av 
växthusgasutsläpp som kan åstadkommas genom en svensk flygskatt är 
mycket små ur ett globalt perspektiv samtidigt som konsekvenserna för 
vissa delar av Sverige blir dramatiska. Nyttan med flygskatten står därmed 
inte i proportion till de negativa konsekvenserna. Flygsektorn ingår redan i 
det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter och finansierar 
därmed redan införande av utsläppsreducerande teknik. Eftersom systemet 
är marknadsbaserat åstadkoms maximal reduktion till lägsta möjliga 
kostnad. Dessutom är Sveriges utsläpp av växthusgaser per capita redan 
bland de lägsta inom OECD. Vi vill därmed avskaffa den införda flygskatten 
och vi vill även se över driftstödet som är kopplat till merkostnader som 
uppstått till följd av flygskatten, samt administrativa kostnader.” I 
budgetmotion 2018/19:1913 yrkade partiet på att ”Riksdagen godkänner de 
riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i 
motionen.”.240 I budgetmotion 2018/19:3085 yrkade partiet på att ”Riksdagen 
godkänner ändrad beräkning av inkomster för 2019 enligt regeringens 
förslag med de ändringar som framgår av avsnitt 2 i motionen.” 241 I motion 
2018/19:3092 yrkade partiet på att ”Riksdagen godkänner förslaget till 
riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken.” 242 
 
I motion 2018/19:2820 av Martin Kinnunen m.fl. skrev Sverigedemokraterna 
”Regeringens klimatpolitik kännetecknas i stor utsträckning av dubbla 
styrmedel och ineffektiva åtgärder. Flygskatten och biodrivmedelssektorn 
är exempel på ineffektiv politik till följd av dubbla styrmedel.” Partiet yrkade 
på att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av 
att svensk klimatpolitik inte leder till åtgärder som gör att utsläpp av 
växthusgaser flyttar till andra länder och tillkännager detta för 
regeringen.”243 
 
I motion 2018/19:2368 av Jimmy Ståhl skrev Sverigedemokraterna ”Vi satsar 
på flyget och säger nej till den införda flygskatten.” 244 I motion 2019/20:2625 
av Jimmy Ståhl m.fl. skrev partiet om flygskatt ”Vi vill därmed, utöver ett 
borttagande av flygskatten, utreda ett införande av ett investeringsstöd som 
inte strider mot europeiska konkurrensregler”.245  
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Partiet yrkade i båda motioner på att: ”Riksdagen anvisar anslagen för 2019 
inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i 
motionen.”246  
 
I budgetmotion 2019/20:2682 av Jimmie Åkesson m.fl. skrev 
Sverigedemokraterna ”Som ett led i en större strategi att värna glesbygdens 
intressen och hålla ihop Sverige avvisar Sverigedemokraterna flygskatten”. 
Partiet yrkade på att ”Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska 
politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen.”247 
 
I motion 2019/20:367 av Eric Palmqvist m.fl. skrev Sverigedemokraterna 
under ”Skatt på avstånd (…) Därför utgör regeringens signaler om införande 
av kilometerskatt, kraftigt försämrade reseavdrag och införande av flygskatt 
exempel på glesbygdsfientliga förslag som om de realiseras kommer att slå 
hårt mot boende och företag i glesbygd.” Partiet yrkade på att ”Riksdagen 
ställer sig bakom det som anförs i motionen om skatt på avstånd och 
tillkännager detta för regeringen.”248 
 
I motion 2019/20:595249 och motion 2020/21:727250 av Martin Kinnunen m.fl. 
skrev Sverigedemokraterna ”Regeringens klimatpolitik kännetecknas i stor 
utsträckning av dubbla styrmedel och ineffektiva åtgärder. Flygskatten och 
biodrivmedelssektorn är exempel på ineffektiv politik till följd av dubbla 
styrmedel. Flygsektorn omfattas redan av EU:s utsläppshandelssystem och 
på biodrivmedelsområdet har vi en situation där styrmedel för nedsatt skatt 
på låginblandade biodrivmedel kvarstår, trots att en reduktionsplikt har 
införts.” Partiet yrkade i båda motioner på att på att ”Riksdagen ställer sig 
bakom det som anförs i motionen om att satsningarna på internationella 
klimatinvesteringar bör ökas på bekostnad av ineffektiva åtgärder i Sverige 
och tillkännager detta för regeringen.”  
 
I budgetmotion 2020/21:3128251 och i budgetmotion 2021/22:3938252 av Jimmie 
Åkesson m.fl. skrev Sverigedemokraterna ”Flygskatten ska avskaffas.” I 
båda motioner yrkade partiet på att ”Riksdagen godkänner de riktlinjer för 
den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen.”  
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I motion 2020/21:3893 av Jimmy Ståhl m.fl. yrkade Sverigedemokraterna på 
att ”Riksdagen avslår proposition 2020/21:154 Miljöstyrande start- och 
landningsavgifter.”253  
 
I motion 2020/21:3363 av Jimmy Ståhl m.fl. skrev Sverigedemokraterna 
”Därför behöver, utöver ett slopande av flygskatten, ett stöd till driften av 
regionala flygplatser införas” och yrkade på att ”Riksdagen anvisar anslagen 
för 2021 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i 
motionen”254  
 
I motion 2020/21:705255, motion 2020/21:3924256 och motion 2021/22:2432257 av 
Eric Palmqvist m.fl. skrev Sverigedemokraterna ”Därför utgör regeringens 
signaler om införande av kilometerskatt, kraftigt försämrade reseavdrag och 
införande av flygskatt, exempel på glesbygdsfientliga förslag som om de 
realiseras kommer slå hårt mot boende och företag i glesbygd.”  
 
I motion 2019/20:612258, motion 2020/21:2044259 och motion 2021/22:2952260 av 
Jimmy Ståhl m.fl., samt i motion 2020/21:2554 av Eric Westroth m.fl.261 
yrkade Sverigedemokraterna på att ”Riksdagen ställer sig bakom det som 
anförs i motionen om att avskaffa flygskatten och tillkännager detta för 
regeringen.” 
 
I motion 2021/22:2455 av Martin Kinnunen m.fl. skrev Sverigedemokraterna 
”Flygskatten och biodrivmedelssektorn är exempel på ineffektiv politik till 
följd av dubbla styrmedel.” och yrkade på att ” Riksdagen ställer sig bakom 
det som anförs i motionen om att satsningarna på internationella 
klimatinvesteringar bör ökas på bekostnad av ineffektiva åtgärder i Sverige 
och tillkännager detta för regeringen”262 

 
3.2.2.3 Kristdemokraterna  
 
I budgetmotion 2018/19:2991 av Ebba Busch m.fl. skrev partiet 
”Kristdemokraterna anser att den flygskatt som förra regeringen införde bör 
avskaffas, och finansierar detta i vår budget.” Partiet yrkade på att 
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”Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och 
budgetpolitiken som föreslås i avsnitt 3-20 i motionen.”263 
 
I motion 2018/19:2735 av Camilla Brodin m.fl. 264 och motion 2018/19:2734 av 
Magnus Jacobsson m.fl. 265 skrev Kristdemokraterna ”Denna skatt är i 
praktiken en straffskatt på dem som är mest beroende av flyg. I och med att 
Kristdemokraterna föreslår att flygskatten avskaffas, säger vi också nej till 
den kompensation för ekonomiska förluster som flygskatten förorsakar (…).” 
I motion 2018/19:2735 yrkade partiet på att ”Riksdagen ställer sig bakom det 
som anförs i motionen om att finansieringsformen för de icke-statliga 
regionala flygplatserna behöver ses över och tillkännager detta för 
regeringen.” 266 I motion 2018/19:2734 skrev partiet utöver det ”Vi föreslår att 
start- och landningsavgifterna ska vara miljö- och klimatstyrande för att 
premiera de som använder effektiva motorer eller mer förnybart bränsle” 
och yrkade på det ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen 
om att införa klimatstyrande start- och landningsavgifter för att premiera de 
som använder effektiva motorer eller mer förnybart bränsle och tillkännager 
detta för regeringen.”267 Samma yrkande fanns också i Kristdemokraternas 
motioner 2019/20:2775268 och 2020/21:2809269 av Magnus Jacobsson m.fl.  
 
I motion 2020/21:3966 av Magnus Jacobsson m.fl. stötte Kristdemokraterna 
regerings föreslagna lagändring om att införa start- och landningsavgifter 
med ville att den skulle träda i kraft ett år senare för att stöta flygbranschen 
efter pandemin. Partiet yrkade på ”Riksdagen antar regeringens förslag till 
lag om ändring i lagen (2011:866) om flygplatsavgifter med den ändringen att 
lagen ska träda ikraft den 1 januari 2022.” 270 
 
I budgetmotion 2020/21:3530271 och i budgetmotion 2021/22:4221272 av Ebba 
Busch m.fl. skrev Kristdemokraterna ”För att stödja flygnäringens 
återhämtning i spåren av pandemin tar Kristdemokraterna därför bort 
flygskatten under nästa år.” I båda motioner yrkade partiet på att ”Riksdagen 
godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken 
som föreslås (…).” 
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I motion 2020/21:3501273 motion 2021/22:4195274 och av Camilla Brodin m.fl. 
skrev Kristdemokraterna ”Därtill föreslår Kristdemokraterna att start- och 
landningsavgifterna ska vara miljö- och klimatstyrande för att premiera de 
som använder effektiva motorer eller mer förnybart bränsle.” Partiet yrkade 
på att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om forskning 
på fossilfritt flyg och tillkännager detta för regeringen.” 
 
I motion 2021/22:3879275 av Magnus Jacobsson m.fl. och i motion 
2021/22:3881 av Kjell-Arne Ottosson m.fl.276 skrev menade 
Kristdemokraterna ”Flyget har i närtid belagts med kostnadsdrivande 
pålagor i form av reduktionsplikt, start- och landningsavgifter samt 
inrättandet av ett internationellt utsläppshandelssystem (CORSIA).” I motion 
2021/22:3879277 skrev partiet utöver det ”dessa motiveras utifrån miljömotiv 
och kan också ha en sådan effekt. Flygskatten saknar däremot 
miljöstyrande effekt och är enbart fiskal. Kristdemokraterna anser 
flygskatten vara en destruktiv skatt som allvarligt belastar transportslagets 
långsiktiga förutsättningar att återhämta sig efter sin djupaste kris och 
fryser därför skatten under nästa år.”278  
 
3.2.2.4 Liberalerna  
  
I budgetmotion 2018/19:2988279 och motion 2018/19:2255280 av Jan Björklund 
m.fl., samt i motion 2018/19:2956 av Tina Acketoft m.fl.281 och motion 
2018/19:2954 av Helena Gellerman m.fl. 282 skrev Liberalerna att 
flygverksamhet ska betalar mer av sina miljökostnader men kritiserade den 
nuvarande utformningen av flygskatten. Liberalerna föreslog att i stället 
reformera flygskatten så att beskattar modernare flygplan mindre än äldre 
flygplan mer eftersom de släpper ut mer koldioxid.  
I budgetmotion 2018/19:2988 yrkade partiet på att ”Riksdagen godkänner de 
riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i 
motionen.” 283 I motion 2018/19:2255 yrkade partiet på att ”Riksdagen ställer 
sig bakom det som anförs i motionen om flyget och dess utsläpp och 
tillkännager detta för regeringen. ”284 I motion 2018/19:2956 yrkade partiet på 
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att ”Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 20 Allmän 
miljö- och naturvård enligt förslaget i tabell 1.l”285 I motion 2018/19:2954 
yrkade partiet på att ”Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom 
utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen.” 286 

I motion 2018/19:2058 av Jan Björklund m.fl. skrev Liberalerna ”För att 
trafikslagen ska konkurrera på lika villkor måste dock flyget liksom alla 
andra transportslag stå för sina egna klimatkostnader genom införandet av 
ekonomiska styrmedel som riktas mot utsläppen. (…) På nationell nivå vill vi 
pröva ett system med differentierade landningsavgifter utifrån hur mycket 
biobränsle som används vid flygningar tillsammans med ett 
reduktionspliktsystem och klimatdeklarationer.”287 
I motion 2018/19:2059 av Jan Björklund m.fl. uttryckte Liberalerna sin vilja 
att flyg betalar mer av sina miljökostnader men menade samtidigt att den 
införda flygskatten inte skulle bidra till det. In motionen skrev partiet 
”Därför tror vi inte på straffskatter på avstånd i form av den rödgröna 
regeringens införda flygskatt. Det är en skatt på mobilitet som skadar 
Sveriges konkurrenskraft och försämrar tillgängligheten i vårt land. Skatten 
saknar fullständigt en miljöstyrande effekt och motverkar, snarare än 
främjar, arbetet med att minska flygets klimat- och miljöpåverkan (…) Vi vill 
också införa klimatstyrande start- och landningsavgifter.” Partiet yrkade på 
att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om flyg och 
tillkännager detta för regeringen” och på att ”Riksdagen ställer sig bakom 
det som anförs i motionen om en hållbar transportsektor och tillkännager 
detta för regeringen.”288 
 
I motion 2018/19:2030 av Jan Björklund m.fl. skrev Liberalerna ”Vi stödjer 
inte den nuvarande flygskatten som förhindrar resandet i sig (…).” Partiet 
yrkade på att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om 
skattepolitikens inriktning och tillkännager detta för regeringen.”289 
 
I motion 2019/20:3351 av Johan Pehrson m.fl. skrev Liberalerna ”Den 
nuvarande flygskatten beskattar i dag alla flygresor lika oavsett 
utsläppsnivåer eller hur mycket biodrivmedel som finns i tanken. För oss är 
det centrala att det är utsläppen som beskattas, inte resandet, vilket skulle 
öka flygbolagens incitament att minska sina utsläpp. De flyg som släpper ut 
mer ska helt enkelt betala mer än de som släpper ut mindre. 
Teknikutvecklingen går framåt och ett modernare flygplan släpper ut 
betydligt mindre än äldre modeller. Vår kritik till trots har vi accepterat 
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flygskatten inom ramen för den kompromiss som januariavtalet är men 
skatten ska tas bort när det finns ett system för flygbränsleskatt på plats. 
Det kräver dock långsiktigt arbete på internationell nivå. I väntan på detta är 
det centralt att användningen av biodrivmedel ökar, att klimatpåverkan 
vägs in i start och landningsavgifter och att staten stödjer forskning och 
utveckling avseende elflyg.” Partiet yrkade på att ”Riksdagen ställer sig 
bakom det som anförs i motionen om flyget och dess utsläpp och 
tillkännager detta för regeringen.”290 
 
I motion 2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. 291 och motion 2020/21:3235 av 
Helena Gellerman m.fl.292 skrev Liberalerna ”Ett system med differentierade 
landningsavgifter utifrån hur mycket biobränsle som används vid 
flygningar bör införas.” I båda motionerna gjordes inget yrkande gällande 
förslaget. 
 
I motion 2021/22:4199 av Johan Pehrson m.fl. skrev Liberalerna ”Ensidiga 
styrmedel från svensk sida riskerar att enbart leda till att flyget flyttar till 
flygplatser utanför Sverige med negativa konsekvenser för svensk 
konkurrenskraft som följd. Internationella lösningar behövs därför. (…) En 
bränslebaserad flygskatt som tar sikte på flygets faktiska utsläpp, inte på 
själva flygandet, bör införas inom EU genom multilaterala avtal. (…) Ett 
system med differentierade start- och landningsavgifter utifrån hur mycket 
fossilfritt bränsle som används vid flygningar bör införas.” Partiet yrkade på 
att ” Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att 
regeringen ska verka för att flygningar inom EU ska beskattas och 
tillkännager detta för regeringen.”293 
 
I motion 2021/22:3394 av Helena Gellerman m.fl. skrev Liberalerna 
”Liberalerna ställer sig tveksamma till den nuvarande nationella 
flygskatten. Den bör avvecklas i takt med att andra miljöstyrande avgifter 
införs. (…) Regeringen bör verka för att påskynda införandet av 
miljödifferentierade skatter och avgifter, lika för hela EU.” Partiet yrkade på 
att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge 
regeringen i uppdrag att driva på i frågan om en miljödifferentierad 
flygbränsleskatt inom EU:s energiskattedirektiv för att uppnå ökad 
konkurrensneutralitet och tillkännager detta för regeringen.”294  
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3.2.2.5 Centerpartiet  
 
I budgetmotion 2018/19:2610 av Annie Lööf m.fl. skrev Centerpartiet ”Dagens 
flygskatt gör ingen skillnad mellan plan som flyger på mer eller mindre 
miljövänligt bränsle. Därtill blir skatten högre för bolag med hög kabinfaktor 
– som genomför effektiva flygningar med välfyllda plan och få tomma stolar 
– då skatten tas ut per resenär och inte baseras på utsläpp. Allt detta bidrar 
till att göra skatten ineffektiv. (…) Centerpartiet föreslår i stället att det ställs 
krav på obligatorisk inblandning av förnybart flygbränsle för alla flygplan 
som tankas i Sverige. Centerpartiets förslag är 2–5 gånger så effektivt som 
regeringens flygskatt. Centerpartiet anser också att Swedavia bör öka 
möjligheterna till rabatter för start och landning för de plan med bäst 
miljöegenskaper.” Centerpartiet yrkade på att ”Riksdagen godkänner de 
riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i 
motionen.”295 

I motion 2018/19:2427296 och motion 2021:22:3663297 av Anders Åkesson m.fl. 
skrev Centerpartiet ”Principen att jaga utsläppen och inte transporterna 
gäller även flyget. Det är inte flygresan i sig som är problemet utan 
utsläppen den genererar. Det är därför inte lämpligt att beskatta flygresor 
utan miljöstyrning. (…) ”Swedavia bör se över ökade möjligheter till rabatter 
för start och landning för de bästa planen (…).” Partiet yrkade i båda 
motioner på att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om 
en hållbar omställning av flygsektorn och tillkännager detta för regeringen.” 
  
3.2.2.6 Vänsterpartiet  
 
I motion 2019/20:3480 av Jens Holm m.fl. skrev Vänsterpartiet ”Det är inte 
rimligt att den som någon enstaka gång flyger för att besöka släktingar eller 
den som med långa mellanrum använder flyg för en semesterresa ska betala 
skatt på sin resa i samma utsträckning som en person som flyger utomlands 
20–30 gånger om året. För att lyckas vinna folkligt stöd måste 
omställningen ha ett tydligt rättviseperspektiv och förena det gröna 
perspektivet med ett rött. En progressiv flygskatt bör därför införas som gör 
det dyrare att flyga ju fler gånger man flyger. Regeringen bör låta utreda 
lämplig utformning av progressiv flygbeskattning. Detta bör riksdagen ställa 
sig bakom och ge regeringen till känna” och ”Vi välkomnar även att 
regeringen i handlingsplanen tydliggör en inriktning för mål för 
konsumtionsbaserade utsläpp, ökade åtgärder för transporteffektivt 
samhälle, start- och landningsavgifter för flyget, stärkt miljöstyrning av 
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förmånsvärdet för bilar, avståndsbaserat reseavdrag och konverteringsstöd 
för begagnade bilar, vilket samtliga är åtgärder som Vänsterpartiet drivit 
utan stöd i riksdagen sedan många år tillbaka.” Partiet yrkade partiet på att 
”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen 
bör låta utreda en lämplig utformning av progressiv flygbeskattning och 
tillkännager detta för regeringen.”298 
 
I motion 2021/22:438 av Jens Holm m.fl. yrkade Vänsterpartiet på att 
”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen 
bör återkomma med en handlingsplan för att minska flygsektorns 
klimatutsläpp enligt de uppsatta målen och tillkännager detta för 
regeringen.” Partiet motiverade ”Vänsterpartiet vill se flera ekonomiska 
styrmedel och andra åtgärder som tillsammans leder till minskade utsläpp 
från flygsektorn. Vi vill utveckla flygskatten så att den blir progressiv och de 
som flyger mycket får en högre skatt. Idag subventionerar Sverige flyget med 
drygt 8 miljarder kronor varje år, och den största delen handlar om att flyget 
inte betalar skatt på sitt bränsle. Skattebefrielsen på flygbränsle bör 
avskaffas. Idag gynnas flygresandet även genom att flygbiljetter i inrikes 
trafik har en momssats på 6procent och att utrikes flygbiljetter är helt 
momsbefriade. Flygets nedsatta momssats på inrikes resor respektive 
momsbefrielse av utrikesresor bör avskaffas och ersättas med den ordinarie 
momssatsen på 25 procent på alla flygbiljetter. Även subventioner till flyg-
platser bör avvecklas när de inte är motiverade av beredskaps- eller 
regionalpolitiska skäl.”299 
 
I motion 2021/22:3278 300 av Nooshi Dadgostar m.fl. skrev partiet 
”Koldioxidskatten är ett centralt styrmedel i vår nationella klimatpolitik. Vi 
anser att dagens start- och landningsskatt på flygtrafik bör kompletteras 
med en progressiv flygskatt. Vänsterpartiet avser att återkomma med ett 
sådant förslag.” Partiet yrkade på att ”Riksdagen godkänner de riktlinjer för 
den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen 
(avsnitt 6-11).” 
  

3.2.2.7 Miljöpartiet (ev. följdmotioner 1 dec 2021–2022)  
Miljöpartiet har inte lagt någon följdmotion efter 1 december 2021. 
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3.3 Utskotten - betänkanden och initiativ  
 
Propositioner 

Finansutskottet föreslog att bifalla proposition 2018/19:99 (S/MP) i sitt 
betänkande 2018/19:Fi21 vilket Moderaterna och Kristdemokraterna 
reserverade sig emot. Sverigedemokraterna reserverade sig också emot 
utskottets förslag och föreslog att riskdagen skulle delvis bifalla 
propositionen.301  
Riskdagen biföll utskottets förslag den 18.06.2019. 
Votering (utskottets förslag emot M/KD:s förslag) 
Ja: S, C, MP, L 
Nej: M, SD, KD 
Avstående: V 
 
Finansutskottet föreslog att bifalla vårproposition 2018/19:100 (S/MP) i sitt 
betänkande 2018/19:Fi21 vilket Moderaterna reserverade sig emot. 
Sverigedemokraterna reserverade sig också emot utskottets förslag. 
Vänsterpartiet reserverade sig också emot utskottets förslag. 
Kristdemokraterna reserverade sig också emot utskottets förslag.302  
Riskdagen biföll utskottets beslut den 18.06.2019. 
Votering (utskottets förslag emot M:s förslag) 
Ja: S, C, MP, L 
Nej: M, SD, KD 
Avstående: V 
 
Miljö- och jordbruksutskottet föreslog att bifalla proposition 2019/20:65 
(S/MP) i sitt betänkande 2019/20:MJU1 vilket Moderaterna reserverade sig 
emot.303 Riksdagen biföll utskottets förslag den 10.06.2020. Beslutet fattades 
med acklamation.  
 
Trafikutskottet föreslog att bifalla proposition 2020/21:154 (S/MP) i sitt 
betänkande 2020/21:TU14. Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade 
sig gemensamt emot utskottets förslag och föreslog att riksdagen skulle 
bifalla propositionen delvis. Moderaterna och Kristdemokraterna föreslog 
att skulle ikraftträdda 1 år senare. Sverigedemokraterna reserverade sig 
också emot utskottets förslag och föreslog att avslå propositionen.304  
Riksdagen biföll utskottets förslag den 02.06.2021.  
Votering (utskottets förslag emot M/KD:s förslag) 
Ja: S, V, C, MP, L 

 

301 betänkande 2018/19:Fi21 
302 betänkande 2018/19:Fi21 
303 betänkande 2019/20:MJU1 
304 betänkande 2020/21:TU14 



Nej: M, KD 
Avstående: SD 
 
Motioner  
 
Trafikutskottet föreslog att avslå motion 2018/19:2732 (MP) i sitt betänkande 
2018/19TU15.305 Riksdagen biföll utskottets förslag den 28.05.2019. Beslutet 
fattades med acklamation.  
 
Finansutskottet föreslog att avslå motion 2018/19:3097 (M/KD) i sitt 
betänkande 2018/19:FiU21.  
vilket Moderaterna och Kristdemokraterna gemensamt reserverade sig 
emot.306 Riksdagen biföll utskottets förslag den 18.06.2019.  
Votering (utskottets förslag emot M/KD:s förslag) 
Ja: S, C, MP 
Nej: M, SD, KD 
Avstående: L 
 
Trafikutskottet föreslog att avslå motion 2018/19:2901 (M) i sitt betänkande  
2018/19:TU15 vilket Moderaterna reserverade sig emot. Kristdemokraterna 
reserverade sig också emot utskottets förslag.307 
Riksdagen biföll utskottets förslag den 28.05.2019. Beslutet fattades med 
acklamation. 
 
Miljö- och jordbruksutskottet har inte behandlat motion 2018/19:2819 
(M/KD/L/C).  
 
Finansutskottet föreslog att avslå motion 2018/19:2934 (M) i sitt betänkande 
2018/19:FiU1. Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig 
gemensamt emot utskottets förslag och föreslog att riksdagen skulle delvis 
bifalla motionen.308  
Riksdagen biföll M/KD:s reservation den 12.12.2018. Därmed avskaffade 
riksdagen flygskatten från och med den 1 januari 2019. 
Votering (utskottets förslag emot M/KD:s förslag) 
Ja: S, V, MP 
Nej: M, SD, KD 
Avstående: L, C 
 
Trafikutskottet föreslog att avslå motion 2018/19:2895 (M) i sitt betänkande 
2018/19:TU15 vilket Moderaterna reserverade sig emot. Kristdemokraterna 

 

305 betänkande 2018/19TU15 
306 betänkande 2018/19:FiU21 
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reserverade sig också emot utskottets förslag.309 Riksdagen biföll utskottets 
förslag den 28.05.2019. Beslutet fattades med acklamation.  
 
Finansutskottet föreslog att avslå motion 2018/19:3095 (M) i sitt betänkande 
2018/18:Fi20 vilket Moderaterna reserverade sig emot.310  
Riksdagen biföll utskottets förslag den 18.06.2019. 
Votering (utskottets förslag emot M:s förslag) 
Ja: S, C, L, MP 
Nej: M,  
Avstående: SD, KD, V 
 
Finansutskottet föreslog att avslå motion 2018/19:1913 (SD) i sitt betänkande 
2018/19:FiU1. Sverigedemokraterna reserverade sig emot utskottets förslag 
och föreslog att riksdagen skulle bifalla motion 2018/19:1913.311 Riksdagen 
biföll utskottets förslag den 12.12.2018. 
Votering (utskottets förslag emot M/KD:s förslag) 
Ja: S, V, MP 
Nej: M, SD, KD 
Avstående: C, L 
 
Miljö- och jordbruksutskottet föreslog att avslå motion 2018/19:2820 (SD) i 
sitt betänkande 2018/19:MJU4 vilket Sverigedemokraterna reserverade sig 
emot.312  
Riksdagen biföll utskottets förslag den 27 februari 2019. Beslutet fattades 
med acklamation. 
 
Finansutskottet föreslog att avslå motion 2018/19:3085 (SD) i sitt betänkande 
2018/19:FiU21. Sverigedemokraterna reserverade sig emot utskottets 
förslag.313 Riksdagen biföll utskottets förslag den 18.06.2019.  
Votering (utskottets förslag emot M/KD:s förslag) 
Ja: S, C, L, MP 
Nej: M, SD, KD 
Avstående: V 
 
Finansutskottet föreslog att avslå motion 2018/19:3092 (SD) i sitt betänkande 
2018/19:FiU20.314 Riksdagen biföll utskottets förslag den 18.06.2019 
Votering (utskottets förslag emot M:s förslag) 
Ja: S, C, L, MP 

 

309 betänkande 2018/19:TU15 
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Nej: M 
Avstående: V, SD, KD 
 
Trafikutskottet föreslog att avslå motion 2018/19:2368 (SD) i sitt betänkande 
2018719:TU1.315 
Riksdagen biföll utskottets förslag den 20.12.2018. Beslutet fattades med 
acklamation.  
 
Finansutskottet föreslog att avslå motion 2018/19:2991 (KD) i sitt betänkande 
2018/19:FiU1. Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig 
gemensamt emot utskottets förslag och föreslog i stället att riksdagen skulle 
delvis bifalla motionen.316 Riskdagen biföll motionen delvis M/KD:s förslag 
den 12 december 2018. Delen som bifölls berörde dock inte flygets 
miljökostnader.  
Votering i riksdagen (utskottets förslag emot M/KD:s reservation) 
Ja: S, V, MP 
Nej: M, SD, KD 
Avstående: C, L  
 
Trafikutskottet föreslog att avslå motion 2018/19:2735 (KD) i sitt betänkande 
2018/19:TU15 vilket Kristdemokraterna reserverade sig emot. Centerpartiet 
reserverade sig också emot utskottets förslag. Moderaterna reserverade sig 
också emot utskottets förslag .317 
Riksdagen biföll utskottets förslag den 28.05.2019.  
Votering i riksdagen (utskottets förslag emot M:s reservation) 
Ja: S, V, MP 
Nej: M 
Avstående: C, L, SD, KD 
 
Trafikutskottet föreslog att avslå motion 2018/19:2734 (KD) yrkande 66 i sitt 
betänkande 2018/19:TU15 vilket Moderaterna reserverade sig emot. 
Kristdemokraterna reserverade sig också emot utskottets förslag.318 
Riksdagen biföll Trafikutskottets förslag den 28.05.2019. Beslutet fattades 
med acklamation.  
 
Trafikutskottet föreslog att avslå motion 2018/19:2775 (KD) i sitt betänkande 
2019/20:TU12 vilket Kristdemokraterna reserverade sig emot. Moderaterna 
reserverade sig också emot utskottets förslag.319 
Riksdagen biföll utskottets förslag den 04.06.2020. 
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Votering i riksdagen (utskottets förslag emot M:s reservation) 
Ja: S, V, MP 
Nej: M 
Avstående: C, L, SD, KD 
 
Finansutskottet föreslog att avslå motion 2018/19:2988 (L) i sitt betänkande 
2018/19:FiU1. Liberalerna reserverade sig emot utskottets förslag. 
Sverigedemokraterna reserverade sig emot utskottets förslag. Centerpartiet 
reserverade sig emot utskottets förslag. Moderaterna och Kristdemokraterna 
reserverade sig gemensamt emot utskottets förslag och föreslog i stället att 
riksdagen skulle delvis bifalla motionen.320 Riskdagen biföll motionen delvis 
M/KD:s förslag den 12 december 2018. Delen som bifölls berörde dock inte 
flygets miljökostnader.  
Votering i riksdagen (utskottets förslag emot M/KD:s reservation) 
Ja: S, V, MP 
Nej: M, SD, KD 
Avstående: C, L  
 
Trafikutskottet föreslog att avslå motion 2018/19:2255 (L) i sitt betänkande 
2018/19:TU15. Moderaterna reserverade sig emot utskottets förslag och 
föreslog att riksdagen skulle delvis bifalla motionen. Kristdemokraterna 
reserverade sig också emot utskottets förslag och föreslog att riksdagen 
skulle delvis bifalla motionen.321 Riksdagen biföll utskottets förslag den 
28.05.2019. Beslutet fattades med acklamation.  
 
Trafikutskottet föreslog att bifalla motion 2018/19:2058 (L) i sitt betänkande 
2018/19:TU5 vilket Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 
reserverade sig gemensamt emot.322  
Riskdagen biföll utskottets förslag den 11.08.2019. Delen som bifölls berörde 
dock inte start- och landningsavgifter. Beslutet fattades med votering. 
Ja: M, SD, C, KD, L 
Nej: V, S, MP 
Avstående: 
 
Trafikutskottet föreslog att avslå motion 2018/19:2059 (L) i sitt betänkande 
2018/19:TU15 (yrkande 5)323, respektive betänkande 2018/19:TU5 (yrkande 
9)324. Moderaterna reserverade sig emot att avslå motionens yrkande 5 och 
föreslog att riksdagen skulle i stället bifalla. Kristdemokraterna reserverade 
sig också emot att avslå motionens yrkande 5 och föreslog att riksdagen 
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skulle i stället bifalla325. Kristdemokraterna reserverade sig också emot att 
avslå motionens yrkande 9 och föreslog att riksdagen skulle i stället 
bifalla.326  
Riksdagen biföll utskottets förslag att avslå yrkande 5 den 28.05.2019. Detta 
beslut fattades med acklamation.  
Riksdagen biföll utskottets förslag att avslå yrkande 9 den 11.04.2019.  
Votering (utskottets förslag emot V:s reservation) 
Ja: S, C, L, MP 
Nej: V 
Avstående: M, KD, SD 
 
Skatteutskottet föreslog att avslå motion 2018/19:2030 (L) i sitt betänkande 
2018/19:SkU10. 
Riksdagen biföll utskottets förslag den 28.03.2019.  
Votering (utskottets förslag emot SD:s förslag) 
Ja: S, V, MP 
Nej: SD 
Avstående: C, L, KD, M 
 
Trafikutskottet föreslog att avslå motion 2018/19:2954 (L) i sitt betänkande 
2018/19:TU1.  
Riksdagen biföll utskottets förslag den 20.12.2018. Beslutet fattades med 
acklamation.  
 
Trafikutskottet föreslog att avslå motion 2018/19:2059 (L) i sitt betänkande 
2018/19: TU15. Moderaterna reserverade sig emot utskottets förslag. 
Kristdemokraterna reserverade sig också emot utskottets förslag. 
Riksdagen biföll utskottets förslag den 28.05.2019. Beslutet fattades med 
acklamation. 
 
Trafikutskottet föreslog att avslå motion 2019/20:3351 (L) i sitt betänkande 
2019/20:TU12. Moderaterna reserverade sig emot utskottets förslag och 
föreslog att riksdagen skulle delvis bifalla motionen. Kristdemokraterna 
reserverade sig också emot utskottets förslag och föreslog att riksdagen 
skulle delvis bifalla motionen. Riksdagen biföll utskottets förslag den 
04.06.2020. Beslutet fattades med acklamation. 
 
Finansutskottet föreslog att avslå motion 2018/19:2610 (C) i sitt betänkande 
2018/19:FiU1. Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig 
gemensamt emot utskottets förslag och föreslog att riksdagen skulle bifalla 
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motionen delvis. Centerpartiet reserverade sig också emot förslaget och 
föreslog att riksdagen skulle bifalla Centerpartiets budgetmotion.327 
Riksdagen biföll M/KD:s förslag den 12.12.2018. Därmed bifölls 
budgetmotionen delvis men inte i de delarna som berörde flygets 
miljökostnader.  
Votering (utskottets förslag emot M/KD:s förslag) 
Ja: S, V, MP 
Nej: M, SD, KD 
Avstående: C, L 
 
Trafikutskottet föreslog att avslå motion 2018/19:2427 (C) i sitt betänkande 
2018/19:TU15. Moderaterna reserverade sig emot utskottets förslag och 
föreslog att riksdagen skulle bifalla motion 2018/19:2427. Kristdemokraterna 
reserverade sig också emot utskottets förslag och föreslog att riksdagen 
skulle bifalla motion 2018/19:2427.328  
Riskdagen biföll utskottets förslag den 28.05.2019. Beslutet fattades med 
acklamation.  
 
Miljö- och jordbruksutskottet föreslog att avslå motion 2019/20:3480 (V) i sitt 
betänkande 2019/20:MJU16 vilket Vänsterpartiet reserverade sig för.329  
Riskdagen biföll utskottets förslag den 10.06.2020. Beslutet fattades med 
acklamation.  
 
Finansutskottet föreslog att avslå motion 2019/20:2682 (SD) i sitt betänkande 
2019/20:FiU1. Sverigedemokraterna reserverade sig emot utskottets 
förslag.330 Riksdagen biföll utskottets förslag den 27.11.2019. 
Votering (utskottets förslag emot M:s förslag) 
Ja: S, C, L, MP 
Nej: M 
Avstående: V, SD, KD 
 
Trafikutskottet föreslog att avslå motion 2019/20:2625 (SD) i sitt betänkande 
2019720:TU1.331  
Riksdagen biföll utskottets förslag den 12.12.2019. Beslutet fattades med 
acklamation. 
 
Skatteutskottet föreslog att avslå motion 2019/20:367 (SD) i sitt betänkande 
2019/20SkU22 vilket Sverigedemokraterna reserverade sig emot.332  
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Riksdagen biföll utskottets förslag den 06.05.2020. 
Votering (utskottets förslag emot C:s förslag) 
Ja: S, M, L, MP 
Nej: C 
Avstående: V, SD, KD 
 
Miljö- och jordbruksutskottet föreslog att avslå motion 2019/20:595 (SD) i sitt 
betänkande 2019/20:MJU16.333  
Riksdagen biföll utskottets förslag den 10.06.2020. Beslutet fattades med 
acklamation 
 
Skatteutskottet föreslog att avslå motion 2019/20:612 (SD) i sitt betänkande 
2019/20:SkU22. Sverigedemokraterna reserverade sig emot utskottets 
förslag.334  
Riksdagen biföll utskottets förslag den 06.05.2020. 
Votering (utskottets förslag emot L:s förslag) 
Ja: S, C, MP, V 
Nej: L 
Avstående: SD, KD, M 
 
Finansutskottet föreslog att avslå motion 2019/20:3060 (M) i sitt betänkande 
2019/20:FiU1 vilket Moderaterna reserverade sig emot.335 Riksdagen biföll 
utskottets förslag den 27.11.2019. 
Votering (utskottets förslag emot M:s förslag) 
Ja: S, C, L, MP 
Nej: M,  
Avstående: SD, KD, V 
 
Trafikutskottet föreslog att avslå motion 2019/20:2659 (M) i sitt betänkande 
2019/20:TU12 vilket Moderaterna reserverade sig emot. Kristdemokraterna 
reserverade sig också emot utskottets förslag.336 Riksdagen biföll utskottets 
förslag den 04.06.2020. Beslutet fattades med acklamation.  
 
Miljö- och jordbruksutskottet föreslog att avslå motion 2020/21:727 (SD) i sitt 
betänkande 2020/21:MJU1. Sverigedemokraterna reserverade sig emot 
utskottets förslag.337 
Riksdagen biföll utskottets förslag den 16.12.2020. 
Votering (utskottets förslag emot SD:s förslag) 
Ja: S, C, L, MP 
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Nej: SD 
Avstående: M, V, KD 
 
Skatteutskottet föreslog att avslå motion 2020/21:2554 (SD) i sitt betänkande 
2020/21:SkU20. Sverigedemokraterna reserverade sig emot utskottets förslag 

.338 
Riksdagen biföll utskottets förslag den 08.04.2021. Beslutet fattades med 
acklamation. 
 
Finansutskottet föreslog att avslå motion 2020/21:3128 (SD) i sitt betänkande 
2020/21:FiU1. Sverigedemokraterna reserverade sig emot utskottets 
förslag.339 Riksdagen biföll utskottets förslag den 25.11.2020. 
Votering (utskottets förslag emot M:s förslag) 
Ja: S, C, L, MP 
Nej: M 
Avstående: V, SD, KD 
 
Skatteutskottet föreslog att avslå motion 2020/21:705 (SD) i sitt betänkande 
2020/21:SkU20 vilket Sverigedemokraterna reserverade sig emot.340 
Riksdagen biföll utskottets förslag den 08.04.2021. 
Votering i riksdagen (utskottets förslag mot V:s reservation) 
Ja: S, M, C, KD, L, MP 
Nej: V 
Avstående: SD 
 
Näringsutskottet föreslog att avslå motion 2020/21:3924 (SD) i sitt 
betänkande 2020/21:NU24 vilket Sverigedemokraterna, Moderaterna och 
Kristdemokraterna reserverade sig gemensamt emot.341  
Riksdagen biföll utskottets förslag den 02.06.2021 
Votering (utskottets förslag emot M/KD/SD:s förslag) 
Ja: S, C, L, MP, V 
Nej: M, KD. SD 
Avstående:  
 
Trafikutskottet föreslog att avslå motion 2020/21:3893 (SD) i sitt betänkande 
2020/21:TU14 vilket Sverigedemokraterna reserverade sig emot.342 Riksdagen 
biföll utskottets förslag den 02.06.2021. 
Votering (utskottets förslag emot M/KD:s förslag) 
Ja: S, C, L, MP, V 
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Nej: M, KD 
Avstående: SD 
 
Finansutskottet föreslog att bifalla delvis motion 2021/22:3938 (SD) i sitt 
betänkande 2021/22:FiU1. Delen som bifölls berörde dock inte flygets 
miljökostnader. Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverade sig 
gemensamt emot utskottets förslag och föreslog att riksdagen skulle avslå 
motionen. Centerpartiet reserverade sig emot utskottets förslag och föreslog 
också att riksdagen skulle avslå motionen. Vänsterpartiet reserverade sig 
emot utskottets förslag och föreslog också att riksdagen skulle avslå 
motionen. Liberalerna reserverade sig emot utskottets förslag och föreslog 
också att riksdagen skulle avslå motionen.343 Riksdagen biföll utskottets 
förslag den 24.11.2021.  
Votering (utskottets förslag emot S/MP:s förslag) 
Ja: M, SD, KD 
Nej: S, MP 
Avstående: L, C 
 
Trafikutskottet föreslog att avslå motion 2020/21:2809 (KD) i sitt betänkande 
2020/21:TU14. Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig 
gemensamt emot utskottets förslag.344 Riksdagen biföll utskottets förslag 
den 02.06.2021.  
Votering i riksdagen (utskottets förslag emot M/KD:s reservation) 
Ja: S, C, V, MP, L 
Nej: M, KD 
Avstående: SD 
 
Finansutskottet föreslog att avslå motion 2020/21:3530 (KD) i sitt betänkande 
2020/21:FiU1. Kristdemokraterna reserverade sig emot utskottets förslag.345  
Riksdagen biföll utskottets förslag den 25.11.2020. 
Votering i riksdagen (utskottets förslag emot M:s reservation) 
Ja: S, C, L, MP 
Nej: M 
Avstående: V, SD, KD 
 
Skatteutskottet föreslog att avslå motion 2021/22:2044 (SD) i sitt betänkande 
2020/21:SkU20 vilket Sverigedemokraterna reserverade sig emot.346  
Riksdagen biföll utskottets förslag den 08.04.2021. Beslutet fattades med 
acklamation.  
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Trafikutskottet föreslog att avslå motion 2020/21:3363 (SD) i sitt betänkande 
2020/21:TU1.347 
Riksdagen biföll utskottets förslag den 15.12.2020. Beslutet fattades med 
acklamation. 
 
Näringsutskottet föreslog att avslå motion 2020/21:3501 (KD) i sitt 
betänkande 2020/21:NU21. Kristdemokraterna reserverade sig emot 
utskottets förslag.348 
Riksdagen biföll utskottets förslag den 19.05.2021. Beslutet fattades med 
acklamation.  
 
Trafikutskottet föreslog att avslå motion 2020/21:3966 (KD) i sitt betänkande 
2020/21:TU14. Kristdemokraterna och Moderaterna reserverade sig 
gemensamt emot utskottets förslag och föreslog att riskdagen skulle delvis 
bifalla motionen.349 
Riksdagen biföll utskottets förslag den 02.06.2021.  
Votering i riksdagen (utskottets förslag emot M/KD:s reservation) 
Ja: S, C, L, MP, V 
Nej: M, KD 
Avstående: SD 
 
Skatteutskottet föreslog att avslå motion 2020/21:3219 (M) i sitt betänkande 
2020/21:SkU20 vilket Moderaterna reserverade sig emot. Riksdagen biföll 
utskottets förslag den 08.04.2021. 
Beslutet fattades med acklamation.  
 
Skatteutskottet föreslog att avslå motion 2020/21:149 (M) i sitt betänkande 
2020/21:SkU6 vilket Sverigedemokraterna och Moderaterna reserverade sig 
gemensamt emot.350 
Riksdagen biföll utskottets förslag den 21.10.2020. 
Votering (utskottets förslag emot M/SD:s förslag) 
Ja: S, C, L, MP, V 
Nej: M, SD 
Avstående: KD 
 
Trafikutskottet föreslog att avslå motion 2020/21:3927 (M) i sitt betänkande 
2020:21:TU14 vilket Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig 
gemensamt emot.351  
Riksdagen biföll utskottets förslag den 02.06.2021 
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Votering (utskottets förslag emot M/KD:s förslag) 
Ja: S, C, L, MP, V 
Nej: M, KD 
Avstående: SD 
 
Skatteutskottet föreslog att avslå motion 2020/21:3475 (M) i sitt betänkande 
2020/21:SkU20 vilket Moderaterna reserverade sig emot.352  
Riksdagen biföll utskottets förslag den 08.04.2021. Beslutet fattades med 
acklamation. 
 
Trafikutskottet föreslog att avslå motion 2020/21:3368 (M) i sitt betänkande 
2020/21:TU14.353 Riksdagen biföll utskottets förslag den 02.06.2021. 
Votering (utskottets förslag emot M/KD:s förslag) 
Ja: S, C, L, MP, V 
Nej: M, KD 
Avstående: SD 
 
Skatteutskottet föreslog att avslå motion 2020/21:2709 (MP) i sitt betänkande 
2020/21:SkU20. 
Riksdagen biföll utskottets förslag den 08.04.2021. Beslutet fattades med 
acklamation.  
 
Finansutskottet föreslog att avslå motion 2020/21:3422 (M) i sitt betänkande 
2020/21:FiU1 vilket Moderaterna reserverade sig emot.354  
Riksdagen biföll utskottets förslag den 25.11.2020.  
Votering (utskottets förslag emot M:s förslag) 
Ja: S, C, L, MP 
Nej: M,  
Avstående: SD, KD, V 
 
Trafikutskottet föreslog att avslå motion 2020/21:3349 (M) i sitt betänkande 
2020/21:TU14.355 Riksdagen biföll utskottets förslag den 2.06.2021. 
Votering (utskottets förslag emot M/KD:s förslag) 
Ja: S, C, L, MP, V 
Nej: M, KD 
Avstående: SD 
 
Skatteutskottet föreslog att bifalla delvis motion 2021/22:4221 (KD) i sitt 
betänkande 2021/22:FiU1. Delen som bifölls berörde dock inte flygets 
miljökostnader. Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverade sig 
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gemensamt emot utskottets förslag och föreslog att riksdagen skulle avslå 
motionen. Centerpartiet reserverade sig emot utskottets förslag och föreslog 
också att riksdagen skulle avslå motionen. Vänsterpartiet reserverade sig 
emot utskottets förslag och föreslog också att riksdagen skulle avslå 
motionen. Liberalerna reserverade sig emot utskottets förslag och föreslog 
också att riksdagen skulle avslå motionen.356 Riksdagen biföll utskottets 
förslag den 24.11.2021.  
Votering (utskottets förslag emot S/MP:s förslag) 
Ja: M, SD, KD 
Nej: S, MP 
Avstående: L, C 
 
Miljö- och jordbruksutskottet föreslog att avslå motion 2021/22:2455 (SD) i 
sitt betänkande 2021/21: MJU1.357 Riksdagen biföll utskottets förslag den 
15.12.2021. Beslutet fattades med acklamation.  
 
Finansutskottet föreslog att avslå motion 2021/22:3278 (V) i sitt betänkande 
2021/22:FuU1 vilket Vänsterpartiet reserverade sig emot.358 Riskdagen biföll 
utskottets förslag den 24.11.2021.  
Votering (utskottets förslag emot S/MP:s förslag) 
Ja: M, SD, KD 
Nej: S, V, MP 
Avstående: C, L 
 
Näringsutskottet behandlar motion 2021/22:4195 (KD) och motion 
2021/22:3879 (KD).  
Trafikutskottet behandlar motion 2021/22:3881 (KD), motion 2021:22:3663 
(C)och motion 2021/22:438 (V). 
 
Miljö- och jordbruksutskott behandlar motion 2021:22:3436 (M). 
 
Skatteutskottet behandlar motion 2021/22:3754 (M), motion 2021/22:3637 (M), 
motion 2021/22:4066 (MP), motion 2021/22:2432 (SD), motion 2021/22:2952 
(SD), motion 2021/22:4199 (L) och motion 2021/22:3394 (L). 
 

3.4 Riksdagens behandling  
 
Sökord: flyg, flygskatt, moms, koldioxidskatt, landningsavgifter  
 
Motioner 
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Av de 77 motioner som lagts under mandatperioden som berörde flygets 
nationella miljökostnader har 51 avslagits. 13 motioner behandlas just nu i 
utskotten. Motion 2018/19:2819 har inte behandlats. Motion 2018/19:2934, 
motion 2018/19:2610 (C), motion 2018/19:2988 (L), motion 2018/19:2991 (KD), 
motion 2021/22:4221 (KD) och motion 2021/22:3938 (SD), har delvis bifallits. 
Motion 2018/19:2058 bifölls. Av de bifallna eller delvis bifallna motionera var 
den enda som var relevant för flygets miljökostnader Moderaternas motion 
2018/19:2934 (M). När riksdagen biföll den motionen med Moderaternas, 
Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas röster fryste riksdagen 
flygskatten från och med den 1 januari 2019.  
 
Propositioner 
 
Flygskatt:  
Riksdagen behandlade och biföll propositioner med syfte att behålla 
flygskatten i den tidiga mandatperioden.  
 
Miljöstyrande start- och landningsavgifter:  
Regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans med 
Centerpartiet och Liberalerna förklarade sin åsikt om att införa 
miljöstyrande start- och landningsavgifter i sin klimat- och handlingsplan. 
Därefter behandlade och biföll riksdagen proposition som ändrade lagen om 
flygplatsavgifter. Lagändringen gav regeringen rätt att meddela föreskrifter 
om att flygplatsavgifter ska differentieras i förhållande till luftfartygs 
klimatpåverkan vilket regeringen gjorde efter propositionens bifall.  

Interpellationer, frågor och debatt 
 
Sökord: flyg, flygskatt, moms, koldioxidskatt, , landningsavgifter  
 
Partiernas uttalanden i kammarens debatter, interpellationer och skriftliga 
frågor speglar partiernas åsikter de har uttryckt i sina motioner.  
Det har väckts regelbundet interpellationer och skriftliga frågor av 
Moderaterna som har kritiserat flygskatten och/eller krävt någon form av 
kompensation för drabbade aktörer t.ex. interpellation 2019/20:322 av Maria 
Stockhaus359 och skriftlig fråga 2018/19:481 av Edward Riedl360 eller skriftlig 
fråga 2018/19:637 av Åsa Coenraads361. En gång har en skriftlig fråga väckts 
om att pausa flygskatten av Moderaterna362. Socialdemokraterna har också 
kritiserat flygskatten i skriftliga frågor t.ex. skriftlig fråga 2018/19:464 av 
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Mikael Eskilandersson363. Centerpartiet har velat se åtgärder för att 
kompensera icke statliga flygplaster i Norrland för hur de drabbas av 
flygskatten t.ex. skriftlig fråga 2018/19:565 av Anders Åkesson 364. 
Vänsterpartiet har väckt interpellationer och skriftliga frågor om att ändra 
flygets nationella skattesubventioner t.ex. interpellation 2018/19:74365 och 
skriftlig fråga 2018/19:233366 av Jens Holm.  
 
Flygets miljökostnader behandlats och diskuterats ofta under 
mandatperioden. Flygskatten som den förra regeringen införde har 
diskuterats flitigt av partierna. Moderaterna, Kristdemokraterna och 
Sverigedemokraterna fryste tillfälligt in flygskatten tills S- och MP-
regeringen tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet återinförde den. 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ställde sig positivt till 
flygskatten i kammarens debatter. Centerpartiet har uttryckt att 
återinförandet av flygskatten var en kompromiss de gärna skulle sluppit. 
Liberalerna har också ställt sig kritiskt mot utformningen av flygskatten 
men menade att den skulle vara en övergångslösning tills det finns en 
europeisk skatt på flygets utsläpp. Kristdemokraterna har uttryckt sig 
kritiskt om flygskatten under hela mandatperioden. Moderaterna och 
Sverigedemokraterna har regelbundet uttryckt att vill avskaffa flygskatten.  
Alla partierna förutom Sverigedemokraterna ställde sig bakom 
miljöstyrande start- och landningsavgifter som infördes 2021 från 
regeringen.  
Andra åtgärder (ändring av flygets nationella skattebefrielser) som skulle 
låta flyget betala mer av sina miljökostnader i Sverige har mycket sällan 
diskuterats under mandatperioden. 
 
Flygskatten, miljöstyrande flyg- och landningsavgifter, flygets nedsatta 
inrikes moms och flygets befrielse från koldioxidskatten diskuterades eller 
nämndes i 115 debatter under mandatperioden. Så argumenterade partierna i 
kammaren exempelvis:  
 
Luftfartsfrågor den 02.06.2021367 
Anf. 50 DAVID PEREZ (SD):  
”Fru talman! Sverigedemokraterna står självklart bakom alla sina 
reservationer, men för att spara tid vid voteringen yrkar jag bifall endast till 
reservation 5. Gällande regeringens proposition om miljöstyrande start- och 
landningsavgifter säger vi från Sverigedemokraterna ett tydligt nej till ett 
sådant förslag.” 
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Debatt om regional tillväxt den 14.12.2018368 
Anf. 20 PETER HELANDER (C):  
”Vi ska självklart arbeta för att få ned utsläppen, men att införa en 
kilometerskatt på lastbilar och en flygskatt drabbar dem som bor långt från 
storstäderna och i skogslänen. Det finns andra sätt att minska utsläppen 
och att komma åt det som uppfattas som en illojal konkurrens från 
utländska åkerier” 
 
Luftfartsfrågor den 04.06.2020369 
Anf. 18 LORENTZ TOVATT (MP) replik:  
”Herr ålderspresident! Tack, Åsa Coenraads, för replikskiftet! Jag tänkte 
svara på frågan med en motfråga: Hur mycket kan Moderaterna tänka sig att 
skattesubventionera flyget i Sverige? Flyget är redan momsbefriat. Man 
betalar ingen skatt på sitt bränsle, man har en låg flygskatt, som 
Moderaterna dessutom vill skrota, och man är skattebefriad på en massa 
olika sätt utöver detta. Och sedan, utöver alla dessa befrielser, har man 
enorma offentliga subventioner.” 
 
Debatt om allmän- och naturvård den 18.12.2018370 
Anf. 83 TINA ACKETOFT (L) replik 
” Grön skatteväxling är något som vi tror på i alla högsta grad, och det är 
precis som jag säger att vår filosofi, vår vision, är att vi har ett samhälle där 
det ska kosta att förorena och inte ska kosta att vara en god aktör både på 
marknaden och som privatperson. Låt mig säga när det gäller flygbränsle att 
vi inte är emot en beskattning av CO2, men vi är emot en kategorisk 
beskattning av flyget oavsett hur mycket CO2 man släpper ut. Den som 
förorenar mest – den flygplanstyp, den aktör som förorenar mest – ska 
betala mest också. Men man ska inte straffa flygplan som faktiskt i dag 
flyger med mindre CO2-skadliga drivmedel. Det är vår syn på hur 
flygskatten ska utformas, och dessutom anser vi att den bör utformas på EU-
basis för att få verklig effekt” 
 
Svar på interpellationer den 05.03.2019371 
Anf. 80 JENS HOLM (V): 
”Det är bra att flygskatten räddas. Som medskick kan jag säga till 
finansministern att den nederländska regeringen arrangerar ett seminarium 
i juni om flygets utsläpp och möjligheter till beskattning och borttagning av 
skattebefrielsen för flygbränsle, om jag inte har missförstått det. Det är 
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viktigt att Sverige ställer upp med en stor och tung delegation på den 
konferensen.” 
 
Svar på interpellationer den 13.05.2019372 
Anf. 41 Miljö- och klimatminister ISABELLA LÖVIN (MP) 
”Regeringen stod upp för att införa en flygskatt trots att oppositionen hotade 
med misstroendevotum mot enskilda ministrar när vi skulle gå fram med 
den. Nu har vi en flygskatt på plats. Vi har också ytterligare en lång rad nya 
styrmedel i januariavtalet som vi är överens om: obligatorisk 
klimatdeklaration för flygresor, att utreda start- och landningsavgifter för 
flyget, att vara mer offensiva när det gäller den internationella delen för att 
kunna ha en skatt också på flygbränsle med mera” 
 
Luftfartsfrågor den 28.05.2019373 
Anf. 27 PATRIK JÖNSSON (SD) 
”För Sverigedemokraterna är flyget ett självklart färdmedel, och det kommer 
så att förbli. Flyget är inget usch och fy; flyget är något vi ska vara stolta 
över. Vi betackar oss för de tillväxtens fiender som i sin fanatism försöker 
skambelägga dem som reser med flyg. Vi säger ja till välstånd och tillväxt 
och säger därför nej till flygskatt. Inrikesflyget i Sverige står för ca 4 procent 
av de totala nationella utsläppen av koldioxid, samtidigt som hela 
transportsektorn står för ca 38 procent – rim och reson! Vi vill se en stark 
flygbransch som präglas av tilltro och som köper nya och moderna 
bränslesnåla flygtyper. Vi vill se en flygbransch som har musklerna att 
blanda in biobränsle utan att riskera att gå i konkurs. Vi vill se en 
flygbransch som har råd att utveckla och fasa in elflyg när tekniken är 
möjlig. För att branschen ska kunna nå dit ska vi inte påföra extra pålagor. 
Därför är jag den första att beklaga att flygskatten, som vi ihop med M och 
KD avskaffade, nu åter infördes” 
 
Järnvägsfrågor den 14.06.2019374 
Anf. 17 MAGNUS JACOBSSON (KD) 
” Anf. 17 MAGNUS JACOBSSON (KD): Fru talman! Vi har åtagit oss att minska 
koldioxidutsläppen med 70 procent. Om vi ska lyckas med detta handlar det 
om att genomföra förändringar inom flera samhällssektorer. I dag vidtas i 
första hand åtgärder för att få enskilda att ändra sitt beteende, men höjda 
bränslepriser och skatter på flyg kommer inte att leda till nödvändiga 
minskningar av CO2- utsläppen.” 
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Svar på interpellationer den 14.01.2020375 
Anf. 23 SOFIA WESTERGREN (M): 
”Regeringen har redan under den förra mandatperioden ägnat sig åt 
skattehöjningar i miljöns namn. Trots det har utsläppen ökat. Det är 
skattehöjningar som har hämmat jobb, tillväxt och sammanhållning. Det 
handlar om skattehöjningar på flyg, där flyget har beskattats utan att 
hänsyn har tagits till om flyget är eldrivet eller går på fossilfritt bränsle. 
Flygskatten har gjort att flyg väljer att landa i andra länder än Sverige.” 
 
Aktuell debatt med anledning av Klimatpolitiska rådets rapport den 
10.05.2019376 
Anf. 27 MARLENE BURWICK (S) 
”Även utsläppen från flyget måste minska. Flygskatten ska vara kvar, och vi 
vill se över möjligheten att införa styrmedel för fler gröna inflygningar och 
införa reduktionsplikt även för flyget” 
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4. Fossila investeringar via exportkrediter  
 

4.1 Initiativ under mandatperioden  
 
Sökord: exportkredit, EKN  
 
Politiska överenskommelser 
I januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och 
kom partierna överens om ”En exportsatsning för fler jobb i hela landet 
genomförs. Den befintliga exportstrategin utvecklas med fokus på 
hållbarhet, ekonomiskt, socialt och ekologiskt.”377 
 
Den 11 december 2019 presenterade regeringen Sveriges export- och 
investeringsstrategi. Strategin byggde delvis på januarisamarbetet mellan 
regeringen, Liberalerna och Centerpartiet. I strategin skrev regeringen: 
”Regeringen anser att Sverige bör driva på för att de internationella och 
europeiska regelverken för bl.a. exportkrediter och annan offentlig 
handelsfinansiering bidrar till hållbarhet och uppfyllandet av Parisavtalet. 
Export av grön och klimatsmart teknik kan utöver att bidra till minskade 
klimatutsläpp dessutom bidra till att stärka svensk konkurrenskraft. 
Regeringen avser att ge Exportkreditnämnden i uppdrag att tillsammans 
med AB Svensk Exportkredit se över hur det svenska och internationella 
exportfinansieringssystemet ska bidra till tydlig omställning och kraftigt 
minskade utsläpp av växthusgaser. Uppdraget ska beskriva hur förslagen 
påverkar svenska företags konkurrenskraft, risken för koldioxidläckage och 
den långsiktiga påverkan på de globala utsläppen. Verksamheten och 
kreditgivningen ska anpassas för att vara i linje i med Parisavtalet och inte 
skapa inlåsningar i fossilberoende. Detta görs bl.a. genom att senast 2022 
upphöra med de svenska exportkrediterna till investeringar för 
prospektering och utvinning av fossila bränslen. Svenska exportkrediter ska 
bli mer transparenta”378 
 
Utredningar 
Den 5 Mars 2020 gav regeringen Exportkreditnämnden (EKN) i samarbete 
med AB Svensk exportkredit AB (SEK) i uppdrag ”att se över hur de svenska 
och internationella exportfinansieringssystemen ska bidra till tydlig 
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omställning och kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser” (dnr. 
UD2020/03704/FH).379 
Exportkreditnämnden överlämnade sin återrapportering till regeringen den 
4 september 2020. I rapporten skrev EKN och SEK att: 
”Det sker en snabb utveckling av kunskap inom klimatområdet och det 
pågår processer för att utveckla internationella regelverk och riktlinjer inom 
den finansiella sektorn i syfte att understödja ett agerande i linje med 
Parisavtalets mål. EKN och SEK bedömer att individuella 
affärsbedömningar, som utvecklas över tid utifrån ny kunskap och 
regelverk, är nödvändigt för att kunna bidra till klimatomställningen. Utöver 
regeringens anvisning att exportfinansiering inte ska ges till prospektering 
och utvinning av fossila bränslen efter 2022, den i verksamheten 
integrerade hållbarhetsgranskningen, och de åtgärder som redan vidtagits 
av EKN och SEK lämnas nedan åtta gemensamma förslag för hur de svenska 
och internationella exportfinansieringssystemen kan bidra till tydlig 
omställning och kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser.  
Förslag 1: EKN:s och SEK:s förhållningssätt i affärer till verksamheter med 
höga växthusgasutsläpp, utöver verksamheter som avser utvinning och 
prospektering av fossila bränslen, ska i högre utsträckning lägga vikt vid om 
projekten eller verksamheten ligger i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål. 
Utgångspunkten är de åtaganden som gjorts enligt Parisavtalet i det land 
exporten går till. I de affärer som ökar växthusgasutsläppen ska det finnas 
en potential för omställning till år 2030 och förenlighet med globala 
nettonollutsläpp 2050. I detta ingår en analys av risken för 
inlåsningseffekter i fossil infrastruktur i det aktuella mottagarlandet. 
Effekten av affärer på andra hållbarhetsmål inom Agenda 2030, såväl 
positiva som negativa, kan vägas in i en samlad bedömning, liksom 
möjligheten för EKN och SEK att påverka inriktningen av affären i 
klimatpositiv riktning genom att delta i den.  
Förslag 2: Det svenska exportfinansieringssystemet ska som ett minimikrav 
kunna matcha andra exportkreditinstitut inom EU när det gäller affärer som 
bidrar till klimatomställningen för att möjliggöra konkurrens på lika villkor. 
EKN kommer därför under 2021 att utreda möjligheten att ge affärer som 
bidrar till klimatomställningen mer välavvägda villkor med utgångspunkt i 
EKN:s produkter och de restriktioner som sätts av budgetlagen, EU:s 
statsstödsregler, OECD-arrangemanget och WTO:s regelverk. Även nya 
produkter riktade mot gröna affärer kan komma i fråga. SEK ska utöka 
andelen s.k. gröna lån i sin kreditgivning.  
Förslag 3: EKN kommer att pröva möjligheterna att ställa ut garantier till 
miljö- och klimatinvesteringar i Sverige som kan bidra till 
klimatomställningen i de fall dessa har direkt eller indirekt koppling till 
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svensk export. Dessa omställningsgarantier bör, när det är aktuellt, 
samordnas med SEK:s omställningslån och utnyttja synergier med 
pågående statliga insatser riktade mot gröna exportsatsningar och 
befintliga statliga stöd till företag från exempelvis Energimyndigheten.  
Förslag 4: EKN kommer att, i samarbete med främst Energimyndigheten och 
Almi Företagspartner, men även övriga relevanta aktörer, att utveckla 
informationen till svenska små- och medelstora företag vars produkter och 
tjänster har hög exportpotential och kan bidra till klimatomställningen 
globalt. Vid behov kommer produktutveckling att ske hos EKN för att 
tillgodose dessa företags behov av exportfinansiering.  
Förslag 5: EKN och SEK ska vidareutveckla sin rapportering och stärka 
analysen av klimatrelaterade risker och möjligheter i sina respektive 
verksamheter. På sikt ska EKN och SEK redovisa sina respektive portföljer i 
enlighet med internationellt framväxande ”best practice” inom 
klimatrapporteringsområdet. Senast från och med räkenskapsåret 2022 ska 
såväl EKN som SEK rapportera i linje med TCFD:s rekommendationer.1 EKN 
avser vidare att, liksom SEK, senast från och med räkenskapsåret 2022 börja 
redovisa statistik för affärer som bidrar till omställning och minskade 
utsläpp av växthusgaser.  
Förslag 6: EKN och SEK har inlett ett arbete för att ytterligare öka 
transparensen i det svenska exportfinansieringssystemet på affärsnivå, 
sektorsnivå och portföljnivå framför allt avseende hållbarhets- och 
klimatområdet. EKN och SEK avser att, där det är möjligt, senast 2025 
avtalsmässigt ställa krav på undantag från gällande sekretess för att 
medverka till exportfinansiering till projekt och övriga affärer med höga 
hållbarhetsrisker.2 SEK bedömer att regeringen behöver säkerställa att ökad 
transparens för exportkrediter, framför allt de statsstödda CIRR-krediterna, 
kan förenas med banksekretesslagstiftningen.  
Förslag 7: Ett gemensamt uppdrag bör ges till EKN och Sida att i samråd med 
SEK, Swedfund och Business Sweden samt andra relevanta aktörer ta fram 
konkreta förslag för att i högre grad än idag utnyttja potentiella synergier 
mellan exportfinansieringssystemet och det svenska 
utvecklingssamarbetet utifrån nuvarande mål. Utgångspunkten för analys 
och förslag är möjligheten för det offentliga Sverige och svenskt näringsliv 
att gemensamt bidra till uppfyllandet av Agenda 2030 och nå Parisavtalets 
mål globalt. Ett utökat samarbete är en förutsättning för svensk 
tekniköverföring inom områden viktiga för den globala 
klimatomställningen. Det är också en fråga om konkurrens på lika villkor då 
flertalet OECD-länder har ett närmare och mer strategiskt samarbete mellan 
det nationella exportfinansieringssystemet och utvecklingssamarbetet.  
Förslag 8: EKN och SEK kommer att inrätta ett gemensamt klimatråd. Rådet 
ska fungera som ett generellt kunskapsstöd till EKN och SEK och bidra med 
sakexpertis i frågor som exempelvis rör klimatforskning och utvecklingen 
av internationella regelverk och rapporteringsstandarder kopplade till 
Parisavtalets mål. Fokus för rådets arbete är det globala klimatsystemet. I 



rådet bör ingå klimatforskare från olika discipliner och representanter från 
relevanta expertmyndigheter och övriga aktörer.”380 
 
Myndighetsuppdrag i regleringsbrev  
I regleringsbreven till Exportkreditnämnden för 2019 och 2020 skrev 
regeringen: 
”Rättvis och hållbar global utveckling samt ansvarsfullt företagande 
Exportkreditnämnden ska i sin verksamhet vidareutveckla arbetet med 
frågor rörande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, korruption och 
frihet på nätet med utgångspunkt från OECD:s rekommendationer på dessa 
områden (”Common Approaches” respektive ”Bribery and Officially 
Supported Export Credits”). Exportkreditnämnden ska därutöver bidra till en 
hållbar skuldsituation genom att följa OECD:s riktlinjer om hållbar 
långivning (Sustainable Lending). 
Vidare ska Exportkreditnämnden säkerställa att verksamheten bedrivs i 
enlighet med – samt informera om – OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag, principerna i FN:s Global Compact samt FN:s principer för företag 
och mänskliga rättigheter.” 381 
Dessutom skrev regeringen:  
”Miljömål Exportkreditnämnden har fått i uppdrag (M2015/2633/MM) att 
analysera vilka miljökvalitetsmål och delar av generationsmålet som är 
relevanta för den egna verksamheten och att inom ramen för ordinarie 
planeringsprocesser upprätta en plan med åtgärder för genomförande av det 
instruktionsenliga uppdraget (…).”382 

I regleringsbrevet till Exportkreditnämnden för 2021 skrev regeringen att: 
”EKN ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit i syfte att 
bidra till genomförandet av Sveriges export- och investeringsstrategi 
(UD2019/19211). De strategiska målsättningarna i strategin ska vara 
vägledande för detta arbete”383 och att ”Verksamheten ska anpassas för att 
vara i linje med Parisavtalet och inte skapa inlåsningar i fossilberoende. 
Detta ska bl.a. göras genom att myndigheten senast 2022 ska upphöra med 
svenska exportgarantier för prospektering och utvinning av fossila 
bränslen”384, samt att ” EKN ska redovisa följande: (…) hur garantier till 
verksamheter med höga växthusgasutsläpp ligger i linje med Parisavtalets 
1,5-gradersmål, bidrar till omställning och undviker inlåsningseffekter. För 
sådana garantier avses det finnas en redovisad potential för omställning i 
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projektet till år 2030 och förenlighet med globala nettonollutsläpp 2050 (…) 
hur det klimatråd som EKN avser att inrätta har bidragit med sakexpertis i 
frågor som exempelvis globala klimatsystemet.”385 
Dessutom skrev regeringen:  
”Produkter för klimatomställning 
EKN ska senast år 2022 införa och utveckla produkter som tydligt bidrar till 
klimatomställning. EKN ska i genomförandet inhämta synpunkter från AB 
Svensk Exportkredit. Uppdraget ska redovisas i EKN:s årsredovisning för år 
2022.  
Miljö- och klimatinvesteringar som kan bidra till klimatomställning 
EKN ska pröva möjligheterna att ställa ut garantier till miljö- och 
klimatinvesteringar i Sverige som kan bidra till klimatomställningen i de 
fall dessa har direkt eller koppling till svensk export. Dessa 
omställningsgarantier bör utnyttja synergier med och vara ett komplement 
till pågående statliga insatser riktade mot gröna exportsatsningar och 
befintliga statliga stöd till företag. EKN ska i genomförandet inhämta 
synpunkter från Svensk Exportkredit AB. Uppdraget ska redovisas till 
regeringen (Utrikesdepartementet) senast den 30 december 2021.”386 

 
I regleringsbrevet till Exportkreditnämnden för 2022 skrev regeringen: 
”Mål 
EKN ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit i syfte att 
bidra till genomförandet av Sveriges export- och investeringsstrategi 
(UD2019/19211). De strategiska målsättningarna i strategin ska vara 
vägledande för detta arbete. (…) Verksamheten ska anpassas för att vara i 
linje med Parisavtalet och inte skapa inlåsningar i fossilberoende. Detta ska 
bl.a. göras genom att myndigheten senast 2022 ska upphöra med svenska 
exportgarantier för prospektering och utvinning av fossila bränslen.”387 
 
Dessutom skrev regeringen att EKN ska redovisa följande ”hur garantier till 
verksamheter med höga växthusgasutsläpp ligger i linje med Parisavtalets 
1,5-gradersmål, bidrar till omställning och undviker inlåsningseffekter. För 
sådana garantier avses det finnas en redovisad potential för omställning i 
projektet till år 2030 och förenlighet med globala nettonollutsläpp 2050”388 
och ”hur det klimatråd som EKN avser att inrätta har bidragit med 
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sakexpertis i frågor som exempelvis globala klimatsystemet, regelverken 
och rapporteringsstandarder (…).”389 
Regeringen skrev också att EKN ska redovisa om ”resultatet av insatserna 
för att utveckla information och produkter till framför allt små och 
medelstora företag, med särskild tonvikt vid företag vars produkter har hög 
exportpotential och kan bidra till klimatomställning globalt” 390 och om 
”fortsatt rapportering av insatserna att ställa ut garantier till klimat- och 
miljöinvesteringar i Sverige som kan bidra till klimatomställning i de fall de 
har direkt eller indirekt koppling till svensk export (…)”391, samt att 
”Myndigheten ska bidra till genomförandet av regeringens 
initiativ Sustainable Transition through Economic 
Partnership (UD2021/15891)”392 och att ”EKN ska i genomförandet inhämta 
synpunkter från AB Svensk Exportkredit; en utvecklad och analys av 
klimatrelaterade risker och möjligheter.”393 
 
Utöver det skrev regeringen:  

”Information och produktutveckling till företag 

EKN ska, med särskilt fokus på små och medelstora företag, utveckla 
informationen och produkter till företag vars varor och tjänster har hög 
exportpotential och kan bidra till klimatomställning globalt. EKN ska i 
genomförandet inhämta synpunkter från andra relevanta aktörer. EKN ska 
inkomma med en redovisning av uppdraget till regeringen 
(Utrikesdepartementet) senast den 30 december 2021. 

Produkter för klimatomställning 

EKN ska senast år 2022 införa och utveckla produkter som tydligt bidrar till 
klimatomställning. EKN ska i genomförandet inhämta synpunkter från AB 
Svensk Exportkredit. Uppdraget ska redovisas i EKN:s årsredovisning för år 
2022.  

Miljö- och klimatinvesteringar som kan bidra till klimatomställning 

EKN ska pröva möjligheterna att ställa ut garantier till miljö- och 
klimatinvesteringar i Sverige som kan bidra till klimatomställningen i de 
fall dessa har direkt eller koppling till svensk export. Dessa 
omställningsgarantier bör utnyttja synergier med och vara ett komplement 
till pågående statliga insatser riktade mot gröna exportsatsningar och 
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befintliga statliga stöd till företag. EKN ska i genomförandet inhämta 
synpunkter från Svensk Exportkredit AB. Uppdraget ska redovisas till 
regeringen (Utrikesdepartementet) senast den 30 december 2021.”394 
 

4.2 Propositioner, förordningar och motioner  
 
Sökord: exportkredit, EKN  
 
Propositioner och förordningar  
  
I regeringens klimatpolitiska handlingsplan (proposition 2019/20:65) som, 
bland annat, bygger på januariöverenskommelsen skrev regeringen att 
”Sverige bör driva på för att de internationella och europeiska regelverken 
för bl.a. exportkrediter och annan offentlig handelsfinansiering bidrar till 
hållbarhet och uppfyllandet av Parisavtalet. Export av grön och klimatsmart 
teknik kan, utöver att bidra till minskade klimatutsläpp, bidra till att stärka 
svensk konkurrenskraft. Regeringen avser att ge Exportkreditnämnden i 
uppdrag att tillsammans med Svensk Exportkredit AB se över hur det 
svenska och internationella Exportfinansieringssystemet ska bidra till 
tydlig omställning och kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser. 
Uppdraget ska beskriva hur förslagen påverkar svenska företags 
konkurrenskraft, risken för koldioxidläckage och den långsiktiga påverkan 
på de globala utsläppen. För att verksamheten och kreditgivningen ska vara 
i linje med Parisavtalet och inte skapa inlåsningar i fossilberoende behöver 
en anpassning ske. Detta görs bl.a. genom att senast 2022 upphöra med de 
svenska exportkrediterna till investeringar för prospektering och utvinning 
av fossila bränslen.”395 
 
Motioner  
 

4.2.1 Regeringspartierna  
 

Sökord: exportkredit, EKN  
 
1.3.1.1 Socialdemokraterna (2018–2022)  
  
Socialdemokraterna har inte lämnat in några motioner om svenska 
exportkreditorgans behörighet att få utfärda lån och garantier till fossila 
projekt under mandatperioden. 
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1.3.1.2 Miljöpartiet (2018 t o m 30 nov 2021)  
 
I motion 2020/21:2709 av Maria Gardfjell m.fl. skrev Miljöpartiet ”Sverige 
leder tillsammans med länder som Frankrike och Storbritannien vägen för 
att fasa ut fossila exportkrediter. Till 2022 ska Sverige ha fasat ut 
exportkrediter till utvinning och prospektering av fossila bränslen i andra 
länder. Regelverket för exportkrediter ska ställas om för att gå i linje med 
Parisavtalet, och de investeringar som staten går i god för ska inte låsa in 
andra länder i ett fossilberoende med höga utsläpp i många år framöver som 
följd. Varje del i vår politik ska bidra till en mer hållbar värld. Sverige ska 
hjälpa andra länder i sin klimatomställning, inte stjälpa den. Sverige ska 
inte vara ett land som håller den döende kol- och oljeindustrin under 
armarna. Sverige ska exportera miljövänlig, innovativ och klimatsmart 
know-how.” 396 Det skrev Miljöpartiet i sin bakgrundstext till det fölande 
yrkande ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om 
progressiva handelsavtal som värnar miljö, hälsa och social hållbarhet och 
tillkännager detta för regeringen.” 397 
 
I motion 2021/22:4211 av Camilla Hansen m.fl. yrkade Miljöpartiet på att 
”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska 
finnas tydliga krav på transparens och mekanismer för att kräva ut ansvar 
när näringslivet inte lever upp till miljö och mänskliga rättigheter, t.ex. 
genom att utvärdera varje företag som får statliga exportkrediter enligt 
kriterier för miljö och mänskliga rättigheter, och detta tillkännager 
riksdagen för regeringen.” 398  
 

4.2.2 Oppositions- och samarbetspartierna  
 
Sökord: exportkredit, EKN  
 

4.2.2.1 Moderaterna  
  
Moderaterna har inte lämnat in några motioner om svenska 
exportkreditorgans utlåning och garantier till fossila projekt under 
mandatperioden. 
 
4.2.2.2 Sverigedemokraterna  
  

 

396 motion 2020/21:2709 
397 motion 2020/21:2709 
398 motion 2021/22:4211 



Sverigedemokraterna har inte lämnat in några motioner om svenska 
exportkreditorgans utlåning lån och garantier till fossila projekt under 
mandatperioden. 
 
4.2.2.3 Kristdemokraterna  
  
Kristdemokraterna har inte lämnat in några motioner om svenska 
exportkreditorgans utlåning och garantier till fossila projekt under 
mandatperioden. 
 
4.2.2.4 Liberalerna  
  
Liberalerna har inte lämnat in några motioner om svenska 
exportkreditorgans utlåning och garantier till fossila projekt under 
mandatperioden. 
 
4.2.2.5 Centerpartiet  
  
I motion 2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. 399 och motion 2019/20:3258400 och 
motion 2019/20:3264401 av Kristina Yngwe m.fl. yrkade Centerpartiet på att 
”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att statliga 
exportåtgärder som exportstrategin och exportkrediter ska fokusera särskilt 
på grön teknik och grön omställning i linje med Parisavtalet, och detta 
tillkännager riksdagen för regeringen”.402 I alla dessa motioner skrev 
Centerpartiet i bakgrundstexten ”När den svenska exportstrategin 
uppdateras bör utgångspunkten självklart vara att fokusera på grön teknik 
och att exportera klimatsmarta produkter och tjänster. De svenska systemen 
för exempelvis fjärrvärme och biogas är världsledande och på många andra 
områden har vi spjutspetsteknik som kan göra stor skillnad på 
miljöområdet, samtidigt som det skapar exportintäkter till Sverige. Det är 
också en självklarhet att de exportfrämjande åtgärder som finns, exempelvis 
exportkrediter, ska gå i linje med Parisavtalet.” 
 
I motion 2021/22:3684403 av Rickard Nordin m.fl. skrev partiet att ”Sverige har 
fantastiska förutsättningar att leverera de gröna innovationer som världen 
efterfrågar i omställningen. Vi har en tradition av innovativa människor och 
företag, vi har en välutbildad befolkning och vi har stor trovärdighet inom 
grön teknik. När vi skapar och exporterar framtidens tekniker ger det inte 
bara fler jobb och företag här utan vi levererar klimatnytta som gör nytta 
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långt bortom Sveriges gränser. Som exempel har tekniken som är under 
utveckling i norra Sverige för att tillverka fossilfritt stål, potentialen att 
minska de globala utsläppen med sju procent. Gröna innovationer kan alltså 
göra stor skillnad för klimatet samtidigt som det skapar exportintäkter till 
Sverige. Det är också en självklarhet att de exportfrämjande åtgärder som 
finns, exempelvis exportkrediter, ska gå i linje med Parisavtalet. 
Centerpartiet vill därtill att Sverige tar fram mål för export av miljövänlig 
teknik, som gynnar både Sverige och de länder som kan använda tekniken i 
sin omställning.” Partiet yrkade i motionen på att ”Riksdagen ställer sig 
bakom det som anförs i motionen om att investeringar i grön teknik bör 
underlättas och att Sverige bör sträva efter att vara internationell 
föregångare inom utveckling av klimatsmart teknik som vid export också 
kan möjliggöra utsläppsminskningar i andra länder, och detta tillkännager 
riksdagen för regeringen.”404  
 
4.2.2.6 Vänsterpartiet  
  
I motion 2019/20:219 av Håkan Svenneling m.fl. skrev Vänsterpartiet 
”Sverige bedriver ett omfattande handels- och investeringsfrämjande arbete 
genom statliga bolag och myndigheter som exempelvis 
Exportkreditnämnden (EKN), Svensk Exportkredit (SEK) och Business 
Sweden. Dessa aktörer ger stöd och utfärdar exportkrediter och garantier vid 
export och investeringar utomlands. Under 2018 utfärdade den statliga 
myndigheten EKN garantier för affärer inom kolutvinning för 347 miljoner 
kronor. Majoriteten gick till Volvo för försäljning av utrustning till kolgruvor 
i Sydafrika. Under de första fyra månaderna av 2019 har myndigheten redan 
beviljat krediter för 135 miljoner kronor inom kolutvinning. Under 2017 
utfärdade EKN garantier för 3,3 miljarder kronor till Siemens för export av 
utrustning till utvinning av fossilgas och uppbyggnad av en anläggning för 
flytande fossilgas i ryska Arktis. Anläggningen anses försvåra urfolket 
Nenets levnadsvillkor samt hota både fisket och rennäringen. Under 2018 
har dessutom det statliga bolaget Svensk Exportkredit AB lånat ut 21,8 
miljarder kronor till affärer inom fossilutvidgande verksamhet, som 
utvinning av fossila resurser eller utvidgning av infrastruktur för fossilkraft. 
I en tid där behovet av omställning är akut och klimatvänliga energi- och 
produktionsalternativ är på framväxt är det obegripligt att den svenska 
politiken för export- och investeringsfrämjande ger så stort stöd till 
fossilindustrin. Vänsterpartiet menar att Sverige måste ta sitt ansvar för en 
hållbar utveckling i alla avseenden. Regeringen bör snarast återkomma med 
nya riktlinjer som stoppar stöd från statliga bolag och myndigheter till 
miljö- och klimatskadliga investeringar. Detta bör riksdagen ställa sig 
bakom och ge regeringen till känna.” Partiet yrkade på att ”Riksdagen ställer 
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sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast bör 
återkomma med nya riktlinjer som stoppar stöd från statliga bolag och 
myndigheter till miljö- och klimatskadliga investeringar och tillkännager 
detta för regeringen.”405  
 
I motion 2019/20:3480 av Jens Holm m.fl., en följdmotion till regeringens 
klimatpolitiska handlingsplan (prop.2019/20:65) skrev Vänsterpartiet ”Av 
klimathandlingsplanen framgår att regeringen avser att ge 
Exportkreditnämnden i uppdrag att tillsammans med Svensk Exportkredit 
AB se över hur det svenska och internationella exportfinansieringssystemet 
ska bidra till tydlig omställning och kraftigt minskade utsläpp av 
växthusgaser, detta för att verksamheten och kreditgivningen ska vara i 
linje med Parisavtalet och inte skapa inlåsningar i fossilberoende. Enligt 
regeringen görs detta bl.a. genom att man senast 2022 upphör med de 
svenska exportkrediterna till investeringar i prospektering och utvinning av 
fossila bränslen. Vänsterpartiet välkomnar att regeringen avser att vidta 
åtgärder för att exportfinansieringssystemet ska vara i linje med 
Parisavtalet. Vi anser dock, i likhet med Naturskyddsföreningen, att ett 
stopp bör införas för samtliga fossila verksamheter, dvs. även för förädling 
och kraftgenerering inom fossila verksamheter. Senast 2022 ska de svenska 
exportkrediterna till investeringar i samtliga fossila verksamheter, inklusive 
förädling och kraftgenerering, upphöra. Detta bör riksdagen ställa sig bakom 
och ge regeringen till känna.” 
Partiet yrkade på att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen 
om att de svenska exportkrediterna till investeringar i samtliga fossila 
verksamheter, inklusive förädling och kraftgenerering, ska upphöra senast 
2022 och tillkännager detta för regeringen.” 406 
 
I motion 2020/21:3720 av Håkan Svenneling m.fl. skrev partiet ”Regeringen 
konstaterar i skrivelsen att utvinningen av fossila bränslen hotar de globala 
ansträngningarna att uppnå Parisavtalets mål och måste fasas ut så snart 
som möjligt. Man har gett Exportkreditnämnden i uppdrag att tillsammans 
med AB Svensk Exportkredit se över hur det svenska och internationella 
exportfinansieringssystemet ska bidra till tydlig omställning och kraftigt 
minskade utsläpp av växthusgaser (…).”407 
I motionen gjordes inget yrkande gällande svenska exportkreditorgans 
utlåning och garantier till fossila projekt. 
 
I motion 2021/22:443 av Lorena Delgado Varas m.fl. skrev motionärerna att 
”Under 2020 utfärdade EKN garantier för projekt i samband med fossila 
bränslen (olja, gas och kol) till ett värde av 857 miljoner svenska kronor; 
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under de fyra första månaderna 2021 utfärdades garantier för 120 miljoner 
svenska kronor för transaktioner relaterade till olja och gas. Trots den 
positiva politiska utvecklingen och strategin att ge mer stöd till projekt för 
förnybar energi, så missade regleringsbrevet att rekommendera en 
fullständig utfasning av exportfinansiering och garantier för alla fossila 
bränslen. Därför godkände EKN och SEK fortsatt finansiering av olje- och 
gasprojekt i mitten och nedströms, t.ex. rörledningar, raffinaderier och olje- 
och gaskraftverk även denna höst. Senast 2022 ska inte nya svenska 
exportkrediter och lån avtalas för investeringar längs hela den fossila 
bränslevärdekedjan.”  I motionen yrkade Vänsterpartiet på att ”Riksdagen 
ställer sig bakom det som anförs i motionen om att senast 2022 ska inte nya 
svenska exportkrediter och lån avtalas för investeringar längs hela den 
fossila bränslevärdekedjan och tillkännager detta för regeringen.” 408 
 
I motion 2021/22:3277 av Nooshi Dadgostar m.fl. skrev partiet ”Enligt 
regeringen ska det internationella exportfinansieringssystemet bidra till 
tydlig omställning och kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser och 
verksamheten och kreditgivningen ska vara i linje med Parisavtalet och inte 
skapa inlåsningar i fossilberoende. Enligt regeringen görs detta bl.a. genom 
att man senast 2022 upphör med de svenska exportkrediterna till 
investeringar i prospektering och utvinning av fossila bränslen.  
Vänsterpartiet välkomnar att regeringen avser att vidta åtgärder för att 
exportfinansieringssystemet ska vara i linje med Parisavtalet. Vi anser dock, 
i likhet med Naturskyddsföreningen, att ett stopp bör införas för samtliga 
fossila verksamheter, dvs. även för förädling och kraftgenerering inom 
fossila verksamheter. Senast 2022 ska enligt Vänsterpartiet de svenska 
exportkrediterna till investeringar i samtliga fossila verksamheter, inklusive 
förädling och kraftgenerering, upphöra.”409 I motionen gjordes inget yrkande 
gällande svenska exportkreditorgans utlåning och garantier till fossila 
projekt. 
 

4.2.2.7 Miljöpartiet (ev. följdmotioner 1 dec 2021–2022)  
Miljöpartiet har inte lagt någon följdmotion efter 1 december 2021. 

  

4.3 Utskotten - betänkanden och initiativ  
 
Propositioner  
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Miljö- och jordbruksutskottet föreslog att bifalla proposition 2019/20:65 
(S/MP) i sitt betänkande 2019/20:MJU1 vilket Moderaterna reserverade sig 
emot.410 Riksdagen biföll utskottets förslag den 10.06.2020. Beslutet fattades 
med acklamation.  
 
Motioner  
 
Näringsutskottet föreslog att avslå motion 2019/20:3107 (C) i sitt betänkande 
2019/20:NU15 vilket Centerpartiet reserverade sig emot.411 Riksdagen biföll 
utskottets förslag den 22.04.2020.  
Votering i riksdagen (utskottets förslag mot C:s reservation) 
Ja: S, L, MP 
Nej: C 
Avstående: SD, KD, M, V 
 
Miljö- och jordbruksutskottet föreslog att avslå motion 2019/20:3480 (V) i sitt 
betänkande 2019/20: MJU16 vilket Vänsterpartiet reserverade sig emot.412 
Riksdagen biföll utskottets förslag den 10.06.2020. Beslutet fattades med 
acklamation. 
 
Näringsutskottet föreslog att avslå motion 2019/20:219 (V) i sitt betänkande 
2019/20:NU15 vilket Vänsterpartiet reserverade sig emot.413 Riksdagen biföll 
utskottets förslag den 22.04.2020.  
Votering i riksdagen (utskottets förslag mot C:s reservation) 
Ja: S, L, MP 
Nej: C 
Avstående: SD, KD, M, V 
 
Näringsutskottet föreslog att avslå motion 2019/20:3264 (C) i sitt betänkande 
2019/20:NU15 vilket Centerpartiet reserverade sig emot.414 Riksdagen biföll 
utskottets förslag den 22.04.2020.  
Votering i riksdagen (utskottets förslag mot C:s reservation) 
Ja: S, L, MP 
Nej: C 
Avstående: SD, KD, M, 
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Näringsutskottet föreslog att avslå motion 2019/20:3258 (C) i sitt betänkande 
2019/20:NU15 vilket Centerpartiet reserverade sig emot.415 Riksdagen biföll 
utskottets förslag den 22.04.2020.  
Votering i riksdagen (utskottets förslag mot C:s reservation) 
Ja: S, L, MP 
Nej: C 
Avstående: SD, KD, M, V 
 
Näringsutskottet föreslog att avslå motion 2020/21:2709 (MP) i sitt 
betänkande 2020/21:NU13.416 
Riksdagen biföll utskottets förslag den 03.03.2021. Beslutet fattades med 
acklamation. 
 
Näringsutskottet behandlar motion 2021/22:3684 (C). 
 
Näringsutskottet behandlar motion 2021/22:443 (V).  
 
Näringsutskottet behandlar motion 2020/21:4211 (MP).  
 

4.4 Riksdagens behandling  
 
Propositioner 
 
Miljö- och jordbruksutskottet föreslog att bifalla proposition 2019/20:65 i sitt 
betänkande 2019/20:MJU1 vilket Moderaterna reserverade sig emot.417 
Riksdagen biföll utskottets förslag den 10.06.2020. Beslutet fattades med 
acklamation.  
 
Motioner 
11 motioner har lagts om svenska exportkreditorgans låning och garantier 
till fossila projekt. Av de 9 motioner med relevanta yrkanden som lagts 
under mandatperioden har 6 avslagits. 3 motioner saknar fortfarande 
beslutsinformation 
 
Interpellationer, frågor och debatt 
 
Sökord: exportkredit, EKN 
 
I en Skriftlig fråga 2019/20:109 av John Weinerhall (M) menade Moderaterna 
att det skulle hjälpa den gröna omställningen om Sverige fortsatte att ställa 
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ut garantier till export av naturgas och gasturbiner.418 I en Interpellation 
2018/19:272 av Jan Ericson (M) och i en debatt i riksdagen menade 
Moderaterna att de många svenska nationella klimatåtgärder är olämpliga 
och oproportionerliga i jämförelse med Sveriges stora fossila exportkrediter 
utomlands.419  
Sverigedemokraterna argumenterade likadan i en Interpellation 2020/21:711 
av Thomas Morell och menade att Brommas nedläggning är olämplig för 
Sverige stötta (ut)byggningen av flygplatser i Vietnam med fossila 
exportgarantier.420  
Interpellationer om Sveriges fossila exportkrediter väcktes regelbundet av 
Lorena Delgado Varas (V) till exempel Interpellation 2018/19:288, 
Interpellation 2019/20:28 eller Interpellation 2020/21:306. I de 
interpellationerna frågade Vänsterpartiet vad regeringen skulle göra för att 
ändra regelverket som styr EKN:s verksamhet så att den anpassas till 
Parisavtalets mål och sluta ge garantier till fossila projekt.421 Vänsterpartiet 
såsom Centerpartiet har drivit i många riksdagsdebatter att Sverige skulle 
införa restriktioner som gör att svenska exportkreditorgan inte får utfärda 
lån och garantier till fossila projekt. I kammarens debatter höll Miljöpartiet 
och Socialdemokraterna med V och C och beskrev ofta de åtgärder partierna 
tänkte ta till för att göra någonting åt fossila exportkrediter.  
Så argumenterade partierna i kammaren exempelvis:  
 
Svar på interpellationer den 29.05.2019422 
Anf. 18 JAN ERICSON (M): 
 ”Fru talman! I går kunde vi se Kalla fakta i TV4 rapportera om att Sverige via 
Exportkreditnämnden har ställt stora garantier på flermiljardbelopp för att 
det ska byggas en stor gasanläggning i ryska Arktis. Denna anläggning 
kommer ensam att släppa ut en tiondel av den koldioxid som hela Sverige 
släpper ut under ett år. (…) Tycker finansministern verkligen att det är en 
rimlig politik att ge sig på de enskilda människorna på den svenska 
landsbygden samtidigt som det görs en sådan megasatsning på en 
gasanläggning i Arktis” 
 
Handelspolitik den 04.06.2019423 
Anf. 73 LORENTZ TOVATT (MP) 
”Detta betyder också att den svenska exporten behöver klimatsäkras. I dag 
ges svenska exportkrediter till minst sagt tvivelaktiga projekt runt omkring 
i världen, och låt mig vara väldigt tydlig på en punkt, fru talman: Från 
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Miljöpartiets sida accepterar vi inte fossila exportkrediter. Sverige som land 
kan inte gå in med garantier för export av verksamhet eller produkter som 
äventyrar klimatet genom stora utsläpp i andra länder. Vi vill i stället verka 
för ett fullständigt förbud mot fossila exportkrediter.” 
 
Partiledardebatt den 12.06.2019424 
Anf. 117 ANNIE LÖÖF (C) replik: ”Fru talman! För någon vecka sedan 
avslöjade TV4:s Kalla fakta att Exportkreditnämnden har beviljat en 
lånegaranti på över 3 miljarder kronor för att en fossilgasanläggning ska 
kunna byggas i ryska Arktis. Anläggningen är en stor fossilgasanläggning 
som kommer att spruta ut gigantiska mängder koldioxid varje år. 
Ursprungsbefolkningen har redan märkt av de negativa konsekvenserna på 
fisket och på närmiljön. För nästan fyra år sedan slöts Parisavtalet. Trots 
detta har regeringen och Miljöpartiet underlåtit att uppdatera riktlinjerna för 
sin myndighet. Exportkreditnämnden kan därför fortsätta att ge 
lånegarantier till stora fossilgasanläggningar. Min fråga blir: Kommer 
Miljöpartiet att agera för att stoppa lånegarantin till fossilgasanläggningen? 
Eller är man nöjd med att svenska staten investerar i fossilgas i Arktis?” 
 
Svar på interpellationer den 18.10.2019425 
Anf. 1 Statsrådet ANNA HALLBERG (S) 
”Jag vill understryka att Exportkreditnämnden är en självständig myndighet 
som fattar egna beslut om exportkrediter till enskilda affärer. Som statsråd 
har jag därför varken rätt eller möjlighet att påverka deras ställningstagande 
i affärer. Regeringens ingång är att exportkreditsystemet ska bidra till att 
uppfylla Parisavtalets mål. Vi vill föra en politik som innebär att Sverige 
som internationell aktör strategiskt och målmedvetet bidrar aktivt till 
verklig global omställning. Den kommande uppdaterade nya export- och 
investeringsstrategin kommer att vara ett viktigt verktyg för att fortsätta 
främja svensk export och hållbar utveckling i detta avseende. (…) EKN har i 
dag helt upphört med exportkreditgarantier till kolkraftverk eller nya 
industriprojekt som innefattar kolkraftverk. Det finns några undantag, och 
det är de minst utvecklade och fattigaste länderna. Där finns ett undantag, 
men EKN har ett mycket striktare regelverk i dag än tidigare, av precis den 
anledning som vi nu diskuterar. Sveriges exportkreditsystem regleras 
genom det OECD-avtal som nämnts. (…) Men vi har det problemet att projekt 
som inte stöds av svenska exportkrediter kan genomföras ändå med 
leverantörer från andra länder, med risk för att resultatet blir sämre och att 
Parisavtalet blir svårare att nå. Detta är därför hela tiden en balansgång, 
vilket vi båda är medvetna om” 
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Svar på interpellationer den 18.10.2019426 
Anf. 4 LORENA DELGADO VARAS (V): ”Fru talman! Jag blev förvånad när 
statsrådet i sitt svar tog upp att Exportkreditnämnden fattar egna beslut om 
exportkrediter i enskilda affärer. För mig var det självklart att ingen menar 
att varje garanti eller exportkredit ska sanktioneras av staten. Det blir en 
ohållbar situation. Men det måste vara så pass tydligt i de direktiv som 
regeringen ändå ger EKN, bland annat genom regleringsbrevet, att 
klimatmålen är prioriterade och att exportkrediter som minimum inte ska 
gå till fossilverksamheter. Jag tolkar också att statsrådets avsaknad av rätt 
att påverka ställningstaganden i EKN:s affärer är ett svar på frågan om 
utredning. Men samtidigt har regeringen ett ansvar att faktiskt utreda när 
rapporter om ett område som Jamalhalvön visar att dessa projekt har en 
enorm klimat- och miljöpåverkan och att de inskränker urfolkets rättigheter 
på plats. Detta är inga nyheter. Exploateringen i Sibirien har pågått länge. 
Det finns många rapporter om konsekvenserna av det”  
 
Partierna diskuterade om svenska exportkreditorgans behörighet att få 
utfärda lån och garantier till fossila projekt under mandatperioden i de 
följande debatter. 
 
Riksdagsdebatt den 29.05.2019427Riksdagsdebatt den 04.06.2019428 
Riksdagsdebatt den 12.06.2019429 Riksdagsdebatt den 18.10.2019430 
Riksdagsdebatt den 16.12.2029431 Riksdagsdebatt den 12.02.2020432 
Riksdagsdebatt den 22.04.2020433 Riksdagsdebatt den 09.06.2020434 
Riksdagsdebatt den 20.08.2020435 Riksdagsdebatt den 29.01.2021436 
Riksdagsdebatt den 21.04.2021437Riksdagsdebatt den 
27.05.2021438Riksdagsdebatt den 18.06.2021439 
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5. Konsumtionens klimatpåverkan 

Avgränsning 
Frågan har granskats utifrån att ett kompletterande klimatmål och 
styrmedel behöver göras efter vart annat. Eftersom kompletterande 
klimatmål ännu inte beslutats om i riksdagen (april 2022), och styrmedel är 
beroende av att det först finns ett mål, har vi valt att granska partiernas 
arbete för införandet av ett kompletterande klimatmål gällande 
konsumtionsbaserade utsläpp.  

5.1 Initiativ under mandatperioden 
Sökord: ”konsumtionsbaserade OCH utsläpp”  

I december 2019 lämnade Regeringen in en klimatpolitisk handlingsplan till 
riksdagen, proposition 2019/20:65. Under punkt 10.5 ”Konsumtionsbaserade 
utsläpp” skrev regeringen att deras bedömning var att ”Svensk konsumtion 
leder till klimatpåverkande utsläpp såväl i Sverige som i andra länder. 
Miljömålsberedningen bör få i uppdrag att bereda frågan om mål för 
konsumtionsbaserade utsläpp. Det är viktigt att arbeta vidare med effektiva 
åtgärder för att ytterligare underlätta för hållbara konsumtionsmönster. Ett 
hyberavdrag bör införas liksom möjligheter att skattefritt upp till ett visst 
belopp hyra ut lösöre.”440 

Även under punkt 30 i Januariavtalet skrev S, MP, C och L att ”[…] 
Miljömålsberedningen får i uppdrag att bereda frågan om mål för 
konsumtionsbaserade utsläpp.”  

Den 22 oktober 2020 togs ett beslut vid regeringssammanträde att tilldela 
tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen ”Strategi för minskad 
klimatpåverkan från konsumtion”.  

I direktivet skrev regeringen att ”Miljömålsberedningen ska därför utifrån 
en bred analys bereda frågan om mål för konsumtionsbaserade 
klimatpåverkande utsläpp och föreslå i vilken mån det är lämpligt att inom 
ramen för miljömålssystemet precisera mål och åtaganden genom 
kvantitativa eller kvalitativa etappmål för konsumtionsbaserade utsläpp.” 
Som generella utgångpunkter för tilläggsdirektivet skrev regeringen att ”För 
Miljömålsberedningens uppdrag är utgångspunkten att strategier ska 
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innehålla förslag till etappmål, styrmedel och åtgärder som bidrar till att nå 
Generationsmålet och miljökvalitetsmålen.” 

Vidare att ”Miljömålsberedningen ska som grund för strategin bereda frågan 
om etappmål för konsumtionsbaserade utsläpp”.441  

Tilläggsuppdraget skulle slutredovisas senast den 31 januari 2022. Vid 
regeringssammanträde den 17 februari 2022 beslutades det om förlängd tid 
där uppdraget i stället slutredovisas senast den 31 mars 2022.442 

I mars 2022 nådde miljömålsberedningen en överenskommelse som i media 
framställdes uppnåtts i stor enighet, då inget av partierna reserverat sig mot 
helheten. Miljömålsberedningens förslag kommer innehålla två siffersatta 
mål, ett för konsumtionsbaserade utsläpp, och ett för exportens klimatnytta. 
Inget av partierna har reserverat sig mot de siffersatta mål som är satta för 
konsumtionsbaserade utsläppen och exportens klimatnytta. Ledamöter i 
Miljömålsberedningen gör bedömningen att på grund av den breda 
samsynen i förslagen kommer de att läggas fram nästa mandatperiod 
oavsett regering. Miljömålsberedningens förslag överlämnas till Annika 
Strandhäll 2022-04-07.443  

5.2 Propositioner, förordningar och motioner 
 
Propositioner och förordningar 

Regeringen har inte lagt någon proposition eller förordning om att införa 
kompletterande klimatmål för att minska konsumtionsbaserade utsläpp av 
växthusgaser.  

 
Motioner 
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5.2.1 Regeringspartierna  

5.2.1.1 Socialdemokraterna (2018–2022) 
Socialdemokraterna har inte lagt några kommitté- eller partimotioner om 
att införa kompletterande klimatmål för att minska de 
konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser.  

5.2.1.2 Miljöpartiet (2018 t o m 30 nov 2021) 
2018 lämnade Miljöpartiet in partimotion 2018/19:2733 av Jonas Eriksson 
m.fl. ”Effektiv styrning mot klimatmålen”. I motionen skrev Miljöpartiet att 
de ”anser att det är hög tid att ta fram ett kompletterande mål för den 
klimatpåverkan som Sverige bidrar till genom utsläpp från varor, resor och 
tjänster – dvs. ett konsumtionsmål. Detta bör riksdagen ge regeringen 
tillkänna som sin mening. Det är sedan länge känt att vår miljöpåverkan är 
större än vad vi mäter inom nationens gränser, genom offentlig och privat 
konsumtion. Vi anser också att regeringen bör initiera ett arbete som tar 
fram förslag på åtgärder som gör att vi kan nå ett sådant kompletterande 
klimatmål.”444 

Partiet föreslog i yrkande 14 att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs 
i motionen om att anta ett kompletterande mål för den klimatpåverkan som 
Sverige bidrar till i andra länder genom utsläpp från varor, resor och tjänster 
– dvs. ett konsumtionsmål, och tillkännager detta för regeringen.” Samt i 
yrkande 15 att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om 
att ta fram förslag på åtgärder för att uppnå ett kompletterande 
konsumtionsmål och tillkännager detta för regeringen.”  

Motionsyrkandena behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet betänkande 
2018/19:MJU4. Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandena, kammaren 
biföll utskottets förslag.   
 

2020 inkom kommittémotion 2020/21:2729 av Amanda Palmstierna m.fl. 
”Cirkulär ekonomi”. I motionen skrev Miljöpartiet att ”Det behövs nationella 
mål om att minska utsläppen från vår konsumtion. Regeringen bereder för 
närvarande ett uppdrag till Miljömålsberedningen om att ta fram mål för 
konsumtionsbaserade utsläpp.” I yrkande 1 föreslog partiet att ”Riksdagen 
ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett mål för 

 

444 Motion 2018/19:2733, s.15  



konsumtionsbaserade utsläpp och om att följa upp det med åtgärder och 
tillkännager detta för regeringen.”445 

Motionsyrkandet behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet betänkande 
2020/21:MJU9. Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandet, kammaren 
biföll utskottets förslag.   

2021 inkom kommittémotion 2021/22:4066 av Lorentz Tovatt m.fl. ”Kraftfull 
politik för att möta klimatnödläget”. I motionen skrev Miljöpartiet att ”De 
utsläpp som svenskarnas konsumtion orsakar är betydligt större än de 
territoriella utsläppen. När de konsumtionsbaserade utsläppen räknas med 
blir Sveriges utsläpp cirka 8 ton koldioxidekvivalenter per person och år. 
Nästan två tredjedelar kommer från hushållens konsumtion och drygt en 
tredjedel från offentlig konsumtion och 7 investeringar.”446  

I motionen föreslog partiet i yrkande 2 att ”Riksdagen ställer sig bakom det 
som anförs i motionen om att ta fram mål och åtgärder för de 
konsumtionsbaserade utsläppen, i linje med vad vetenskapen visar krävs för 
att klara Parisavtalet, och tillkännager detta för regeringen.” 

Motionsyrkandet har tilldelats behandling i Miljö- och jordbruksutskottet 
betänkande 2021/22:MJU20 med beredning i utskottet senast 2022-03-17 och 
beslut i kammaren 2022-03-31.  

5.2.2 Oppositions- och samarbetspartierna 

5.2.2.1 Moderaterna  
2019 inkom följdmotion 2019/20:3482 av Louise Meijer m.fl. ”med anledning 
av prop. 2019/20:65 En samlad politik för klimatet - klimatpolitisk 
handlingsplan”. I motionen skrev partiet att ”Moderaterna vill att utsläppen 
med hänsyn till exportens klimatnytta ska börja mätas och följas upp på 
samma sätt som Naturvårdsverket i dag mäter territoriella och 
konsumtionsbaserade utsläpp. Naturvårdsverket bör därför få ett nytt 
uppdrag att beräkna och redovisa klimatnyttan av Sveriges export. Vi vill 
förhindra att politiken skapar dåliga förutsättningar för svensk industri och 
därmed tvingar klimatsmart produktion att flytta till andra länder.” 

Partiet föreslog i yrkande 4 att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om att ge Naturvårdsverket ett nytt uppdrag att beräkna och 
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redovisa klimatnyttan av Sveriges export och tillkännager detta för 
regeringen.” 

Motionsyrkandet behandlades i Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 
2019/20:MJU16. Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandet, kammaren 
biföll utskottets förslag.  

2020 inkom kommittémotion 2020/21:3349 av Jessica Rosencrantz m.fl. 
”Klimatpolitik för hoppfulla”. I motionen skrev partiet att ”Moderaterna vill 
att utsläppen med hänsyn till exportens klimatnytta ska börja mätas och 
följas upp på samma sätt som Naturvårdsverket i dag mäter territoriella och 
konsumtionsbaserade utsläpp. Naturvårdsverket bör därför få ett nytt 
uppdrag att beräkna och redovisa klimatnyttan av Sveriges export. Vi vill 
förhindra att politiken skapar dåliga förutsättningar för svensk industri och 
därmed tvingar klimatsmart produktion att flytta till andra länder.”447 

I motionen lämnade partiet inget yrkande gällande att en utredning ska 
tillsättas om klimatnyttan av Sveriges export.  

I partimotion 2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. ”Klimat, energi och miljö” 
skrev Moderaterna, likt ovan om exportens klimatnytta. I motionen föreslog 
partiet i yrkande 3 att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om att ge Naturvårdsverket i uppdrag att beräkna och redovisa 
klimatnyttan av Sveriges export och tillkännager detta för regeringen.”448  

Motionsyrkandet behandlades i Näringsutskottet betänkande 
2020/21:NU13. Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandet, kammaren biföll 
utskottets förslag. 

2021 inkom kommittémotion 2021/22:3436 av Jessica Rosencrantz m.fl. 
”Klimatpolitik för hoppfulla”. I motionen skrev Moderaterna att de vill ”[…] att 
utsläppen med hänsyn till exportens klimatnytta ska börja mätas och följas 
upp på samma sätt som Naturvårdsverket i dag mäter territoriella och 
konsumtionsbaserade utsläpp. Naturvårdsverket bör därför få ett nytt 
uppdrag att beräkna och redovisa klimatnyttan av Sveriges export. För att 
kunna styra mot successivt ökad klimatnytta bör det vara ett mål för det 
svenska klimatarbetet att öka exportens klimatnytta. Naturvårdsverket bör 
därtill få i uppdrag att föreslå åtgärder för att öka klimatnyttan av svensk 
export. Vi vill förhindra att politiken skapar dåliga förutsättningar för 
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svensk industri och därmed tvingar klimatsmart produktion att flytta till 
andra länder.”449  

I motionen föreslog partiet i yrkande 7 att ”Riksdagen ställer sig bakom det 
som anförs i motionen om att ge Naturvårdsverket i uppdrag att mäta den 
globala klimatnyttan av svensk export och tillkännager detta för 
regeringen”, i yrkande 8 att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om att det ska vara ett mål för det svenska klimatarbetet att öka 
exportens klimatnytta och tillkännager detta för regeringen.” Samt i 
yrkande 9 att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att 
ge Naturvårdsverket i uppdrag att föreslå åtgärder för att öka klimatnyttan 
av svensk export och tillkännager detta för regeringen.” 

Motionsyrkande 7 och 9 har tilldelats behandling i Näringsutskottet 
betänkande 2021/22:NU19 med beredning senast 2022-04-21 och beslut i 
kammaren 2022-05-04.  

Motionsyrkande 8 har tilldelats behandling i Miljö- och jordbruksutskottet 
betänkande 2021/22:MJU20 med beredning senast 2022-03-17 och beslut i 
kammaren 2022-03-31.  

I partimotion 2021/22:4030 av Ulf Kristersson m.fl. skrev partiet likt ovan om 
den svenska klimatnyttan vid export. I motionen föreslog partiet i yrkande 1 
att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att 
synliggöra klimatnyttan av Sveriges export och tillkännager detta för 
regeringen.” Samt i yrkande 2 att ”Riksdagen ställer sig bakom det som 
anförs i motionen om att det ska vara ett mål för det svenska klimatarbetet 
att öka exportens klimatnytta och tillkännager detta för regeringen.”450 

Motionsyrkande 1 har tilldelats behandling i Näringsutskottet betänkande 
2021/22:NU19 med beredning senast 2022-04-21 och beslut i kammaren 
2022-05-04.  

Motionsyrkande 2 tilldelades behandling i Miljö- och jordbruksutskottet 
betänkande 2021/22:MJU20 med beredning i utskottet senast 2022-03-17 och 
beslut i kammaren 2022-03-31. 

Moderaterna har inte lagt någon parti- eller kommittémotion under 
mandatperioden om att införa kompletterande klimatmål och styrmedel för 
att minska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser. 
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5.2.2.2 Sverigedemokraterna 
I följdmotion 2019/20:3479 av Martin Kinnunen m.fl. ”med anledning av prop. 
2019/20:65 En samlad politik för klimatet - klimatpolitisk handlingsplan” 
skrev partiet att ”[…] en offensiv politik i Sverige som bidrar till minskade 
territoriella utsläpp inte nödvändigtvis bidra till minskade globala utsläpp 
om verksamheter flyttar till andra marknader. Detta perspektiv saknas i 
regeringens handlingsplan, vilket är oroande. Om utsläppsminskningar görs 
på ett sätt som minskar svensk industris konkurrenskraft kommer det 
globala klimatarbetet bli lidande till följd av ökade utsläpp i andra länder 
och negativ påverkan på de konsumtionsbaserade utsläppen. Huvudfokus 
bör i den svenska klimatpolitiken ligga på att bidra till minskade utsläpp på 
global nivå samt på att dessa åtgärder är kostnadseffektiva sett till 
utsläppsreduktion per krona. De svenska klimatmålen bör omformuleras i 
linje med detta, och all klimatpolitik bör utvärderas utifrån hur den bidrar 
till att minska utsläppen på global nivå.”451  

Partiet gjorde inget yrkande gällande konsumtionsbaserade utsläpp. 
Sverigedemokraterna har inte lagt någon parti- eller kommittémotion under 
mandatperioden om att införa kompletterande klimatmål och styrmedel för 
att minska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser.  

5.2.2.3 Kristdemokraterna 
Kristdemokraterna har inte lagt någon parti- eller kommittémotion under 
mandatperioden om att införa kompletterande klimatmål och styrmedel för 
att minska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser.  

5.2.2.4 Liberalerna 
I Januariavtalet skrev samarbetspartierna under punkt 30 att ”[…] 
Miljömålsberedningen får i uppdrag att bereda frågan om mål för 
konsumtionsbaserade utsläpp.” 
Utöver januariavtalet har partiet inte motionerat om ett kompletterande 
klimatmål och styrmedel för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen 
av växthusgaser. Under mandatperioden har partiet i två motioner skrivit 
om konsumtionsbaserade utsläpp i förhållande till konsumentinformation: 
 
I partimotion 2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. skrev partiet att ”Det är 
viktigt att det är lätt att välja det som har mindre påverkan på klimatet. 
Märkning och certifiering av varor förenklar för människor att göra 
klimatsmarta val. Då krävs också relevanta beräkningar och information 
kring konsumtionsbaserade utsläpp.”  
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Liberalerna skrev även om konsumtionsbaserade utsläpp i partimotion 
2021/22:4199 av Johan Pehrson m.fl. I motionen skrev partiet att ”Märkning 
och certifiering av varor förenklar för människor att göra klimatsmarta val. 
Då krävs också relevanta beräkningar och information kring 
konsumtionsbaserade utsläpp som tar hänsyn till skillnader mellan olika 
produktionskedjor. Vi ser gärna en obligatorisk klimatmärkning när det 
gäller vissa varor såsom kött och bilar.” I motionen föreslog Liberalerna i 
yrkande 5 att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att 
Sverige ska vara pådrivande i arbetet för europeiska digitala produktpass - 
med information om hur produkter ska repareras och återvinnas och vilken 
klimatpåverkan de har – och tillkännager detta för regeringen.”  
 

5.2.2.5 Centerpartiet  
I Januariavtalet skrev samarbetspartierna under punkt 30 att ”[…] 
Miljömålsberedningen får i uppdrag att bereda frågan om mål för 
konsumtionsbaserade utsläpp.” Utöver januariavtalet har partiet inte 
motionerat om ett kompletterande klimatmål och styrmedel för att minska 
de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser. Centerpartiet har 
motionerat om att livsmedel ska omfattas av klimatmärkningar med 
produktens klimatavtryck.  
 
I kommittémotion 2021/22:3684 av Rickard Nordin m.fl. ”Ledarskap för 
klimat och grön omställning” skrev partiet att ”Genom att märka produkter 
styrs inte bara konsumtion, utan också innovation och produktutveckling 
mot mer klimatsmarta alternativ. Det betyder också att fler produkter och 
tjänster behöver beräkna sina utsläpp, som är en viktig statistiskt grund för 
att beräkna de konsumtionsbaserade utsläppen. För Centerpartiet är det 
samtidigt viktigt att väga fördelarna med märkningar och deklarationer mot 
den administrativa börda det kan innebära, och därför bör varje krav på 
liknande märkning prövas utifrån dessa förutsättningar.”452 

I motionen föreslog partiet i yrkande 33 att ”Riksdagen ställer sig bakom det 
som anförs i motionen om att livsmedel ska omfattas av en obligatorisk 
klimatmärkning som på ett enkelt sätt visar produktens klimatavtryck, och 
detta tillkännager riksdagen för regeringen.”  
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5.2.2.6 Vänsterpartiet  
2018 inkom partimotion 2018/19:392 av Jonas Sjöstedt m.fl. ”Klimaträttvisa”. 
I motionen skrev Vänsterpartiet att ”Vänsterpartiet vill, i likhet med en 
mängd miljöorganisationer och aktörer, införa ett kompletterande mål och 
konkreta åtgärder för att de konsumtionsrelaterade utsläppen ska minska.” 
Partier skrev också att ”Vänsterpartiet anser att de konsumtionsrelaterade 
utsläppen, där t.ex. köttkonsumtion och flygresande ingår, ska inordnas i 
det klimatpolitiska ramverket genom en kompletterande målstyrning för att 
stärka Sveriges förutsättningar att nå miljökvalitetsmål, och 
generationsmålet i synnerhet.”  

I motionen föreslog partiet i yrkande 6 att ”Riksdagen ställer sig bakom det 
som anförs i motionen om att Sverige bör anta ett etappmål för att minska 
de konsumtionsrelaterade utsläppen av växthusgaser och tillkännager detta 
för regeringen.” samt i yrkande 7 att ”Riksdagen ställer sig bakom det som 
anförs i motionen om att Naturvårdsverket bör ges i uppdrag att i sin årliga 
officiella statistik över växthusgasutsläpp i Sverige som rapporteras till FN:s 
klimatkonvention även rapportera de konsumtionsbaserade utsläppen och 
tillkännager detta för regeringen.” 

Motionsyrkande 6 och 7 behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet 
betänkande 2018/19:MJU4. Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandet, 
kammaren biföll utskottets förslag.  

2019 inkom kommittémotion 2019/20:3523 av Håkan Svenneling m.fl. ”med 
anledning av skr. 2019/20:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 
2019” I motionen föreslog partiet i yrkande 4 att ”Riksdagen ställer sig 
bakom det som anförs i motionen om att den svenska regeringen ska verka 
för att den europeiska gröna given ska innehålla bindande mål på 70 
procents minskade utsläpp till 2030 och nollutsläpp till 2040 samt 
kompletterande mål för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen och 
tillkännager detta för regeringen.”453  

Motionsyrkandet behandlades i Utrikesutskottet betänkande 
2019/20:UU10. Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandet, kammaren 
biföll utskottets förslag.   

Samma yrkande som ovan fanns med i kommittémotion 2020/21:3910 av 
Håkan Svenneling m.fl. Yrkandet behandlades i Utrikesutskottet 
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betänkande 2020/21:UU10. Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandet, 
kammaren biföll utskottets förslag.  

2021 inkom partimotion 2021/22:3277 av Nooshi Dadgostar m.fl. 
”Klimatkrisen”. I motionen skrev Vänsterpartiet att ”För att Sverige ska leva 
upp till Parisavtalet måste Sverige kraftigt minska de konsumtionsbaserade 
utsläppen per person och år. Vänsterpartiet har under lång tid föreslagit att 
Sverige ska införa ett kompletterande klimatmål för de 
konsumtionsbaserade utsläppen för att medvetet arbeta för att minska 
dessa till en hållbar nivå.” Partiet föreslog i yrkande 12 att ”Riksdagen ställer 
sig bakom det som anförs i motionen om att det klimatpolitiska ramverket 
bör utökas med ett kompletterande klimatmål för att minska de 
konsumtionsbaserade utsläppen och tillkännager detta för regeringen.” 

Motionsyrkandet tilldelades behandling i Miljö- och jordbruksutskottet 
betänkande 2021/22:MJU20 med beredning i utskottet senast 2022-03-17 och 
beslut i kammaren 2022-03-31. 

5.2.2.7 Miljöpartiet (ev. följdmotioner 1 dec 2021–2022)  
Miljöpartiet har inte lagt någon följdmotion efter de lämnat 
regeringssamarbetet.   

5.3 Utskotten - betänkanden och initiativ 
Betänkande 2018/19:MJU14 behandlade motion 2018/19:2733 (MP) yrkande 14 
och 15, samt 2018/19:392 (V) yrkande 6 och 7 

För motion 2018/19:2733 (MP) föreslog utskottet att avslå båda 
motionsyrkandena och hänvisade till att ”[…] Naturvårdsverket […] har fått i 
uppdrag att utveckla mätmetoderna för konsumtionsbaserade utsläpp och 
komplettera med fler mått” samt att ”Av januariavtalet följer att regeringen 
åtagit sig att ge Miljömålsberedningen i uppdrag att bereda frågan om mål 
för konsumtionsbaserade utsläpp.”454  

Utskottet föreslog även att avslå motionsyrkande 6 och 7 motion 2018/19:392 
(V). Vänsterpartiet lämnade en reservation mot utskottets förslag att avslå 
yrkande 6 (reservation 22) och att yrkande 7 avslogs (reservation 39). I 
reservation 39 lämnade Vänsterpartiet ställningstagandet att ”Fram till dess 
att ett etappmål för konsumtionsrelaterade utsläpp införts anser 
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Vänsterpartiet att det är av stor betydelse att dessa utsläpp 
uppmärksammas.”455 

Motion 2019/20:3482 (M) yrkande 4 behandlades i betänkande 
2019/20:MJU16. Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandet. Moderaterna 
valde att reservera sig mot utskottets förslag (reservation 21) med 
ställningstagandet att ”Svensk klimatpolitik måste ha ett internationellt 
perspektiv. Styrmedel i Sverige som syftar till minskade utsläpp nationellt 
får inte leda till utsläppsökningar utanför landets gränser.” Samt att ”Vi vill 
att utsläppen med hänsyn till exportens klimatnytta ska börja mätas och 
följas upp på samma sätt som Naturvårdsverket i dag mäter territoriella och 
konsumtionsbaserade utsläpp.”456 

I betänkande 2019/20:UU10 förberedes motion 2019/20:3523 (V) yrkande 4. 
Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandet. Vänsterpartiet lämnade ingen 
reservation eller särskilt yttrande.457 

I betänkande 2020/21:MJU9 behandlades motion 2020/21:2729 (MP) yrkande 
1. Motionsyrkandet förberedes förenklat och utskottet föreslog att avslå 
yrkandet. 

Motion 2020/21:3368 (M) yrkande 3 behandlades i betänkande 2020/21:NU13. 
Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandet. Moderaterna reserverade sig 
gemensamt med Kristdemokraterna mot utskottets förslag (reservation 42). 

Motion 2020/21:3910 (V) yrkande 4 behandlades i betänkande 2020/21:UU10. 
Utskottet förberedde motionsyrkandet förenklat och föreslog avslag på 
yrkandet.  

5.4 Riksdagens behandling 
Kammarens omröstning av betänkande 2018/19:MJU14 innehöll motion 
2018/19:2733 (MP) yrkande 14 och 15, samt 2018/19:392 (V) yrkande 6 och 7.  

Motionsyrkande 14 och 15 (MP) samt yrkande 6 (V) behandlades under punkt 
”Konsumtionsbaserade mål”. Utskottet hade föreslagit avslag på samtliga 
motionsyrkanden. Vänsterpartiet yrkade bifall på reservation 22 i 
kammaren. I omröstningen röstade alla partiet ja till utskottets förslag att 
avslå motionsyrkandena, förutom Vänsterpartiet som röstade nej.458  
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Motion 2018/19:392 (V) yrkande 7 behandlades under punkt ”Utvärdering av 
klimatpolitiken”. Kammaren biföll utskottets förslag att avslå 
motionsyrkandet via acklamation.459  

I kammarens omröstning av betänkande 2019/20:MJU16 behandlades 
motion 2019/20:3482 (M) yrkande 4. Moderaterna hade valt att reservera sig i 
betänkandet mot utskottets förslag att avslå motionsyrkandet men yrkade 
inte bifall till reservationen i kammardebatten. Omröstningen var mellan en 
reservation från Sverigedemokraterna. Kammaren biföll utskottets förslag 
att avslå motionen.  

I kammarens omröstning av betänkande 2019/20:UU10 behandlades motion 
2019/20:3523 (V) yrkande 4. Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandet. 
Kammaren biföll utskottets förslag via acklamation.460  

I kammarens omröstning av betänkande 2020/21:MJU9 behandlades motion 
2020/21:2729 (MP) yrkande 1. Utskottet hade förberett yrkandet förenklat och 
föreslog avslag. Kammaren biföll utskottets förslag via acklamation.  

I kammarens omröstning av betänkande 2020/21:NU13 ingick motion 
2020/21:3368 (M) yrkande 3. Moderaterna reserverade sig tillsammans med 
Kristdemokraterna mot utskottets förslag att avslå motionsyrkandet. I 
kammaren yrkade inte Moderaterna eller Kristdemokraterna bifall till 
reservationen. Omröstningen i kammaren var utskottets förslag mot 
Centerpartiets reservation som berörde att ”[…] underlätta steget till export 
för små och medelstora företag”. 

I kammarens omröstning av betänkande 2020/21:UU10 behandlades motion 
2020/21:3910 (V) yrkande 4. Utskottet hade förberett motionsyrkandet 
förenklat och föreslog avslag på yrkandet. Kammaren biföll utskottets 
förslag via acklamation.461  
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6. Klimathandlingsplaner 

6.1 Initiativ under mandatperioden 
Sökord: “Klimatpolitisk OCH handlingsplan” “klimathandlingsplan”  

I regleringsbrevet för budgetåret 2018 avseende Naturvårdsverket gav 
regeringen uppdrag till Naturvårdsverket att “[…] redovisa ett underlag till 
den klimatpolitiska handlingsplan som regeringen enligt klimatlagen ska ta 
fram vart fjärde år.”462 

Naturvårdsverket redovisade uppdraget den 15 mars 2019 (dnr 
M2019/00841/Kl). I underlaget redovisas hur ”långt dagens styrmedel räcker 
genom olika scenarier över utsläpp och upptag av växthusgaser”.463 I 
genomförandet skrev Naturvårdsverket att ”[…] ett antal förslag tagits fram 
med utgångspunkt i att de är effektiva, genomförbara och har ett brett stöd 
bland berörda myndigheter. […] I underlaget lämnas inga författningsförslag. 
Vid sidan av de förslag som lämnats inom FU19 [miljömålen], ingår heller 
inte andra förslag på åtgärder och styrmedel för vilka samhällsekonomiska 
konsekvensanalyser genomförts inom ramen för uppdraget.”464 

I december 2019 beslutade regeringen om kommittédirektiv 2019:101, vilket 
var en följd av det klimatpolitiska ramverket och klimat handlingsplanen 
(se nedan). Syftet med uppdraget “Översyn av relevant lagstiftning för att 
uppnå Sveriges klimatmål” var att “[…] se över all relevant svensk 
lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag.” Samt att 
“[…] skapa bättre förutsättningar för att Sveriges klimatmål ska kunna nås.” 
Uppdraget skulle lämna ett delbetänkande 1 december 2020 och 
slutredovisas senast den 15 maj 2022.465 Vid ett regeringssammanträde i 
augusti 2020 beslutades att redovisningen av delbetänkandet skulle 
förlängas till 1 april 2021.466 Delbetänkandet innehöll många bra förslag som 
bland annat innebär att krav på utsläppsminskningar skulle kunna ställas 
på nya verksamheter, men regeringen har inte tagit dessa vidare som en 
proposition till riksdagen. 
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6.2 Propositioner, förordningar och motioner 
 
Propositioner och förordningar 

I proposition 2019/20:65 “En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk 
handlingsplan” skev regeringen att “Regeringen föreslår att ökade 
ansträngningar görs för att integrera klimatpolitiken i alla relevanta 
politikområden för att nå det långsiktiga och tidsatta utsläppsmålet. Det 
arbetet bör innefatta att se över all relevant lagstiftning för att det 
klimatpolitiska ramverket ska få genomslag, att regeringen i samband med 
nästa översyn av respektive samhällsmål vid behov omformulerar målen så 
att de är förenliga med klimatmålen och att regelverket tydliggörs så att 
konsekvensanalyser görs av effekter för klimatet inom de politikområden 
där det är relevant. I handlingsplanen presenteras vilka åtgärder som 
regeringen avser att vidta dels på tvärsektoriell nivå, dels för olika 
utsläppssektorer med ett särskilt fokus på transportsektorn. Även det 
klimatrelaterade arbetet som regeringen avser vidta internationellt och 
inom EU presenteras. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan 
regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.” 

I avsnitt 10.1 skrev regeringen sitt förslag att “För att nå det långsiktiga och 
tidsatta utsläppsmålet ska ökade ansträngningar göras för att integrera 
klimatpolitiken i alla relevanta politikområden.” Regeringens bedömning 
var att ”Arbetet med att integrera klimatpolitiken i alla relevanta 
politikområden bör innefatta att all relevant lagstiftning ses över för att det 
klimatpolitiska ramverket ska få genomslag, [att] regeringen i samband med 
nästa översyn av respektive samhällsmål vid behov omformulerar målen så 
att de är förenliga med klimatmålen, och [att] regelverket tydliggörs så att 
konsekvensanalyser görs av effekter för klimatet inom de politikområden 
där det är relevant.”  

Som förslag till riksdagen skrev regeringen i propositionen att: “Riksdagen 
godkänner det som regeringen föreslår om inriktning för det klimatpolitiska 
arbetet (avsnitt 10.1).” 

Propositionen bygger på Januariavtalet, en överenskommelse mellan 
regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Propositionen innehöll inga 
beräkningar om hur stora utsläppsminskningarna beräknades att bli. Fyra 
partier lade följdmotioner, Moderaterna (2019/20:3482), Sverigedemokraterna 
(2019/20:3479), Kristdemokraterna (2019/20:3481) samt Vänsterpartiet 
(2019/20:3480).  



 
Motioner  

6.2.1 Regeringspartierna  

 
6.2.1.1 Socialdemokraterna (2018–2022) 

Socialdemokraterna har inte framfört någon parti- eller kommittémotion 
under mandatperioden.  
 
6.2.1.2 Miljöpartiet (2018 t o m 30 nov 2021) 
2018 inkom partimotion 2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. ”Effektiv 
styrning mot klimatmålen”. I motionen skrev Miljöpartiet att ”På nationell 
nivå föreslår vi ett stort antal åtgärder för att få en effektivare styrning mot 
klimatmålen. […] Vi anser också att varje departement i statsbudgeten ska 
redovisa hur stora utsläpp av växthusgaser som sker inom departementets 
ansvarsområde, och att alla offentliga utredningar ska redovisa vilken 
påverkan deras förslag ger på utsläpp av växthusgaser. Vi ser behov av att ta 
fram fler sektorsmål, med etappmål som visar hur snabbt målen ska nås.” 

I motionsyrkande 8 föreslog partiet att ”Riksdagen ställer sig bakom det som 
anförs i motionen om att statsbudgeten ska redovisa hur anslag, 
anslagsförändringar och ändrad lagstiftning inom varje utgiftsområde 
påverkar utsläppen av växthusgaser, och detta tillkännager riksdagen för 
regeringen.”  

Motionsyrkande 8 behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet betänkande 
2018/19:MJU4. Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandet, kammaren 
biföll utskottets förslag.  



6.2.2 Oppositions- och samarbetspartierna 

6.2.2.1 Moderaterna  
2019 inlämnade Moderaterna följdmotion 2019/20:3482 av Louise Meijer m.fl. 
I motionen skrev partiet att “Moderaterna kräver därför att regeringen 
skyndsamt återkommer med en redovisning av utfallet av vidtagna åtgärder 
för utsläppsminskningar samt i vilken grad beslutade och planerade 
åtgärder kan förväntas bidra till att nå de nationella och globala 
klimatmålen, detta i enlighet med vad klimatlagen föreskriver.”467 
I motionsyrkande 2 föreslog partiet att “Riksdagen ställer sig bakom det som 
anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ska återkomma med en 
redovisning av utfallet av vidtagna åtgärder för att minska utsläppen samt i 
vilken grad beslutade och planerade åtgärder kan förväntas bidra till att nå 
de nationella och globala klimatmålen och tillkännager detta för 
regeringen.” 

I motionsyrkande 1 föreslog Moderaterna att “Riksdagen ställer sig bakom 
det som regeringen föreslår om inriktning för det klimatpolitiska arbetet 
(avsnitt 10.1) med de ändringar som anförs i motionen om att samordna 
klimatmålen med andra övergripande samhällsmål samt att tydliggöra 
regelverket så att konsekvensanalyser görs av effekter på klimatet 
nationellt såväl som globalt inom de politikområden där det är relevant, och 
detta tillkännager riksdagen för regeringen.” 

Ändringarna som anfördes i motionen var att: “Alla politikområden måste ta 
ett större ansvar för att minska utsläppen. Detta innebär dock inte att 
Moderaterna anser att andra politikområden per automatik ska underställas 
klimatpolitiken. Moderaterna instämmer med Konjunkturinstitutet som i 
sitt remissvar till Miljömålsberedningen skriver att en översyn av relevanta 
samhällsmål är välkommen men att klimatmålen inte bör vara överordnade 
andra samhällsmål. Mot denna bakgrund menar Moderaterna att 
regeringens formulering riskerar att uppfattas som att alla samhällsmål ska 
prövas mot klimatmålen och därefter vid behov omformuleras. Moderaterna 
föreslår därför att formuleringen i stället bör lyda att i samband med nästa 
översyn av respektive samhällsmål ska klimatmålen samordnas med andra 
övergripande samhällsmål.” 

 

467 Motion 2019/20:3482, s.4  



Motionsyrkande 2 och 1 behandlades i Miljö- och jordbruksutskottets 
betänkande 2019/20:MJU16. Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandet, 
kammaren biföll utskottets förslag. 

2020 inkom kommittémotion 2020/21:3349 av Jessica Rosencrantz m.fl. I 
motionen skrev Moderaterna att “Viktiga delar i en resultatinriktad 
klimatpolitik är att genomförda och planerade reformer utvärderas med 
avseende på klimatnytta. Det är förutsättningen för att skaffa sig gedigna 
beslutsunderlag i syfte att kunna bedriva en bättre politik i framtiden. Enligt 
klimatlagen ska handlingsplanen därför innehålla utfallet av vidtagna 
åtgärder för utsläppsminskningar samt i vilken grad beslutade och 
planerade utsläppsminskande åtgärder kan förväntas bidra till att de 
nationella och globala klimatmålen kan nås. Regeringens handlingsplan 
innehåller inget av detta. Det framgår inte av handlingsplanen vare sig hur 
vidtagna åtgärder har påverkat utsläppsminskningarna eller i vilken grad 
beslutade och planerade åtgärder förväntas bidra till att klimatmålen nås.”468 

I motionen föreslog partiet i yrkande 3 att “Riksdagen ställer sig bakom det 
som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ska återkomma till 
riksdagen med en uppdaterad klimathandlingsplan som, i enlighet med 
kraven i klimatlagen, innehåller en redovisning av utfallet av vidtagna 
åtgärder för att minska utsläppen samt i vilken grad beslutade och 
planerade åtgärder kan förväntas bidra till att nå de nationella och globala 
klimatmålen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.”  

Motionsyrkandet behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet betänkande 
2020/21:MJU9. Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandet, kammaren 
biföll utskottets förslag.  

2020 inkom kommittémotion 2021/22:3436 av Jessica Rosencrantz m.fl. 
“Klimatpolitik för hoppfulla”. I motionsyrkande 3 föreslog Moderaterna, likt 
motionen från året innan, att “Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om att kommande klimathandlingsplan från regeringen tydligt 
ska redovisa effekterna av regeringens förslag för att minska utsläppen och 
hur dessa bidrar till att uppnå de nationella och internationella klimatmålen 
och tillkännager detta för regeringen.”469 

 

468 Motion 2020/21:3349, s.7 
469 Motion 2021/22:3436 



Yrkandet har tilldelats behandling i Miljö- och jordbruksutskottet 
betänkande 2021/22:MJU20 med senast beredning i utskottet 2022-03-24 
och debatt med beslut i kammaren 2022-03-31 
 

6.2.2.2 Sverigedemokraterna 

2019 inkom följdmotion 2019/20:3479 av Martin Kinnunen m.fl., “Med 
anledning av prop. 2019/20:65, En samlad politik för klimatet - klimatpolitisk 
handlingsplan”. I motionsyrkande 1 föreslog Sverigedemokraterna att 
“Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen 
bör återkomma till riksdagen med en analys av hur förslagen bidrar till att 
minska utsläppen och tillkännager detta för regeringen.” 
I motionens bakgrundstext skriver Sverigedemokraterna att 
“Handlingsplanen består till största delen av mindre konkreta förslag där 
det i dag är svårt att bedöma kostnadseffektiviteten och i vilken 
utsträckning förslagen bidrar till att klimatmålen nås trots att detta är ett 
krav i lagstiftningen. Regeringen bör återkomma till riksdagen med en 
samlad redogörelse för i vilken utsträckning regeringens politik bidrar till 
att uppfylla klimatmålen.”470 

Motionsyrkande 1 behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet betänkande 
2019/20:MJU16. Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandet, kammaren 
biföll utskottets förslag.  

 
6.2.2.3 Kristdemokraterna 
 
2019 lade Kristdemokraterna följdmotion 2019/20:3481 ”med anledning av 
prop. 2019/20:65 En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk 
handlingsplan”. 471 Följdmotionen innehåller inga yrkanden som går i linje 
med Naturskyddsföreningens förslag. Kristdemokraterna har inte lagt några 
motioner om att driva på för att genomförandet av klimathandlingsplanen 
ska innehålla utsläppsminskningar med minst 6 procent per år. 

 
6.2.2.4 Liberalerna  
  
Liberalerna har inte lagt några motioner om att driva på för att 

 

470 Motion 2019/20:3479 
471 Motion 2019/20:3481 



genomförandet av klimathandlingsplanen ska innehålla 
utsläppsminskningar med minst 6 procent per år. I Januariavtalet som 
partiet ingick med regeringen fanns det skrivningar om att ge 
Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram en handlingsplan för klimatet. 
Propositionen om regeringen klimathandlingsplan byggde också delvis på 
januarisamarbetet. 

 
6.2.2.5 Centerpartiet  
Centerpartiet har inte lagt motioner om att driva på för att genomförandet av 
klimathandlingsplanen ska innehålla utsläppsminskningar med minst 6 
procent per år. I Januariavtalet som partiet ingick med regeringen fanns det 
skrivningar om att ge Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan för klimatet. Propositionen om regeringen 
klimathandlingsplan byggde också delvis på januarisamarbetet. 

 
6.2.2.6 Vänsterpartiet 
2018 framfördes följdmotion 2018/19:3093 av Jonas Sjöstedt m.fl. ”med 
anledning av prop. 2018/19:100 2019 års ekonomiska vårproposition”. I 
motionen skrev Vänsterpartiet om den klimatpolitiska handlingsplanen och 
att ”Det [att nå klimatmålen] kräver att den klimatpolitiska handlingsplan 
som regeringen ska lämna till riksdagen under 2019 innehåller ytterligare 
åtgärder för att ramverket ska uppnås. Klimatpolitiska rådet konstaterar i 
sin första granskningsrapport 2019 att utsläppsminskningen har bromsat in 
när den behöver accelerera och att samtliga klimatmål inte nås utan 
ytterligare politiska åtgärder.”472 

I motionen föreslog partiet inget specifikt yrkande gällande 
klimathandlingsplanen.  

2019 inlämnades följdmotion 2019/20:3480 av Jens Holm m.fl. “med 
anledning av prop. 2019/20:65 En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk 
handlingsplan”. I motionen föreslog partiet i yrkande 1 att “Riksdagen ställer 
sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör 
återkomma med en beräkning av hur stora utsläppsminskningarna 
beräknas bli som en följd av handlingsplanen och tillkännager detta för 
regeringen.”  

 

472 Motion 2018/19:3093, s.31  



Vidare föreslog partiet i yrkande 7 att "Riksdagen ställer sig bakom det som 
anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med en 
klimathandlingsplan som är kompletterad med kvantifierbara åtgärder som 
minskar utsläppen med minst 6 procent per år och sammanlagt minst 20 
procent under mandatperioden och tillkännager detta för regeringen.” I 
bakgrundstexten skrev partiet att “Handlingsplanen är dock som helhet 
otillräcklig av flera skäl. De åtgärder som ryms i planen är i stor omfattning 
oprecisa och uttrycker en viljeinriktning, och dess effekter på utsläppen av 
växthusgaser är oklara. En handlingsplan borde vidare fokusera på just 
handling, men ändå väljer regeringen att begrava de skarpaste åtgärderna i 
nya utredningar. I allt väsentligt vet vi vad som behöver göras. Att tillsätta 
så många nya utredningar och låta dem löpa under en stor del av 
mandatperioden innebär att vi förlorar tid och momentum.”473  

Yrkande 1 och 7 behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet betänkande 
2019/20:MJU16. Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandena, kammaren 
biföll utskottets förslag.   

I partimotion 2019/20:2915 av Jonas Sjöstedt m.fl. ”En plan för jämlikhet och 
grön omställning” skrev Vänsterpartiet under punkt 9.1 att ”Den 
klimatpolitiska handlingsplanen måste med nödvändighet innefatta stärkta 
åtgärder för att minska utsläppen inom transportsektorn för att därmed 
uppnå årliga utsläppsminskningar som minst uppgår till 6 
procent.”474Partiet föreslog i yrkande 1 att ”Riksdagen godkänner riktlinjerna 
för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (avsnitt 6–12 i 
motionen).” 

Motionsyrkandet behandlades i Finansutskottet betänkande 2019/20:FiU1. 
Utskottet föreslog att avslå yrkandet, kammaren biföll utskottets förslag. 
 

2020 inkom partimotion 2020/21:4019 ”med anledning av prop. 2020/21:100 
2021 års ekonomiska vårproposition” av Nooshi Dadgostar m.fl. I motionen 
skrev partiet i avsnitt 7.7 att ” Klimatpolitiska rådet och Naturvårdsverket i 
nyligen lagda rapporter att regeringens beslut om styrmedel och åtgärder är 
otillräckliga för att Sverige ska nå klimatpolitiska mål till 2030, 2040 och 
2045. Regeringens klimatpolitik är med andra ord fortsatt otillräcklig. 
Vänsterpartiet anser att regeringens antagna klimatpolitiska handlingsplan 

 

473 Motion, s.10 
474 Motion 2019/20:2915, s.36 



för mandatperioden är mycket bristfällig och har i följdmotion 2019/20:3480 
föreslagit 74 åtgärder för en klimatpolitik med ökat tempo och med 
klimaträttsperspektiv.”475 Partiet föreslår inget specifikt yrkande gällande 
förändringar i regeringens klimatpolitiska handlingsplan.  

2021 inkom partimotion 2021/22:3277 av Nooshi Dadgostar. I motionen skrev 
Vänsterpartiet att ”Regeringens klimatpolitiska handlingsplan som antogs 
2019 bedömdes av Klimatpolitiska rådet som helt otillräcklig för att nå 
klimatmålen bortom 2020 och uppfyllde inte klimatlagens krav på 
redovisning. Vänsterpartiet delade rådets bedömning och presenterade i 
följdmotion 2019/20:3480 med anledning av proposition 2019/20:65 En 
samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan 74 åtgärder till 
riksdagen för att stärka handlingsplanen.” Vidare att ”Vänsterpartiet anser 
inte att det i nuvarande klimatnödläge är acceptabelt att Sveriges 
klimatpolitiska handlingsplan inte lever upp till vare sig klimatlag eller 
Sveriges del av Parisavtalet. Det klimatpolitiska ramverket behöver 
kompletteras med en utsläppsbudget som är kopplad till nödvändiga 
styrmedel för utsläppsminskningar.” Samt att ”Sverige bör anta en 
koldioxidbudget med styrmedel som baseras på hur stor mängd koldioxid vi 
maximalt fortsatt kan släppa ut nationellt för att leva upp till Parisavtalets 
målsättning om 1,5 graders global temperaturökning. Detta bör riksdagen 
ställa sig bakom och ge regeringen till känna.”476  

I yrkande 4 föreslog partiet att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om att Sverige bör anta en koldioxidbudget med styrmedel som 
baseras på hur stor mängd koldioxid vi maximalt fortsatt kan släppa ut 
nationellt för att leva upp till Parisavtalets målsättning om 1,5 graders global 
temperaturökning och tillkännager detta för regeringen.”  

Motionsyrkande 4 tilldelades behandling i Miljö- och jordbruksutskottet 
betänkande 2021/22:MJU20 med senast beredning  i utskottet 2022-03-17 
och debatt samt beslut i kammaren 2022-03-31. 

Vänsterpartiet har i två motioner skrivit om att öka ambitionerna i den 
klimatpolitiska handlingsplanen, men i dessa föreslås det inte specifik att 
planen ska konkretiseras med utsläppsminskningar på 6 procent per år. 477  
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6.2.2.7 Miljöpartiet (ev. följdmotioner 1 dec 2021–2022) 

Miljöpartiet har inte lagt någon följdmotion från 1 december 2021 och framåt  

6.3 Utskotten - betänkanden och initiativ 
Motion 2018/19:2733 (MP) yrkande 8 behandlades i betänkande 
2018/19:MJU4 under punkt 31. ”Rapportering av klimatpolitiken”. Utskottet 
föreslog att avslå motionsyrkandet.  

Proposition 2019/20:65 (S, MP) yrkande 1 behandlades i betänkande 
2019/20:MJU16. Även följdmotion 2019/20:3480 (V) yrkande 1 och 7, 
följdmotion 2019/20:3479 (SD) yrkande 1, följdmotion 2019/20:3482 (M) 
yrkande 1 och 2, samt följdmotion 2019/20:3481 (KD) behandlades i 
betänkandet.  

Utskottet föreslog att bifalla proposition 2019:20:65 (S, MP) yrkande 1 och 
avslå motion 2019/20:3482 (M) yrkande 1. Moderaterna valde att reservera sig 
mot utskottets förslag (reservation 1) med ställningstagandet att ”Vi ställer 
oss positiva till att klimatpolitiken integreras i fler politikområden. Det gör 
det möjligt att i större utsträckning beakta klimatmålen vid utformningen av 
andra politikområden. Alla politikområden måste ta ett större ansvar för att 
minska utsläppen. Detta innebär dock inte att vi anser att andra 
politikområden per automatik ska underställas klimatpolitiken.”478 

Vänsterpartiets motion 2019/20:3480 yrkanden 1 och 7 samt 
Sverigedemokraternas motion 2019/20:3479 yrkande 1 behandlades under 
punkt 5. Konsekvensanalyser övrigt. Utskottet föreslog att avslå båda 
motionerna.  

Vänsterpartiet valde att reservera sig mot utskottets förslag (reservation 8) 
med ställningstagandet att “I handlingsplanen finns dock ingen beräkning 
av hur mycket utsläppen kommer att minska. Det är besynnerligt och 
stärker bilden av att regeringens plan är mer av ett inriktningsbeslut än de 
skarpa åtgärder som behövs. Regeringen bör därför skyndsamt återkomma 
med en beräkning av hur stora utsläppsminskningarna beräknas bli som en 
följd av handlingsplanen.” Samt att “åtgärderna i klimathandlingsplanen 
sammantaget bör leda till utsläppsminskningar på minst 20 procent under 
mandatperioden samt årliga utsläppsminskningar på minst 6 procent. 
Regeringen bör därför återkomma med en klimathandlingsplan som är 
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kompletterad med kvantifierbara åtgärder som minskar utsläppen med 
minst 6 procent per år och sammanlagt minst 20 procent under 
mandatperioden.”479 Även Sverigedemokraterna valde att reservera sig mot 
utskottets förslag att avslå yrkandet (reservation 7).  

Följdmotion 2019/20:3482 (M) yrkande 2 behandlades under punkt 3 
“Redovisning av utfallet av vidtagna åtgärder”. Utskottet föreslog att avslå 
motionsyrkande 2 och Moderaterna, tillsammans med Kristdemokraterna 
valde att gemensamt reservera sig mot utskottets förslag att avslå 
(reservation 5) med ställningstagandet att ”Vi saknar i 
klimathandlingsplanen en redovisning av hur regeringens beslutade och 
planerade åtgärder förväntas bidra till att utsläppen minskar och att de 
nationella och globala klimatmålen nås. Klimathandlingsplanen redogör 
enbart deskriptivt för de åtgärder som regeringen redan har vidtagit och de 
reformer som regeringen planerar att föreslå. Det finns ingen konkret 
uppföljning av hur mycket tidigare beslutade åtgärder har minskat 
utsläppen och bidragit till att uppnå klimatmålen. Det finns inte heller 
någon redogörelse för hur planerade förslag konkret ska bidra till 
måluppfyllelsen. För en konkret redovisning krävs att reformer och förslag 
inte bara beskrivs utan även utvärderas i siffror.”480 

Motion 2019/20:2915 (V) yrkande 1 behandlades i betänkande 2019/20:FiU1. 
Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandet. Vänsterpartiet reserverade sig 
mot utskottets förslag (reservation 3) med ett ställningstagande 
innehållande bland annat att “Klimatförändringarna är en grundläggande 
samhällskris som vi bara kan lösa tillsammans. Ett klimatpaket ska 
genomföras med konkreta satsningar.”481 

I betänkande 2020/21:MJU9 behandlades motion 2020/21:3349 (M) yrkande 3. 
Motionsyrkandet behandlades förenklat och utskottet föreslog att avslå 
yrkandet.482  

6.4 Riksdagens behandling 
 
Motioner och propositioner 
I kammarens behandling av betänkande 2018/19:MJU4 ingick motion 
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2018/19:2733 (MP) yrkande 8. Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandet. 
Kammaren biföll utskottets förslag via acklamation.  

I kammarens omröstning om betänkande 2019/20:MJU16 behandlades 
proposition 2019/20:65 (S, MP) yrkande 1, samt följdmotion 2019/20:3480 (V), 
följdmotion 2019/20:3479 (SD) och följdmotion 2019/20:3482 (M). Utskottet 
föreslog bifall till regeringens proposition. Moderaterna hade reserverat sig 
mot utskottets förslag i betänkandet (reservation 1) men valde i debatten att 
inte yrka bifall till reservationen. Kammaren biföll därmed utskottets förslag 
att bifalla proposition 2019/20:65 yrkande 1 via acklamation.483   

I omröstningen om punkt 5. ”Konsekvensanalyser i övrigt” ingick 
följdmotion 2019/20:3480 (V) yrkande 1 och 7, samt följdmotion 2019/20:3479 
(SD) yrkande 1. Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandena. Kammaren 
biföll utskottets förslag via acklamation.484  

I omröstningen om punkt 3 “Redovisning av utfallet av vidtagna åtgärder” 
röstades det om följdmotion, 2019/20:3482 (M) yrkande 2. I betänkandet hade 
Moderaterna och Kristdemokraterna gemensamt reserverat sig mot att avslå 
motionsyrkandet. I omröstningen röstade samtliga partier ja till utskottets 
förslag att avslå motionsyrkandet, förutom Moderaterna och 
Kristdemokraterna som röstade nej.  

Utskottet föreslog även att avslå motionsyrkande 1 i motion 2019/20:3482 
(M). Moderaterna valde i utskottet att reservera sig (reservation 1). I 
kammaren bifölls utskottets förslag att avslå motionsyrkande 1 genom 
acklamation.  

I kammarens omröstning om betänkande 2019/20:FiU1 behandlades motion 
2019/20:2915 (V) yrkande 1. Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandet. 
Vänsterpartiet yrkade bifall till reservation 3. Omröstningen i kammaren 
rörde Moderaternas reservation mot utskottets förslag. 485 

I kammarens omröstning om betänkande 2020/21:MJU9 innehöll motion 
2020/21:3349 (M) yrkande 3. Motionsyrkandet behandlades förenklat och 

 

483 Protokoll 2019/20:136 
484 Proto. med beslut, 2019/20:136 
485 Protokoll 2019/20:39  



utskottet föreslog att avslå yrkandet. Kammaren biföll utskottets förslag via 
acklamation.486  

Frågor och debatt 

I en skriftlig fråga, 2019/20:351 frågade Louise Meijer (M) dåvarande Miljö- 
och klimatminister Isabella Lövin (MP) ”När avser regeringen att presentera 
den klimatpolitiska handlingsplanen?”. I bakgrundstexten skrev Louise 
Mejer att ”Regeringen lät först meddela att den klimatpolitiska 
handlingsplanen skulle presenteras för riksdagen i september. Nu befinner 
vi oss i mitten av november men handlingsplanen har fortfarande inte 
presenterats. Regeringen har inte heller sagt när den är utlovad.”  

Isabella Lövin (MP) svarade M2019/01994/Kl att ”Beredningsarbetet pågår för 
fullt och före årets slut kommer vi att lämna över en ambitiös handlingsplan 
till riksdagen.” 

En aktuell debatt 2019-05-10 med anledning av Klimatpolitiska rådets 
rapport anfördes av Jens Holm, Vänsterpartiet för att diskutera svensk 
klimatpolitik.  

I debatten diskuteras bland annat den klimatpolitiska handlingsplanen. 
Debatten avslutas med att Isabella Lövin (MP) framförde att ”Jag ser fram 
emot konkreta förslag, inte bara kritik. Kom med era egna 
klimathandlingsplaner som levererar!”487 

2020-06-09 debatterades betänkande 2019/20:MJU16 ”En samlad politik för 
klimatet – klimatpolitisk handlingsplan”.  

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) anförde under debatten att 
”Många av riksdagsledamöterna lyfter upp att det saknas 
konsekvensutredda förslag. För att bedriva en effektiv klimatpolitik behövs 
det väl informerade underlag. Just nu pågår ett omfattande arbete i olika 
utredningar och myndighetsuppdrag för att ta fram skarpa åtgärder för att 
minska utsläppen. […] Jag vill understryka att vi inte kan börja det viktiga 
arbetet med att minska utsläppen till nettonoll till 2045 genom att bara titta 
på en smal sektor eller på hur mycket utsläppen ska minska under den här 
mandatperioden.” 

 

486 Protokoll med beslut, 2020/21:88 
487 Aktuell debatt, 2019-05-10 



Vidare anförde Lövin (MP) att ”Fru talman! Regeringens klimatpolitiska 
handlingsplan står för övrigt i stark kontrast till Moderaternas, 
Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas motioner där man lägger 
stort fokus på vad dessa partier kallar vikten av effektiv klimatpolitik. Trots 
det saknas i deras motioner förslag på åtgärder för att nå klimatmålen.” 

Under debatten frågade Jens Holm (V) Isabella Lövin ”Jag vill fråga 
ministern: Exakt hur stora blir utsläppsminskningarna enligt regeringen 
med den här handlingsplanen?” 

I anförande 40 uttryckte Lövin (MP) att ”Jag vill också påminna ledamöterna 
om alla de konsekvensutredda och konkreta åtgärder som regeringen nu 
utvecklar. Reduktionsplikten och bonus-malus är två helt centrala åtgärder 
som har införts för att nå målen för transportsektorn. Klimatklivet beräknas 
årligen bidra med utsläppsminskningar på 1 ½ miljon ton. Det motsvarar en 
minskning med 3 procent av Sveriges utsläpp per år. […] Jag vill också 
understryka att Klimatpolitiska rådet själva bedömer att åtgärderna i den 
klimatpolitiska handlingsplanen kan bidra till att ytterligare minska 
utsläppen med en tredjedel.”488 

  

 

488 Protokoll 2019/20:135  



7. Skydd av värdefulla skogar 
 

7.1 Initiativ under mandatperioden 
Sökord: 
skydd* OCH värdefull OCH natur 
 
I januariavtalets punkt 27 beslutade Socialdemokraterna, Miljöpartiet, 
Centerpartiet och Liberalerna om och skriver: ”Säkra resurser för skydd av 
värdefull natur. Anslagen för skydd av värdefull natur förstärks. Ett nytt 
Sveaskogsprogram ska genomföras.”489  

7.2 Propositioner, förordningar och motioner 
 
Propositioner och förordningar 
I budgetpropositionen för 2019, 2018/19:1 Utgiftsområde 20, föreslår 
regeringen att anslaget i utgiftsområde 20 för 1:14 Skydd av värdefull natur 
budgetåret 2019 ska uppgå till 1 418 miljoner kronor per år 2019–2021. 
Anslagsnivån 2018 och den anvisade anslagsnivån från 2018 för 2019–2021 
var samtliga 1 418 miljoner kronor.490 (Behandlades i 2018/19:MJU1, 
Utskottets förslag: 678 miljoner kronor, Kammarens beslut: 678 miljoner 
kronor). 

-  
I regeringens proposition 2018/19:99 ”Vårändringsbudget för 2019” föreslår 
regeringen att ”Anslaget 1:14 Skydd av värdefull natur ökas med 100 000 000 
kronor” (från 678 miljoner till 778 miljoner kronor). I motiveringen skriver 
regeringen: ”Riksdagen beslutade att anvisa 740 miljoner kronor mindre till 
anslaget jämfört med regeringens förslag i budgetpropositionen för 2019 
(bet. 2018/19:MJU1, rskr. 2018/19:98). Regeringen bedömer att det behövs 
ytterligare insatser för skydd och bevarande av värdefulla naturmiljöer, bl.a. 
i form av ersättningar enligt 31 kap.”491 (Behandlades i betänkande 
2018/19:FiU21, Utskottets förslag: bifall, kammarens beslut: bifall). 

 

489 Socialdemokraterna (2019) “Sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, 
Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna”.Pressmedelande 11 januari 2019. Hämtad: 
12 april. Tillgänglig här: https://www.socialdemokraterna.se/nyheter/nyheter/2019-01-11-
sakpolitisk-overenskommelse-mellan-socialdemokraterna-centerpartiet-liberalerna-och-
miljopartiet-de-grona.  
490 Prop. 2018/19:1 utg. 20, ss. 113–114.   
491 Prop. 2018/19:99 yrkande 36, ss. 13–14 och 143.  



 

I regeringens proposition 2019/20:2 ”Höständringsbudget för 2019” föreslår 
regeringen att ”Anslaget 1:14 Skydd av värdefull natur ökas med 200 000 000 
kronor” (från 778 miljoner kronor till 978 miljoner kronor). I motiveringen 
skriver regeringen: ”Efter förslag i propositionen Vårändringsbudget för 2019 
ökades anslaget med 100 000 000 kronor för att möjliggöra insatser för 
skydd och bevarande av värdefulla naturmiljöer (prop. 2018/19:99, bet. 
2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288). Trots tillskottet finns det flera ärenden där 
markägare ännu inte har fått ersättning som de är berättigade till. För att 
möjliggöra dessa utbetalningar och eftersom det behövs ytterligare insatser 
för skydd och bevarande av värdefulla naturmiljöer behöver ytterligare 
medel tillföras anslaget.”492 (Behandlades i 2019/20:FiU11, utskottets förslag: 
bifall, kammarens beslut: bifall).  

 

I budgetpropositionen för 2020, 2019/20:1 Utgiftsområde 20, föreslog 
regeringen ”att 875 500 000 kronor anvisas under anslaget 1:14 Skydd av 
värdefull natur för 2020. För 2021 och 2022 beräknas anslaget till 1 085 500 
000 kronor respektive 1 085 500 000 kronor.” Det anvisade anslaget (från 
2019) för 2020, 2021 och 2022 var vardera 678 miljoner. Den förslagna 
förändringen för 2020, 2021 och 2022 följde från regeringens förslag på 200 
miljoner kronor extra till Skydd av värdefull natur och 2,5 miljoner 
minskning av medel till digitalisering inom anslagsområdet. För 2021 och 
2022 föreslog regeringen ytterligare 210 miljoner kronor till Återinföring av 
medel av Sveaskogsprop. 493 (Behandlades i 2019/20:MJU1, utskottets förslag: 
bifall, kammarens beslut: bifall).  
 
 
I budgetpropositionen för 2021, 2020/21:1 Utgiftsområde 20, föreslog 
regeringen ”att 1 685 500 000 kronor anvisas under anslaget 1:14 Skydd av 
värdefull natur för 2021. För 2022 och 2023 beräknas anslaget till 1 335 500 
000 kronor respektive 885 500 000 kronor.”  I motivationen skriver 
regeringen: ”Regeringen bedömer att det behövs ytterligare insatser för 
skydd och bevarande av värdefulla naturmiljöer. Regeringen föreslår därför 
att anslaget för skydd av värdefull natur ökas med 600 miljoner kronor 2021 

 

492 Prop. 2019/20:2 yrkande 6, s. 9–10 och 31. 
493 Prop. 2019/20:1, Utgiftsområde 20, ss. 114–115.  



och beräknas öka med 250 miljoner kronor 2022.”494 (Behandlades i 
2020/21:MJU1, utskottets förslag: bifall, kammarens beslut: bifall).  
 

I budgetpropositionen för 2022, 2021/22:1 Utgiftsområde 20, föreslog 
regeringen att anslaget för 1:14 Skydd av värdefull natur skulle uppgå till 
3 725 500 000 kronor för 2022. Det föreslagna anslaget härleds från 
regeringens förslag på ”ytterligare insatser med anledning av förslagen i 
Skogsutredningen och skydd av skog” (+2005 miljoner kronor), ”ytterligare 
insatser för skydd av värdefull natur (+350 miljoner kronor) och ”medel för 
genomförande av Sveaskogsprogram” (+35 miljoner kronor). (Behandlas i 
2021/22:MJU1, utskottets förslag för utg. 20: delvis bifall, kammarens beslut: 
delvis bifall. Gällande anslaget 1:14, utskottets förslag: avslag, kammarens 
beslut: avslag).  

 
 
Motioner  

7.2.1 Regeringspartierna  

 
7.2.1.1 Socialdemokraterna (2018–2022) 

 
7.2.1.2 Miljöpartiet (2018 t o m 30 nov 2021) 
I kommittémotion 2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. yrkar Miljöpartiet på 
att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka de 
ekonomiska satsningarna på skyddet och skötseln av värdefull natur och 
göra dem långsiktigt hållbara och tillkännager detta för regeringen.” I 
bakgrunden skriver partiet: ”Vi vill göra ytterligare satsningar för att nå 
målen och säkerställa att biologisk mångfald bevaras. Vad gäller skyddet av 
skogen är det särskilt viktigt att prioritera skydd för urskog och 
gammelskogarna. Vi anser att det måste finnas tillräckligt med medel 
avsatta i framtida budgetanslag för att nödvändiga ersättningar ska kunna 
betalas ut.”495 (Behandlades i 2018/19:MJU1, utskottets förslag: avslag, 
kammarens beslut: avslag).  

 

494 Prop. 2020/21:1, Utgiftsområde 20, ss. 106–107. 
495 2018/19:2315, yrkande 10, ss. 1 och 8. 



7.2.2 Oppositions- och samarbetspartierna 

7.2.2.1 Moderaterna  
 
I kommittémotion 2018/19:2947 ”Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och 
naturvård” av Maria Malmer Stenergard m.fl. yrkar Moderaterna på att 
”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om minskat anslag 
till skydd av värdefull natur och tillkännager detta för regeringen.” 
Moderaterna föreslår att anslaget 1:14 Skydd av värdefull natur ska minska 
till 678 miljoner kronor. I motiveringen skriver partiet: ”Den rödgröna 
regeringen har under den gångna mandatperioden kraftigt misskött 
skogspolitiken och skapat stor osäkerhet för skogsägare. Man har, trots de 
uppenbara rättssäkerhetsproblemen, valt att gå fram med en 
landsomfattande nyckelbiotopsinventering. Denna inventering ska stoppas 
tills dess att den kan genomföras på ett rättssäkert sätt, vilket medför en 
minskning av statens utgifter med 150 miljoner kronor 6 2019–2021. 
Moderaterna föreslår vidare ytterligare besparingar på 590 miljoner kronor 
2019–2021 för att finansiera reformer. Moderaterna föreslår att anslaget 
totalt minskar med totalt 740 miljoner kronor.”496 (Behandlades i 
2018/19:MJU1, utskottets förslag: bifall, kammarens beslut: bifall).  

 

I kommittémotion 2020/21:3353 ”Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och 
naturvård” av Jessica Rosencrantz m.fl. yrkar Moderaterna på att 
”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska 
anslaget till skydd av värdefull natur och tillkännager detta för regeringen.” 
Partiet föreslår att anslaget ska uppgå till 1 085 500 000 kronor år 2021 och år 
2022. I bakgrunden skriver partiet: ”Moderaterna minskar anslaget till skydd 
av värdefull natur med 600 miljoner kronor år 2021 och 250 miljoner 2022 för 
att finansiera andra prioriterade reformer i budgetmotionen.”497 
(Behandlades i 2020/21:MJU1, utskottets förslag: avslag, kammarens beslut: 
avslag).  

 

I kommittémotion 2021/22:4183 ”Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och 
naturvård” av Jessica Rosencrantz m.fl. yrkar Moderaterna på ”Riksdagen 

 

496 2018/19:2947 yrkande 1 och 8, ss. 1–2 och 5–6. 
497 2020/21:3353 yrkande 7, ss. 1 och 7. 



ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska anslaget till 
skydd av värdefull natur och tillkännager detta för regeringen.” Partiet 
föreslår att anslaget för 2022 ska uppgå till 1 720 500 000 kronor (- 2 005 000 
000 kronor jämfört med regeringens förslag för 2022). I bakgrunden skriver 
partiet: ”Moderaterna anser att förslaget om att undanta ytterligare stora 
arealer skog från bruk står i direkt konflikt med den ökande efterfrågan på 
skogsråvara som behövs för att tränga undan fossila alternativ. Politiken 
hotar därmed Sveriges möjligheter att nå klimatmålen. Den totala arealen 
skog som undantas från produktion bör inte öka. Staten bör istället 
prioritera att underhålla redan skyddade områden bättre (…) Moderaterna 
avvisar därför regeringens förslag om anslagsökning med 2 005 kronor 
avseende skogsutredning och skydd av skog år 2022–2027 för att finansiera 
andra prioriterade reformer i budgetmotionen, bland annat ökat underhåll 
av statens redan skyddade områden inom anslag 1:3.”498(Behandlades i 
2021/22:MJU1, utskottets förslag: delvis bifall, kammarens beslut: delvis 
bifall). Under beredningen av motionen justerade Moderaterna, 
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna sina respektive 
motionsyrkanden och lade fram ett gemensamt förslag som utskottet 
framhöll och kammaren senare biföll. Det förslaget motsvarade 
Moderaternas och Sverigedemokraternas förslag för anslaget till 1:14 Skydd 
av värdefull natur.499 

 
7.2.2.2 Sverigedemokraterna 
 
I kommittémotion 2018/19:2367 ”Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och 
naturvård” av Martin Kinnunen m.fl. föreslår Sverigedemokraterna att 
anslaget till 1:14 Skydd av värdefull natur ska minska till 200 miljoner (-1218 
miljoner kronor jämfört med regeringens förslag). I motivationen skriver 
partiet: ”Sverigedemokraterna har med oro noterat att föregående regering 
strävade efter att undandra ytterligare enorma arealer skogsmark från 
brukande. Sverigedemokraterna ställer sig inte bakom denna snabba 
utökning av arealerna skyddad skog. Det är ett ineffektivt sätt att skydda 
arter, det är ett slöseri med skattemedel, det begränsar möjligheterna till ett 
sunt ekonomiskt brukande av skogen och det minskar volymerna av 
tillgängligt virke för skogsindustrin. Vidare minskar det möjligheterna till 

 

498 2021/22:4183 yrkande 1, ss. 2–3 och 10.  
499 2021/22:MJU1, ss. 49–50.  



successivt ersättande av fossila material och bränslen med biobaserade 
råvaror från skogen och det innebär inte sällan begränsningar av 
skogsägares. Sverigedemokraterna vill ha ett tillfälligt stopp för såväl utökat 
formellt skydd av skog som för identifiering och registrering av 
nyckelbiotoper.”500 (Behandlades i 2018/19:MJU1, utskottets förslag: avslag, 
kammarens beslut: avslag).   

I partimotion 2018/19:3085 ”med anledning av prop. 2018/19:99 
Vårändringsbudget för 2019” av Oscar Sjöstedt m.fl. invänder 
Sverigedemokraterna mot regeringens förslag i vårändringsbudgeten för 
2019 om att öka anslag till 1:14 Skydd av värdefull natur med 100 miljoner 
kronor och föreslår att anlaget ska uppgå till det som beslutades i 
föregående budgetberedning (678 miljoner kronor).501 (Behandlades i 
2018/19:FiU21, utskottets förslag: avslag, kammarens beslut: avslag).  

I partimotion 2019/20:1668 ”med anledning av prop. 2019/20:2 
Höständringsbudget för 2019” av Oscar Sjöstedt m.fl. invänder 
Sverigedemokraterna mot regeringens förslag i höständringsbudgeten för 
2019 om att öka anslag till 1:14 Skydd av värdefull natur med 200 miljoner 
kronor och föreslår att anlaget ska uppgå till det som beslutades i 
föregående budgetberedning (778 miljoner kronor). I motiveringen skriver 
partiet: ”Regeringen klargör vidare inte hur mycket av det föreslagna 
tillskottet 1:14 som faktiskt är ämnat till ersättningar för markägare, 
respektive hur mycket som är tänkt att användas till att undandra 
ytterligare mark från brukande, vilket enbart ökar problemen. Det behövs en 
utredning innan ytterligare arealer undantas från brukande. Det behövs 
även en specificering av dels hur stora belopp som hittills i år gått till 
kompensation för markägare, dels hur mycket av det föreslagna tillskottet 
som planerats till samma sak. I brist på detta motsätter sig 
Sverigedemokraterna regeringens föreslagna tillskott om 200 miljoner 
kronor.”502 (Behandlades i 2019/20:FiU11, utskottets förslag: avslag, 
kammarens beslut: avslag).  

 

I kommittémotion 2019/20:2627 ”Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och 
naturvård” av Martin Kinnunen m.fl. motionerar Sverigedemokraterna om 

 

500 2018/19:2367 yrkande 1, ss. 3–4 och 7.  
501 2018/19:3085 yrkande 8, ss. 1 och 3. 
502 2019/20:1668 ss. 1–3.  



att anslaget till utgiftsposten 1:14 Skydd av värdefull natur ska minska till 
399 miljoner för 2020 (-476 jämfört med regeringens förslag) och till 409 
miljoner för åren 2021 och 2022 (-676 miljoner kronor jämfört med 
regeringen). I bakgrunden till förslaget skriver partiet: ”Huvudanledningen 
är att regeringens takt för statligt ianspråktagande av natur som är 
skyddsvärd är för hög.” (Behandlades i 2019/20:MJU1, utskottets förslag: 
avslag, kammarens förslag: avslag).  

I kommittémotion 2020/21:3222 ”Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och 
naturvård” av Martin Kinnunen m.fl. föreslår Sverigedemokraterna att 
anslaget till utgiftsposten 1:14 Skydd av värdefull natur ska minska till 
885 500 000 kronor år 2021, till 535 500 000 kronor år 2022 och till 
585 500 000 kronor år 2023 (-800, -800 respektive -300 miljoner kronor 
jämfört med regeringens förslag för 2021, 2022 och 2023). I bakgrunden 
skriver partiet: ”Huvudanledningen till det minskade anslaget är att 
regeringens takt för statligt ianspråktagande av natur har varit och är för 
hög. Nu behöver istället fokus läggas på att sköta redan avsatta områden.”503 
(Behandlades i 2020/21:MJU1, utskottets förslag: avslag, kammarens beslut: 
avslag).  

I kommittémotion 2021/22:3887 ”Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och 
naturvård” av Martin Kinnunen m.fl. föreslår Sverigedemokraterna att 
anslaget till utgiftsposten 1:14 Skydd av värdefull natur ska minska år 2022 
till 1 720 500 000 kronor (- 2 005 000 000 kronor jämfört med regeringens 
förslag för 2022). I bakgrunden skriver partiet: ”En minskning av anslaget 
med 2 005 miljoner kronor under den kommande budgetperioden föreslås. 
Huvudanledningen till det minskade anslaget är att regeringens takt för 
statligt ianspråktagande av natur har varit och är för hög. Nu behöver 
istället fokus läggas på att sköta redan avsatta områden (…) Anslaget får inte 
användas till att öka nettoarealen avsatt skog, utan till skötsel av redan 
avsatta områden.”504 (Behandlades i 2021/22:MJU1, utskottets förslag: delvis 
bifall, kammarens beslut: delvis bifall). Under beredningen av motionen 
justerade Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna sina 
respektive motionsyrkanden och lade fram ett gemensamt förslag som 
utskottet framhöll och kammaren senare biföll. Det förslaget motsvarade 

 

503 2020/21:3222 yrkande 1, ss. 6–7.  
504 2021/22:3887 yrkande 1, ss. 6–7. 



Moderaternas och Sverigedemokraternas förslag för anslaget till 1:14 Skydd 
av värdefull natur.505 

 
7.2.2.3 Kristdemokraterna 

 
I kommittémotion 2018/19:2726 ”Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och 
naturvård” av Kjell-Arne Ottosson m.fl. motionerar Kristdemokraterna om 
att anslagsposten 1:14 Skydd av värdefull natur ska minska till 678 miljoner 
kronor (-740 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag). I 
motiveringen skriver partiet: ”Vi föreslår att takten i det formella skyddet av 
skogsmark samt arbetet med nyckelbiotoper sänks varför anslaget 1:14 
minskas med 740 miljoner.”506 (Behandlades i 2018/19:MJU1, utskottets 
förslag: delvis bifall, kammarens beslut: delvis bifall. Anslagsförslaget på 1:14 
Skydd av värdefull natur framhölls av utskottet och bifölls senare av 
kammaren).  

 

I kommittémotion 2020/21:2807 ”Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och 
naturvård” motionerar Kristdemokraterna om att anslagsposten 1:14 Skydd 
av värdefull natur ska minska till 599 500 000 för 2021, 2022 och 2023 (-1086 
000 000, - 736 000 000, respektive -286 000 000 kronor jämfört med 
regeringens förslag).507 (Behandlades i 2020/21:MJU1, utskottets förslag: 
avslag, kammarens beslut: avslag).   

 

I kommittémotion 2021/22:3881 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. motionerar 
Kristdemokraterna om att anslagsposten 1:14 Skydd av värdefull natur ska 
minska till 1 049 500 000 (-2 676 000 000 jämfört med regeringens förslag för 
2022). I bakgrunden skriver partiet: ”Kristdemokraterna reducerar anslag 1:14 
Skydd av värdefull natur enligt följande: Vi avstår satsningen som relaterar 
till förra årets budget motsvarande 286 miljoner kronor 2022 och 736 
miljoner kronor 2023. Kristdemokraterna avstår också satsningen på ett 
Sveaskogsprogram motsvarande 35 miljoner kronor årligen. Vidare avstår 
Kristdemokraterna regeringens förhöjda ambitioner för skydd av värdefull 
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natur motsvarande 350 miljoner kronor 2022 och 450 miljoner kronor under 
2023 och 2024. Slutligen avstår Kristdemokraterna regeringens satsning 
relaterande till Skogsutredningen motsvarande 2005 miljoner kronor åren 
2022 till 2024. Sammantaget motsvarar detta en sänkning i jämförelse med 
regeringens ambition för anslag 1:14 med 2676 miljoner kronor under 2022, 
3228 miljoner kronor under 2023 och 2490 miljoner kronor under 2024.”508 
(Behandlades i 2021/22:MJU1, utskottets förslag: delvis bifall, kammarens 
beslut: delvis bifall). Under beredningen av motionen justerade Moderaterna, 
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna sina respektive 
motionsyrkanden och lade fram ett gemensamt förslag som utskottet 
framhöll och kammaren senare biföll. Det förslaget motsvarade 
Moderaternas och Sverigedemokraternas förslag för anslaget till 1:14 Skydd 
av värdefull natur.509 

 
7.2.2.4 Liberalerna  
I kommittémotion 2018/19:2956 ”Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och 
naturvård” av Tina Acketoft m.fl. motionerar Liberalerna om att anslaget till 
utgiftsposten 1:14 Skydd av värdefull natur ska öka till 1443 miljoner kronor 
(+25 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag).  I motivationen 
skriver partiet: ”Den mest värdefulla naturen måste skyddas och här spelar 
naturreservat och nationalparker en viktig roll. Liberalerna välkomnar 
regeringens satsning på värdefulla skogar och nyckelbiotoper men vill 
också se särskilda insatser för att skydda värdefulla naturskogar, så kallade 
gammelskogar. Samtidigt som vi ser positivt på satsningar på skydd av 
nyckelbiotoper på anslag 1:14 vill Liberalerna tillföra samma anslag 25 
miljoner kronor ytterligare år 2019 för att skydda gammelskogarna.”510 
(Behandlades i 2018/19:MJU1, utskottets förslag: avslag, kammarens beslut: 
avslag).  
 
7.2.2.5 Centerpartiet  
I kommittémotion 2021/22:4124 av Kristina Yngwe m.fl. motionerar 
Centerpartiet om att minska anslaget till 1:14 Skydd av värdefull natur för 
2022 till 2 020 500 000 kronor (- 1705 miljoner kronor jämfört med 
regeringens förslag). I bakgrunden skriver partiet: ”Anslag 1:14 föreslås 
minska med 1 705 miljoner kronor år 2022 till följd av att Centerpartiet 
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föreslår en lägre satsning på skydd av värdefull natur. Centerpartiet anser 
att skydd av skog ska bygga på frivillighet och att initiativ till formellt skydd 
primärt ska tas av markägaren. Vi vill se en ökad andel 
biotopskyddsområden och naturvårdsavtal. I grunden anser Centerpartiet 
att skogsägare är goda förvaltare av sin skog och att en stor andel av skogen 
bör brukas, bland annat för att kunna öka inslaget av biobaserade produkter 
och energi inom ramen för klimatomställningen.”511 (Behandlades i 
2021/22:MJU1 utskottets förslag: avslag, kammarens beslut: avslag). 
 
7.2.2.6 Vänsterpartiet 
I partimotion 2019/20:2694 ”Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård” 
av Jonas Sjöstedt m.fl. motionerar Vänsterpartiet om att anslaget till 
utgiftsposten 1:14 Skydd av värdefull natur ska öka till 1075 miljoner kronor 
(+200 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag). I bakgrunden 
skriver partiet: ”För att bromsa utarmningen av biologisk mångfald måste 
natur med höga naturvärden skyddas i snabbare takt. Sverige når inte det 
nationella målet om att 150 000 hektar skogsmark med höga naturvärden 
ska få formellt skydd. Inte heller når Sverige, med nuvarande insatser, det 
internationella målet om att minst 20 procent av Sveriges land och 
sötvattensområden ska vara skyddade för att uppnå ett ekologiskt 
representativt och sammanhängande nätverk. Ett ökat anslag möjliggör 
även att fler markägare ges möjlighet till ersättning vid bildande av t.ex. 
naturreservat”512 (Behandlades i 2020/21:MJU1, utskottets förslag: avslag, 
kammarens förslag: avslag).  

 

I partimotion 2020/21:3197 ”Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård” 
av Jonas Sjöstedt m.fl. föreslår Vänsterpartiet att anslaget till utgiftsposten 
1:14 Skydd av värdefull natur ska öka till 1 785 500 000 kronor för 2021 (+ 
100 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag). I motiveringen skriver 
partiet: ”Sverige når inte det nationella målet om att 150 000 hektar 
skogsmark med höga naturvärden ska få formellt skydd. Inte heller når 
Sverige, med nuvarande insatser, målet om att minst 20 procent av Sveriges 
land- och sötvattensområden ska vara skyddade för att uppnå ett ekologiskt 
representativt och sammanhängande nätverk. Ett ökat anslag möjliggör 
även att fler markägare ges möjlighet till ersättning vid bildande av t.ex. 

 

511 2021/22:4124 yrkande 1, ss. 3 och 5. 
512 2019/20:2694 yrkande 1, ss. 1–2.  



naturreservat. Med anledning av domar under 2020 har behovet av att 
skydda fjällnära skogar, som har höga naturvärden, kraftigt ökat, vilket 
ytterligare ställer krav på ökad finansiering av skogsskydd. Vi föreslår 
därför att anslaget sammanlagt under perioden 2021–2023 ökar med 1 050 
miljoner kronor 3 jämfört med regeringens förslag.” 

 

7.2.2.7 Miljöpartiet (ev. följdmotioner 1 dec 2021–2022) 
 

7.3 Utskotten - betänkanden och initiativ 
 

I betänkande 2018/19:MJU1 behandlade miljö- och jordbruksutskottet 
budgetförslag för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. Utskottet 
föreslog att anslaget till budgetposten 1:14 Skydd av värdefull natur skulle 
uppgå till 678 miljoner kronor vilket var ett 740 miljoner kronor lägre jämfört 
med regeringens förslag. Utskottets förslag baserades på Moderaterna och 
Kristdemokraternas gemensamma budgetalternativ och var i linje med båda 
partiernas respektive motioner för hur pengarna bör fördelas inom 
utgiftsområde 20. Utskottets ställningstagande motiveras genom följande: 
”Denna minskning görs bl.a. genom att nyckelbiotopsinventering stoppas 
till dess att den kan genomföras på ett bättre sätt, vilket medför en 
minskning av statens utgifter för skydd av värdefulla skogar på 
nyckelbiotoprika fastigheter med 150 miljoner kronor. En ytterligare 
besparing på 590 miljoner kronor görs för att finansiera andra reformer.” 
Därmed förslog utskottet avslag på yrkanden från Sverigedemokraterna, 
Liberalerna och Miljöpartiet, samt regeringens förslag för budgetposten. 
Inga reservationer lades.513 Kammaren biföll utskottets förslag med 
acklamation.  

 

I betänkande 2018/19:FiU21 behandlade Finansutskottet regeringens och 
oppositionspartiernas förslag till vårändringsbudgeten för 2019. Utskottet 
föreslog bifall på regeringens förslag i vårändringsbudgeten och avslag på 
samtliga motioner. Reservationer lades av Moderaterna och 
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Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, samt Sverigedemokraterna.514 
Kammaren biföll utskottets förslag.515   

 

I betänkande 2019/20:FiU11 behandlade Finansutskottet regeringens och 
oppositionspartiernas förslag till höständringsbudgeten för 2019. Utskottet 
föreslog bifall på regeringens förslag och avslag på Sverigedemokraternas 
förslag. Sverigedemokraterna lämnade in en reservation.516  Kammaren biföll 
utskottets förslag. Votering redovisas i nästa avsnitt.  

 

I betänkande 2019/20:MJU1 behandlade miljö- och jordbruksutskottet 
förslag för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård för 2020. Utskottet 
tillstyrkte regeringens förslag för hela utgiftsområdet och avstyrkte 
samtliga alternativa budgetförslag. Utskottets förslag byggde på en 
överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna 
och Miljöpartiet. En reservation lades av Sverigedemokraterna och tre 
särskilda yttranden från Moderaterna, Vänsterpartiet och 
Kristdemokraterna. Kammaren biföll utskottets förslag. Votering redovisas i 
nästa avsnitt.  

 
I betänkande 2020/21:MJU1 behandlade Miljö- och jordbruksutskottet 
förslag för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård för 2021. Utskottet 
tillstyrkte regeringens förslag för hela utgiftsområdet och avstyrkte 
samtliga alternativa budgetförslag. Utskottets förslag byggde på en 
överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna 
och Miljöpartiet. En reservation lades av Sverigedemokraterna och tre 
särskilda yttranden från Moderaterna, Vänsterpartiet och 
Kristdemokraterna. Kammaren biföll utskottets förslag. Votering redovisas i 
nästa avsnitt. 
 

I betänkande 2021/22:MJU1 behandlade Miljö- och jordbruksutskottet 
förslag för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård för 2022. Utskottet 
föreslog att anslaget 1:14 Skydd av värdefull natur minskas med 2005 
miljoner kronor jämfört med regeringens förslag för 2021. Utskottet avsåg 
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även att minska anslaget med samma belopp för åren 2023 och 2024. 
Utskottets ställningstagande överensstämde med det förslag som 
ledamöterna från Moderaterna, Sverigedemokraterna och 
Kristdemokraterna lade fram under utskottets beredning av ärendet. I 
motiveringen skriver utskottet: ”Skogsindustrin är Sveriges enskilt största 
nettoexportör och bidrar samtidigt till den gröna omställningen av 
samhället eftersom skogen binder stora mängder kol och gör det möjligt att 
byta ut fossilbaserade bränslen och produkter mot biobaserade sådana. 
Förslaget om en minskning av anslaget är en följd av att utskottet avvisar 
regeringens satsning för genomförande av förslagen i skogsutredningen 
(SOU 2020:73), vilka bl.a. omfattar att undanta stora arealer fjällnära skog 
från att brukas. Utskottet anser att förslaget står i direkt konflikt med den 
ökande efterfrågan på skogsråvara som behövs för att tränga undan fossila 
alternativ och att regeringens politik minskar Sveriges möjligheter att nå 
klimatmålen. Den totala arealen skog som undantas från produktion bör inte 
öka, utan staten bör i stället prioritera att underhålla redan skyddade 
områden bättre.” Inga reservationer lades. Fem särskilda yttranden från 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och 
Miljöpartiet.”517 Kammaren biföll utskottets förslag med acklamation.  

 

7.4 Riksdagens behandling 
 

Protokoll 2018/19:32 – Debatt om 2018/19:MJU1 ss. 42–80. 
Den 18 december 2018 debatterade riksdagen betänkande 2018/19:MJU1 om 
utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.  
 
I ett inledande anförande (anf. 68) säger Hanna Westergrén (S): Skogsbrukets 
dubbla mål har varit en framgångsfaktor för Sverige, och självklart måste vi 
strängt bevaka att de naturvårdskrav vi har efterföljs. Självklart måste en del 
av skogen sparas som genbanker för den biologiska mångfalden. Men de 
politiska principerna och vår grundlag om äganderätten gör att vi såklart 
också måste se till att det finns budgetmedel för att ersätta den skogsägare 
vars skog inte kan brukas som han eller hon hade tänkt på grund av denna 
genbanksstatus. De här skogsägarna gör någonting som är till för allas bästa 
och för allas vår framtid. Att i det läget göra som Moderaterna och 
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Kristdemokraterna och kraftigt dra ned på de statliga medlen är allvarligt 
och därtill ologiskt.”  
 
I sitt inledande anförande (anf. 70) säger Magnus Ek (C): ”En bärande del i 
Centerpartiets miljöpolitik är som sagt att värna om naturvärden som hotas. 
Men det gäller också att se till att de som ska bygga det gröna samhället har 
rätt förutsättningar att göra det. Låt mig vara tydlig, fru talman, med att de 
förslag som vi lägger fram, till exempel om anslag för skyddsvärd natur, inte 
handlar om att förstöra förutsättningarna för jord- och skogsbrukssektorn 
att ta sitt ansvar för att ställa om Sverige.” 
 
Elin Segerlind (V) i sitt anförande (anf. 75) säger: ”Minskade satsningar på 
åtgärder för värdefull natur ger mindre resurser för att bromsa utarmningen 
av biologisk mångfald och försvårar möjligheterna att uppnå flera av våra 
miljömål, som till exempel ett rikt växt- och djurliv, levande skogar och ett 
rikt odlingslandskap. I anslaget till skydd av värdefull natur, som 
Moderaterna och KD nu har halverat, ingår ersättningen för de markägare 
som har skyddsvärd natur på sina marker. Ersättningen till dem som har 
nyckelbiotopsrika marker tas nu bort med hänvisning till att man stoppar 
just nyckelbiotopsinventeringen. Men även om den stoppas finns det många 
markägare som fortsatt kommer att ha behov av ersättningen när 
nyckelbiotoper ska skyddas. För Vänsterpartiet är det självklart att de som 
har skog och mark som behöver skyddas, till exempel på grund av sin 
artrikedom, i ökad utsträckning också ska få ersättning för det. Därför är det 
djupt beklagligt att den ersättningen nu kommer att ges till allt färre 
skogsägare.”  
 
I replik på Maria Gardfell (MP) som undrar om halveringen av stödet till 
åtgärder för värdefull natur (anf. 78) säger Kjell-Arne Ottosson (KD): ”När det 
gäller halveringen av pengarna till bland annat skydd av natur vill vi bromsa 
detta just nu, därför att det går alldeles för fort och för långt när vi ser att 
personer måste avsätta skog och inte får betalt för skogen. Därför vill vi 
bromsa det hela nu. Vi vill få en utredning för att vi ska kunna säkerställa 
att vi får en rättssäkerhet värd namnet, för tyvärr har vi inte det i dag. När vi 
har diskuterat de här frågorna har vi kollat upp att den här neddragningen 
inte innebär att de som redan har ingått avtal kommer att drabbas. De får 
sina pengar. Men vi väntar med nya avtal tills vi får en rättssäker hantering 
av det hela.” 
 



Maria Gardfjell (MP) i replik på Kjell-Arne Ottosson (KD) säger (anf. 79): ”Jag 
vill kommentera det du, Kjell-Arne Ottosson, säger om skydd av natur. Det 
var ju inte en av mina frågor, men det är en viktig fråga. Är man mån om att 
skogsägarna ska få ersättning för skydd av natur ska man inte halvera 
stödet. Då ska man göra som Centerpartiet gjorde och öka stödet.”    
 
I ett senare anförande (anf. 93) säger Magnus Ek (C): ”Även om jag inte 
tycker om att söka konflikt – tro det eller ej – vill jag säga att jag inte är helt 
säker på att vi är överens om vad som ska göras med anslaget om att skydda 
värdefull natur. Det är nu en speciell situation. Vi har inte en fullt ut 
siffersatt budget. Om ledamoten Gardfjell läser den ser hon att vi har lite 
olika tankar om vad man ska göra med just skogsmarken.” 
 
I replik på Maria Malmer Stenergard (M) säger Elin Segerlind (V) (anf. 104): 
”Det känns konstigt att som vänsterpartist behöva påminna Moderaterna 
och Kristdemokraterna om värdet av det egna ägandet, men jag tänker göra 
det ändå. För många är skogen en livsinvestering. Det är en investering som 
många vårdar hela livet för att kunna leva på som pension, bland annat. 
Enligt Naturvårdsverket är det många skogsägare som i dag står på tur för 
att få ersättning för sina skyddsvärda skogar. Det är en kö av skogsägare. 
Därför undrar jag hur ni tänker er att ersättningen ska kunna fortsätta 
betalas ut och hur fler som i dag ännu inte får den här ersättningen ska 
kunna få den framöver.” 
  
I replik på Elin Segerlind (V) säger Maria Malmer Stenergard (M) (anf. 105): . 
”Jag vill också påminna om att det finns flera sätt att utge ersättning till 
dem som inte fullt ut kan bruka sin mark. Det kan till exempel handla om 
skogsbytesprogram, som Alliansen har lanserat att man vill återinföra.” 
 
Martin Kinnunen (SD) i anförande 110 säger: ”Det vi vill ändra på i vår 
budgetmotion är den förra rödgröna regeringens miljöpolitik, som överlever 
i övergångsbudgeten så som det fungerar. Vad är det vi drar ned på? Jo, 
bland annat på skogspolitiken. Men det är för att den är kontraproduktiv. 
Den bidrar till att beslagta skog från svenska skogsbrukare, som i dag tar väl 
hand om sin skog.” 
 
Mats Nordberg (SD) i anförande 114 säger: ”Det är sant som sagts av många 
här att vi i vårt budgetförslag vill sänka anslaget för Utgiftsområde 20 till 8 
miljarder. Det ligger mitt emellan vad regeringen anslog för åren 2016 



respektive 2017. En stor skillnad är att vi vill ta bort anslag för nytt skydd av 
skog tills hela systemet har gåtts igenom. I stället för en snabb ökning av 
arealer som är undandragna från ägarnas brukande vill vi lägga mer fokus 
på fortsatt utveckling av frivillig miljöhänsyn i skogsbruket.” 518 
 
Kammaren biföll utskottets förslag med acklamation.519 
 
Protokoll 2018/19:107 – Beslut om Vårändringsbudget för 2019 
Huvudvotering: 
Partivis fördelning av rösterna:  
För utskottet: 92 S, 1 SD, 29 C, 17 L, 13 MP 
För res. 1 (M, KD): 64 M, 61 SD, 20 KD  
Avstod: 27 V  
Frånvarande: 8 S, 6 M, 2 C, 1 V, 2 KD, 2 L, 3 MP, 1 - 
 
Protokoll 2019/20:39 – Beslut om höständringbudgeten för 2019 
Kammaren biföll utskottets förslag. 
Partivis fördelning av rösterna:  
För utskottet: 100 S, 1 M, 30 C, 19 L, 16 MP, 1 –  
För res(SD).: 61 SD  
Avstod: 68 M, 26 V, 21 KD, 1 –  
Frånvarande: 1 M, 1 SD, 1 C, 1 V, 1 KD  
Kjell Jansson (M) anmälde att han avsett att avstå från att rösta men 
markerats ha röstat ja. 
 
Protokoll 2019/20:52 – Debatt om 2019/20:MJU1 ss. 54–96.  
 
I anförande 108 säger Marlene Burwick (S): ”Herr talman! Det finns 
fortfarande ett stort behov av att långsiktigt skydda värdefulla skogar och 
marina områden för att säkerställa biologisk mångfald, viktiga 
ekosystemtjänster och möjligheter till friluftsliv. Resurserna för att skydda 
värdefull natur och stärka naturvårdsarbetet och den biologiska mångfalden 
föreslås därför stärkas med sammanlagt 600 miljoner.”  
 
I anförande 133 säger Mats Nordberg (SD): ”Nästan alla partier i kammaren 
har under det senaste året uttryckt oro för att arealerna skyddad, 
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avverkningsmogen skog har växt så snabbt under senare år och för de 
konsekvenser det kan få för landsbygden. Likaså har enskilda skogsägare 
och deras organisationer fört fram klagomål på att processerna kring skydd 
av skog inte är likvärdiga eller förutsägbara för ägarna. Skogsägarna ställs 
ofta inför fullbordat faktum utan möjlighet att förhandla eller ge sin syn på 
saken, trots att det ju vanligen är de som kan sin skog bäst och faktiskt är de 
som äger skogen. (…) Slutligen: Under 2018 avslutades ett projekt som 
handlade om planer för grön infrastruktur. Vi anser att grundinställningen 
bör vara att det enskilda skogsbruket inte ska innefattas i arbetet med grön 
infrastruktur eftersom det skulle innebära att mycket makt flyttas från 
markägarna till länsstyrelsernas tjänstemän. Av de här skälen vill vi att 
Näringsdepartementet och Miljödepartementet tillsammans ska utnyttja 
dessa processer för att verkligen förbättra situationen för skogsägare, 
landsbygd, lantbrukare, natur och Sverige. Tills dessa processer har 
avslutats bör ytterligare arbete med att förhindra avverkningar skäras ned 
till ett minimum som handlar om att skydda skog vid konstaterad förekomst 
av akut hotade arter och att lösa utestående ersättningsärenden. Därför har 
vi skurit ned på skyddet av värdefull natur. Det är så mycket som hänger i 
luften och behöver utredas. När det är klart är vi beredda att ta denna 
diskussion igen.”520 
 
Votering Punkt 1 (Statens budget inom utgiftsområde 20 för 2020) 
Partivis fördelning av rösterna:  
För utskottet: 95 S, 1 M, 29 C, 18 L, 15 MP, 1 –  
För res (SD): 59 SD  
Avstod: 65 M, 25 V, 19 KD, 1 –  
Frånvarande: 5 S, 4 M, 3 SD, 2 C, 2 V, 3 KD, 1 L, 1 MP  
Lotta Olsson (M) anmälde att hon avsett att avstå från att rösta men 
markerats ha röstat ja.521 
 
Protokoll 2020/21:54 – debatt om 2020/21:MJU1 ss. 77–111. 
 
I anförande 128 säger Elin Segerlind (V): ”Vid sidan av dessa nya satsningar 
föreslår Vänsterpartiet även höjda anslag för både åtgärder för värdefull 
natur och skydd av värdefull natur.” 
 

 

520 2019/20:52, ss. 54–96.  
521 2019/20:53. 



I replik på Elin Segerlind (V) anför Magnus Ek (C) (anf. 129): ”Det som många 
tänker på när det gäller att vara ute i skogen är nog faktiskt en skog som på 
ett eller annat sätt är brukad. Jag skulle vilja följa upp det här lite. Jag hörde 
hur Elin Segerlind redogjorde för hur hennes parti vill utveckla 
naturreservaten och ha fler. Den saken kan vi diskutera en annan gång. Men 
hur anser Elin Segerlind att man ska fortsätta stärka den enskilda 
skogsägarens roll och bevara den enskilda skogsägarens makt och 
möjlighet att bruka sin egen skog på ett sätt som levererar just de här 
värdena – en välskött skog som människor också kan vistas i? Risken om vi 
urholkar det här är att vi får mer skogsområden som är igenslyade eller 
skötta på ett sätt som kan vara värdefullt för naturen men som kanske gör 
att de inte blir lika lätta att tillgängliggöra för den bredare befolkningen.” 
 
Elin Segerlind (V) svarar Magnus Ek (C) i anförande 130: ”En skog som är 
orörd, en naturskog, är inte nödvändigtvis en skog full med sly. Det kan vara 
en väldigt vacker skog som är behaglig att befinna sig i. Jag ser inte den 
konfliktlinjen. Vi måste inte bruka skog för att folk ska kunna vara i skog. 
Med det sagt menar vi inte på något vis att all skog ska stå obrukad. Vi är för 
ett aktivt skogsbruk. Det är inga konstigheter med det. Men vi vill såklart se 
en bra balans däremellan.” 
 
Senare anför Elin Segerlind (V) (anf.132): ”Jag kan tillägga att 
ersättningsnivåerna är en viktig del. Ska man göra avsättningar och ta hand 
om sin skog måste man få vettig ersättning för det, vilket jag också tog upp i 
mitt huvudanförande. Jag hoppas att vi framöver får en bra balans mellan 
det brukade och det bevarade.” 
 
I anförande 161 säger Maria Gardfell (MP): ”Fru talman! Tillgången till 
skyddad natur inom en kilometer från bostaden har ökat, från 23 procent 
2013 till 29 procent 2018, framför allt på grund av den konsekventa politik 
som Miljöpartiet har drivit om skydd av värdefull natur. I budgeten för 2021 
höjer vi satsningarna på skydd av natur och skötsel av värdefull natur 
ytterligare.”  
 
Votering Punkt 1 (Statens budget inom utgiftsområde 20 för 2021). 
Partivis fördelning av rösterna:  
För utskottet: 16 S, 5 C, 3 L, 3 MP, 1 –  
För res.: 10 SD  
Avstod: 11 M, 4 V, 3 KD  



Frånvarande: 84 S, 59 M, 52 SD, 26 C, 23 V, 19 KD, 16 L, 13 MP, 1522 
 
Protokoll 2021/22:45 – debatt om 2021/22:MJU1 ss. 40–59 och 64–86. 
 
I ett inledande anförande (anf. 56) säger Marlene Burwick (S): ”Regeringen 
har föreslagit en stor satsning på skydd av värdefull natur. I detta ingår 
också en möjlighet till ersättning till markägare för skydd av skog. Därför är 
det beklagligt att Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna 
gör en omfattande neddragning av anslaget för skydd av värdefull natur. 
Effekten blir att myndigheterna måste prioritera fjällskogen, eftersom den 
har ett särskilt skydd. Det innebär att skydd i andra delar av landet blir 
åsidosatt, och det skadar den biologiska mångfalden vid kuster och i 
skärgårdar. Det blir mindre stadsnära skydd och mindre skydd av 
ädellövskog. Det minskade anslaget innebär även att markägares 
möjligheter till ersättning för skydd av skog avsevärt försämras. Det 
minskade anslaget riskerar att få allvarliga konsekvenser.” 
 
I replik (anf. 57) på Marlene Burwick (S) säger Magnus Ek (C): ”Jag ska ta upp 
ett något komplicerat och impopulärt ämne i min replik. Det rör just 
budgeten för skydd av värdefull natur. Jag känner inte på något sätt att jag 
behöver försvara andra partiers budgetförslag där. Men jag noterar att 
anslaget för skydd av värdefull natur ökar i alla budgetförslag i år liksom det 
ökade tidigare år när vi tillsammans förhandlade om en budget. Den fråga 
som jag har till Marlene Burwick är: Varför är det så angeläget att just detta 
anslag inte bara bibehålls på samma nivå utan utökas? Det råder inte brist 
på angelägna miljöåtgärder att vidta. Vi vet att vi skulle behöva ha en mer 
offensiv politik vad gäller cirkulär ekonomi och vad gäller övriga insatser för 
biologisk mångfald, till exempel åtgärderna för att bevara värdefull natur 
som vi i Centerpartiet har med i vår budgetmotion. (…) Det är primärt den 
som handlar om att införskaffa ny mark och avsätta mer mark för formellt 
skydd. Men det är ganska mycket mindre pengar till det som handlar om att 
faktiskt ta till vara det som redan är skyddat och se till att de värden som 
fanns där från början inte försvinner, vilket tyvärr är en situation som vi har 
runt om i landet.”  
 
Marlene Burwick (S) I replik (anf. 58): ”Vår ingång har varit att vi behöver se 
till att vi har tillgång till skydd av skog i hela landet. Det finns ett stort behov 

 

522 2020/21:55. 



av det. Vi har haft många diskussioner i denna kammare också om 
ersättning till skogsägare. Då har många andra partier haft ett ganska högt 
tonläge i denna fråga. Då behöver det också finnas resurser för att klara av 
den politiken. Och det var det som regeringen ville göra men som nu inte 
finns med i denna budget. Det är klart att de 2 miljarder som budgeten sänks 
med kommer att göra en väldigt stor skillnad på detta område. Det tror jag 
att ledamoten själv inser.” 
 
Magnus Ek (C) i replik (anf. 59): ”Jag ifrågasätter inte att vi har ett skydd av 
värdefull natur. Och jag ifrågasätter inte att en del av detta skydd är formellt 
även om jag hoppas att de frivilliga avsättningarna blir norm, precis som 
sägs i skogspropositionen, och att den delen uppvärderas. Men frågan 
kvarstår: Varför är det så viktigt att utvidga just detta? Det är klart att de som 
får sin mark exproprierad och de vars privata mark blir naturreservat ska ha 
ersättning för det. (…) : Det är kanske inte mer formellt skydd som är det allra 
viktigaste. Och det är inte fler naturreservat som är det allra viktigaste. Lika 
viktigt är det med andra miljöåtgärder och att vi skyddar det som vi redan 
har avsatt.” 
 
I anförande 61 träder Jessica Rosencrantz (M) in i diskussionen: ”Jag kan 
börja med att konstatera att det är ganska hårda ord från 
Socialdemokraterna, vilket är lite märkligt. Det nämndes pengar för 
ersättning vid nekad avverkning av fjällnära skog. Där föreslår Moderaterna, 
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna exakt samma anslagsnivå 
som regeringen föreslog i sin budgetproposition. Vi kan också konstatera att 
det finns mer pengar i årets budget jämfört med föregående års budget för 
ytterligare skydd av värdefull natur, precis som Naturvårdsverket hade 
önskat i sitt budgetunderlag. Vad vi säger nej till är de 2 miljarder som 
regeringen lite oklart har lagt in i sin budgetproposition men som vi ändå får 
anta syftar till att tvångsöverta en väldigt stor areal mark från alla våra 
svenska skogsägare, inte minst i den fjällnära skogen. (…) Frågan blir ju om 
det yttersta målet är att minska skogsproduktionen i Sverige. Någon annan 
slutsats kan man nämligen inte dra om vi ska fortsätta undanta mark från 
produktion i den takt som Socialdemokraterna verkar vilja se framåt.” 
 
Marlene Burwick (S) svarar (anf. 62): ”Det är som om ledamoten inte 
lyssnade på mitt anförande. Det jag sa var att det enligt oss 
socialdemokrater behövs både brukande och skydd av skog i Sverige – både 
brukande och skydd. Jag pratade också om vikten av en tillväxt för att skapa 



och upprätthålla såväl höga naturvärden som biobaserade produkter och 
tjänster. (…) Min fråga tillbaka blir därför: Vill Moderaterna över huvud taget 
skydda skog i hela landet, eller är det enbart fjällnära skog som Moderaterna 
vill skydda? Och hur ser Moderaterna på den sida av skogspolitiken som 
också är viktig, det vill säga att vi måste kunna både bruka skogen hållbart 
och skydda skogen?”  
 
Jessica Rosencrantz (M) i replik (anf. 63) på Marlene Burwick (S): ”Låt mig 
konstatera att vi kan vara överens om att vi självklart måste bruka men även 
skydda en hel del värdefulla områden. Det är därför, kan vi konstatera, som 
mellan en fjärdedel och en tredjedel av all skogsmark – lite beroende på hur 
man räknar – redan i dag är undantagen från produktion i Sverige. Det är 
alltså inte så att Sverige i jämförelse med andra länder ligger efter när det 
gäller att skydda natur. Vi ska skydda natur, men det måste också finnas 
gränser om vi samtidigt värnar en bioekonomi. (…) Min fråga tillbaka är 
därför: Vill ni minska skogsproduktionen i Sverige, Marlene Burwick? Är det 
Socialdemokraternas politik? Då är det nämligen bra att säga det. Hur 
mycket areal vill ni undanta från produktion? Är det en yta motsvarande till 
exempel hela Västmanland, som Skogsutredningen föreslog?”    
 
Marlene Burwick (S) svarar (anf. 64): ”Fru talman! Nej, vi vill inte minska 
skogsproduktionen.” 
 
Magnus Ek (C) i ett nytt anförande (anf. 69): ”Fru talman! Jag skulle kunna 
fortsätta rabbla upp förslag, men åtta minuter är trots allt bara åtta minuter. 
Ni märker den allmänna trenden. För Centerpartiets del handlar det här om 
att se möjligheterna, fokusera på det där vi kan göra mest nytta men också 
våga prioritera resurser dit där de gör mest nytta. Vi har också gjort en del 
annorlunda prioriteringar än vad regeringen har gjort i sin 
budgetproposition som sedan förändrades av högerpartierna och vann 
gehör här i kammaren. Till exempel tycker vi att det inte är just anslaget till 
skydd av natur som ska öka, utan vi ökar i stället budgetposterna för de 
åtgärder som ibland annat de här skyddade områdena syftar till att 
bibehålla naturvärdena som från början var anledningen till att områdena 
skyddades.”  
 
Magnus Ek (C) i replik (anf. 71) på Lorentz Tovatt (MP): ”Tvärtom drar vi upp, 
vilket Lorentz inte nämnde, det som jag tog upp här, alltså framför allt det 
som ligger för att ta hand om, vårda och bevara det som redan är avsatt som 



formellt skydd. Det är ett faktiskt problem att vi bildar naturreservat fast det 
inte finns skötselplaner och finansieringsplaner färdiga. Vi sätter det i ett 
formellt skydd men tar inte ansvar för att naturreservaten ska fortsätta 
skyddas och för att miljövärdena inte att ska degraderas, skadas eller 
försvinna. (…) För mig är det hål i huvudet att avsätta mark som vi inte är 
beredda att sköta och vi inte kan förklara vad som ska skötas, hur det ska 
skötas och hur det ska finansieras. Kunskapen om det behöver ökas innan 
vi skyddar mer. När det sedan gäller det som vi faktiskt skär ned på handlar 
det just om skydd av värdefull skog. Framför allt vill vi minska takten på de 
formella avsättningarna, och det av ett par olika skäl. Dels måste vi 
prioritera skötseln, dels är vi inte övertygade om att det är i det formella 
skyddet vi hittar det mest effektiva miljöpolitiska arbetet, som snarare ligger 
i frivilliga avsättningar, dels är det en hel del som är undantagen produktion, 
som vi har varit inne på många gånger tidigare.”  
 
 
Magnus Ek (C) i replik (anf. 73) på Lorentz Tovatt (MP) igen: ”Frågan tillbaka, 
som Lorentz Tovatt gärna får svara på i sitt anförande senare, är precis den 
jag ställde till Marlene Burwick: Varför måste vi år efter år blåsa upp just 
budgetposten Skydd av värdefull natur mer än något annat? För mig börjar 
det se ut som att vi inte riktigt vet var vi ska göra av pengarna. Vi blåser upp 
det här området trots att vi vet att andra områden väldigt väl behöver 
satsningarna. Och vi i den här kammaren är inte alls säkra på om det är just 
mer och mer av formellt skydd som är det som behövs.” 
 
I sitt inledande anförande (anf. 74) säger Elin Segerlind (V): ”Anslaget 1:14 
Skydd av värdefull natur är ett anslag som M-KD-SD sidan nu med den 
antagna budgeten dragit ned på stort jämfört med regeringens förslag till 
satsning, en satsning som vi i Vänsterpartiet tillstyrkte i vår budget. Vi 
menar att anslaget är ett av de viktigaste kopplat till skogen, biologisk 
mångfald och omställning. Syftet med anslaget är att se till att det finns 
medel för utgifter för skydd och bevarande av värdefulla naturmiljöer för 
biologisk mångfald likaväl som för friluftsliv. Det här är ett anslag som en 
part som är ansvarig för en budget håller högt om denne vill se ersättningar 
betalas ut till markägare som vill att deras mark skyddas i en eller annan 
form. Ett högt anslag betyder att fler kan få ersättning men också att mer 
skog kan skyddas. En låg nivå på den här posten innebär det motsatta, att 
färre kan få ersättning och därmed att en mindre andel skog kan skyddas. 



Eftersom Sverige inte når upp till sitt mål för andel skyddad skog är det en 
högst beklaglig neddragning av anslaget” 
 
I sitt inledande anförande (anf. 75) säger Jakob Olofsgård (L): ”Skogen är 
själen för den som brukar den. Den politik som jag möts av i det här huset 
som inte litar på en skogsägare – precis som om orden biologisk mångfald 
skulle vara ett nytt begrepp på den här planeten – utan som i stället vill ta 
själva brukandet ifrån en skogsägare tar också ifrån denna människa en del 
av hans eller hennes själ. Liberalism är mångfald, i livet så som i skogen.”  
 
Magnus Ek (C) i replik (anf. 79) på Lorentz Tovatt (MP): ”Vi lägger 1,7 
miljarder mindre på skydd av skog. Det har jag inget emot. Jag tycker till 
och med att det är bra att vi prioriterar andra saker. Jag noterar också att när 
vi gör den prioriteringen kan vi lägga mer på annat, och det var det jag ville 
höra från Lorentz Tovatt: Är inte det bra?”  
 
Lorentz Tovatt (MP)  i replik (anf. 80) på Magnus Ek (C): ”Det är 700 
skogsägare som väntar på ersättning. Det är de pengarna vi lägger till i 
budgeten, och det är de pengarna Centerpartiet tar bort ur budgeten. Det är 
där vi är, helt enkelt. Jag förstår inte hur den centerpartistiska logiken går 
ihop här.” 
 
I anförande 85 säger Jessica Rosencrantz (M): ”Regeringens förslag skulle 
också ha kostat 2 miljarder kronor per år. Det är pengar som kan användas 
till mer prioriterade saker. Men vad vi gör i vårt budgetalternativ är att vi 
satsar mer pengar än tidigare år på skydd av värdefull natur, precis som 
Naturvårdsverket också har önskat. Och vi ser till att det finns pengar, totalt 
410 miljoner, precis som regeringen föreslog i budgetpropositionen, för att 
ersätta de markägare som nekas avverkning av fjällnära skog. Men det 
faktum att de partier som står bakom regeringens skogsproposition och 
budget inte ens är överens om vad pengarna ska användas till visar att det 
definitivt är klokt att ta bort pengarna. Om regeringen vill att vi ska bruka 
mindre skog, vilket faktiskt blir resultatet, är det bättre att erkänna det. Det 
tänker vi sätta stopp för, och det gör vi med den här budgeten. Dessutom 
tänker vi inte medverka till att underkänna de över 300 000 privata 
skogsägarna runt om i vårt land, ofta familjer som har ägt sin skog i 
generationer och brukat den med kärlek och omsorg om naturen.” 
 



I anförande 100 säger Kjell-Arne Ottosson (KD): ”Politiken ska inte vara den 
part som hotar Sveriges möjligheter att nå klimatmålen. I stället för att 
undanta mer skog från brukande och på så sätt straffa vanliga hederliga 
skogsägare bör staten se till att sköta den skog man redan har exproprierat 
på olika sätt. Om skog ska skyddas ska det ske på frivillig väg. I Norge hade 
man liknande konflikter som vi har här kring skogen fram till dess att man 
gick över till att skydd av skog ska bygga på frivillighet. Då blev 
konfliktnivån en helt annan. Den gick ned till ett minimum, och parterna är 
nöjda med sakernas tillstånd. Dit bör vi också komma, men ska vi komma 
dit är det tydligt att det behövs en ny regering.” 
 
I anförande 101 säger Maria Gardfjell (MP): ”En av Miljöpartiets mest 
prioriterade frågor är att skogsägare som bidrar i naturvårdsarbetet och som 
skyddar skog och sköter naturvårdsskogarna ska få en bättre och rimligare 
ersättning. Vi behöver avsätta mer medel till naturvärdesinventeringar och 
rådgivning till skogsägare och använda statlig bytesmark, så att skogsägare 
kan fortsätta bedriva skogsbruk samtidigt som de allra mest värdefulla 
gammelskogarna och skogarna med höga naturvärden sparas. (…) Om man 
ska kunna genomföra ett skydd av fjällnära skogar – om skogsägarna vill 
och när skogsägarna vill – i enlighet med den inriktning som 
skogspropositionen har måste pengarna finnas. De finns inte i den budget 
som vi diskuterar här i dag. De är utraderade av klåfingriga moderater, 
sverigedemokrater och kristdemokrater, som tror att man stärker 
äganderätten genom att ta bort ersättningar som ska gå till skogsägare.”  
 
I replik (anf. 102) på Maria Gardfjell (MP) säger Kjell-Arne Ottosson (KD): ”Jag 
vill börja med något av det första som Maria Gardfjell tog upp. Hon vill gärna 
köpa julklappar tillverkade hållbart, gärna av trä. Vi ska bygga mer i trä, 
absolut. Vi ska göra kläder av trä och kanske smarta förpackningar också. 
Men samtidigt ska vi skydda mer och mer. (…) Hur går den här logiken ihop, 
Maria Gardfjell? Hur ska vi få till detta när vurmen att skydda alltmer skog 
är så stor?”  
 
Maria Gardfjell (MP) svarar Kjell-Arne Ottosson (KD) (anf. 103): En av de linjer 
som Miljöpartiet driver är att få en betydlig betoning på det cirkulära. 
Genom att öka andelen långlivade produkter bland sådant som tillverkas av 
trä kommer vi också att ha en större mängd råvara som kan cirkuleras. Den 
kan återvinnas, och på så sätt kan vi maximera uttaget av det som vi 



faktiskt avverkar från skogen, så att man inte slösar bort det för tidigt i 
produkternas livslängd.  
 
Kjell-Arne Ottosson (KD) i anförande 104:  ”Tar Miljöpartiet inte äganderätten 
på allvar när man bara talar om att det handlar om ersättning? Äganderätt 
handlar inte bara om ersättning; det handlar om att du ska få bruka det som 
du har, har ärvt, fått eller köpt. Det kanske har gått i generation efter 
generation, och du har skött det i år efter år för att du ska få avverka och få 
avkastning. Helt plötsligt rycks mattan bort. Men du får lite ersättning. Är 
det äganderätt, Maria Gardfjell?” 
 
I replik på Maria Gardfjell (MP) (anf. 106) säger Jessica Rosencrantz (M): 
Rätten att få ersättning när staten tar någonting ifrån dig borde vara ganska 
grundläggande, men det är inte detta som är att värna äganderätten. Att 
värna borde vara att se vad de över 300 000 privata skogsägarna bidrar med 
redan i dag i produktion i skogsbruket men också när det gäller 
naturhänsyn och bejaka det och låta det få fortsätta. Det är ju verklig 
äganderätt. Jag kan också konstatera att det är ett väldigt fokus på de här 2 
miljarderna, men man låtsas inte om att det finns 1,7 miljarder i budgeten för 
att skydda ytterligare natur. Men någonstans måste det väl ändå finnas en 
hejd på ambitionerna att ta bort skog ur produktion?  
 
Maria Gardfjell (MP) svarar (anf. 107): ”Jag sa i mitt anförande att Miljöpartiet 
eftersträvar en skogspolitik med höga ambitioner när det gäller skydd av 
områden med värdefull natur. Som miniminivå behöver vi följa de beslut 
som tas inom ramen för FN:s konvention om biologisk mångfald och de 
beslut som fattas i EU och i Sverige som styr oss, helt enkelt. Där är vi inte i 
dag. Vi ligger på en 5-procentig nivå ungefär av formellt skyddad mark. De 
siffror som Jessica Rosencrantz hänvisar till är därför mer tagna ur luften – 
ett slags servettskiss för skydd av vår natur kanske. När det gäller frågan om 
hur mycket Miljöpartiet vill skydda och hur mycket man behöver pengar till 
tycker jag att det som Jessica Rosencrantz sa om att det är grundläggande 
att skogsägare får ersättning när de bidrar till naturskyddet var väldigt bra. 
Men om det är så grundläggande förstår jag inte varför man tar bort 2 
miljarder kronor ur budgeten när dessa pengar skulle gå till denna 
grundläggande rättighet att få ersättning. När det gäller fjällskogarna har vi 
domstolsbeslut på att staten måste betala ut ersättning till skogsägare om 
de inte får avverka. Dessa domslut gör att vi behöver ta höjd i statens budget 



för att faktiskt kunna betala ut dessa ersättningar. Det är just därför som 
dessa 2 miljarder behövs.” 
 
Jessica Rosencrantz (M) i anförande 108: ”Det är just därför som vår budget 
innehåller exakt samma anslag som budgetpropositionen för att ersätta 
markägare som nekas avverka fjällnära skog. Det är exakt samma 
anslagsnivå. Fru talman! Det är inte konstigt att allt fler skogsägare är, som 
Maria Gardfjell uttrycker det, intresserade av att ingå avtal med staten när 
de gör det under galgen. De vet att alternativet är att staten gör det ändå. (…) 
Jag tycker att det är intressant att även om Miljöpartiet i sina anföranden 
låter som att det är otroligt viktigt med skogsbruk landar man ändå i 
slutsatsen att det är överordnat allt att skydda mer, inte att hitta sätt att 
kombinera detta. Vi vet att ett antal av våra miljömål i dag är orealistiska så 
till vida att om man skulle uppnå dem som de är skrivna skulle det i princip 
innebära att vi måste upphöra med allt skogsbruk. (…) Det är ett enormt 
fokus på kvantitet och att skydda ytterligare arealer men inte på att ta hand 
om de naturvärden som redan finns i dessa skyddade områden. Detta gör att 
de så småningom förfaller. I värsta fall kan granbarkborre och annat spridas 
till närliggande privata markägare.”  
 
Magnus Ek (C) i anförande 110: ”Till att börja med talar man ofta från 
Miljöpartiet om det ohållbara skogsbruk som vi har i Sverige. Det talas 
sällan om vad det är som är ohållbart. (…) Alla nyckeltal går åt rätt håll 
oavsett om vi pratar om frivilligt eller formellt avsatt skyddad mark eller om 
vi pratar om dödved. (…) Vad är det som är så ohållbart? Detta är man 
alldeles för dålig på att tala om. I stället snackar man slentrianmässigt ned 
ett av de mest hållbara skogsbruken i världen. (…) Som vi har talat om 
tidigare blir inte miljötillståndet bättre bara för att vi formellt skyddar 
någonting. Det handlar om vad vi gör med det. Frågan är varför denna 
budgetpost ska höjas.”  
 
Mats Nordberg (SD) i anförande 115: Vi har nästan inga arter som dör ut på 
grund av skogsbruk, och de som gör det finns faktiskt längst ned i den 
sydligaste delen av landet och är arter som är knutna till ekar och andra 
lövträd. Det är inte arter i norra Sverige. Allra minst är det arter nära fjällen, 
för där har vi enorma skyddade områden. Det är det område i Sverige där vi 
har flest skyddade skogar, och det har vi haft ända sedan 1909 då de första 
nationalparkerna inrättades i vårt land. (…) Vi skulle vilja se över reglerna för 
hur vi ska ha det med de olika kriterierna för skydd av natur, för det känns 



som att en skogsägare inte i förväg har möjlighet att gissa om han kommer 
att få avverka eller inte. Just i det här området verkar det o   vara så att man 
inte får det, trots att det är där vi redan har mest skyddat. Det är inte särskilt 
bra. (…) Om man hittar akut hotade arter på en mark måste man naturligtvis 
vänta med avverkningen och tänka ut vad man ska göra åt det. Men det är 
en helt annan sak än att skydda jätteområden där vi redan har jättestor och 
skyddad areal.” 523 
 
Beslut fattat med acklamation.524 
  

 

523 2021/22:45, 40–59 och 64–86. 
524 2021/22:46.  



8. Översyn av skogspolitiken 
 

8.1 Initiativ under mandatperioden 
DS 
Kommittédirektiv 
Sökord: 
"skog" OCH "översyn" 
”skog” OCH ”utred”¨ 
”skogspolitik” 
 
Skogsutredningen  
 
I januariavtalets 26e punkt ”Värna och stärk den privata äganderätten till 
skogen” skriver Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och 
Liberalerna om deras överenskommelse om skogspolitiken: ”Det nationella 
skogsprogrammet utvecklas för att ytterligare främja en växande 
skogsnäring och ett hållbart skogsbruk. Programmet ska bygga på 
skogsvårdslagens två mål om produktion och miljöhänsyn. Särskilt fokus 
ska läggas på goda villkor för företagande i skogssektorn. Utredningar 
tillsätts om stärkt äganderätt, nya flexibla skydds- och ersättningsformer 
vid skydd av mark samt hur internationella åtaganden om biologisk 
mångfald ska kunna förenas med en växande cirkulär bioekonomi 
(Utredning 2019. Ny lagstiftning från 1 juli 2021).”   
 
Den 18 juli 2019 beslutade regeringen att ge en särskild utredare uppdraget 
att undersöka möjligheterna och lämna förslag på åtgärder för stärkt 
äganderätt till skog, nya flexibla skydds- och ersättningsformer vid skydd av 
skogsmark samt hur internationella åtaganden om biologisk mångfald ska 
kunna förenas med en växande cirkulär bioekonomi. Sammantaget skulle 
förslagen ”främja en växande skogsnäring och hållbar skoglig tillväxt med 
god och säkerställd tillgång till nationell biomassa från den svenska 
skogen.”525  
 
Trots ett omfattande direktiv tilläts inte utredaren att ta ett helhetsgrepp 
över politiken i ljuset av de olika lagstiftningar, nationella mål och 

 

525 Dir. 2019:46, s. 1.  



internationella åtaganden som rör skogen. Utredningen kunde därför inte 
heller presentera förslag på hur Sveriges internationella åtaganden ska 
kunna förenas med en växande bioekonomi, vilket var ett av huvudsyftena 
med utredningen.526 
 
Den 30 november 2020 presenterades skogsutredning med förslag för stärkt 
äganderätt, förslag för en växande cirkulär bioekonomi; förslag för en 
tydligare skogsvårdslagstiftning, en mer ändamålsenlig inventering av skog 
och halverad handläggningstid för avverkningsanmälan; förslag för en 
tydligare politik för bevarande av biologisk mångfald; samt, en statlig 
investering i Sveriges unika fjällnaturskogar. 
 
Angående avgränsningar av utredningen skriver utredaren: ”Det mycket 
omfattande utredningsdirektivet lyfter flera mycket komplexa frågor. Vissa 
avgränsningar har därför gjorts.” En avgränsning som gjorts är 
utredningsuppdraget ”att analysera skogsägarnas eget ansvar för miljön 
inom befintlig skogs- och miljöpolitik.” Om anledningen till avgränsning 
skriver utredaren: ”Denna del av uppdraget förutsätter en uttolkning av 
sektorsansvaret för miljön och dessutom koppla samman detta 
skogspolitiska mål med miljöpolitiken i stort. Till viss del har utredningen 
lämnat förslag som innebär att markägarens ansvar för kunskap om 
naturvärden tydliggörs. En fullständig analys av markägarens ansvar för 
miljön bör dock ske i en bred dialogprocess, där rådande skogspolitik 
utvärderas. Utredningen har uppfattat att en sådan dialog som sker under 
tidspress och under knappa resurser kan komma att göra mer skada än 
nytta. Utredningen har därför tagit fasta på det utredningsdirektiv som 
anger att utgångspunkten är att skogspolitikens grunder ligger fast. Om en 
bredare översyn av skogspolitiken bedöms nödvändig bör det ske i särskild 
ordning.”  
 
På liknande vis skriver utredningen: ”Vidare anges i uppdraget att 
utredningen ska analysera behovet av skydd av skog för att kunna nå 
relevanta nationella miljömål och internationella åtaganden om biologisk 
mångfald (…) För att gå på djupet med denna fråga krävs mer tid och 
resurser än vad som varit tillgängliga. Frågan bör även utredas i ett bredare 

 

526 Naturskyddsföreningen (2021) “Yttrande över Skogsutredningens betänkande SOU 2020:73, 
Naturskyddsföreningens remissvar”. 6 april 2021. Diarienummer: M2020/01926. Tillgänglig här: 
naturskyddsforeningen.pdf (regeringen.se) 



sammanhang, som inte endast rör skogen och i en form som ger möjlighet 
att relatera de internationella åtagandena till nationella mål som satts upp 
för att uppfylla dessa.”527 
 
Utredningen la därtill fram konkreta förslag på förbättringar kopplat till 
skogsbruket, till exempel kan nämnas ett kunskapskrav i skogsvårdslagen, 
ett förbättrat nationellt skogsprogram, ett vetenskapligt råd för biologisk 
mångfald i skogen och en stor satsning på de skyddsvärda skogarna i, och i 
anslutning till, den fjällnära gränsen.  
 
 

8.2 Propositioner, förordningar och motioner 
 
Propositioner och förordningar 

Sökord: 
"skog" OCH "översyn"  
”skog” OCH ”utred”  
”skogspolitik” 
 
I budgetpropositionen 2021/22:1 ”Utgiftsområde 23 Areella näringar, 
landsbygd och livsmedel” under ”politikens riktning” för skog anför 
regeringen: ”Inriktningen för skogspolitiken ligger fast. Den svenska 
skogspolitiken bygger på de jämställda målen om produktion och miljö. En 
grundläggande del av skogspolitiken är skogsbrukets sektorsansvar och 
skogsägarnas frihet under ansvar. Äganderätten till skog behöver stärkas 
och värnas.” Samt, om det nationella skogsprogrammet bedömer regeringen 
”att programmets olika insatser och dialog fortsatt bidrar till att främja en 
växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk. Programmet ska bygga på 
skogsvårdslagens (1979:429) två jämställda mål om produktion och miljö. 
Särskilt fokus ska läggas på goda villkor för företagande i skogssektorn.”528 
 
I proposition 2021/22:58 ”Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade 
incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund” av Stefan 
Löfven och Ibrahim Baylan ”föreslår regeringen att nya ersättningsmarker 
och ett nytt markförsäljningsprogram från Sveaskog AB bör bidra till skydd 

 

527 SOU 2020:73 del 1, ss. 58–59. 
528 Prop. 2021/22:1 Utgiftsområde 23, ss. 53–54.  



av värdefull skog.” I motiveringen skriver regeringen: ”För att värna 
möjligheten för skogsägare att fortsätta bedriva skogsbruk och genom 
snabbt skydd kunna erbjuda mindre skogsägare alternativ när värdefull 
skog skyddas, bör ett ersättningsmarksprogram (Sveaskogsprogram) tas 
fram och genomföras för att möta efterfrågan hos de enskilda markägare 
som inte längre tillåts bruka sin skog. Det omfattar 25 000 hektar och 
inriktas helt mot enskilda markägare av skog samt skogsfastigheter som 
ägs och förvaltas gemensamt inom så kallade allmänningsskogar och 
häradsallmänningar, för vilka ersättningsmark kan vara ett attraktivt 
alternativ som möjliggör ett fortsatt brukande på en annan plats.”529 
(Behandlas i 2021/22:MJU18 - beredning 3 mars, beslut 24 mars 2022). 
 
Utöver föreslagen om ersättningsmark så skriver regeringen om 
regeringens inriktning och bedömning av skogsutredningens förslag. Bland 
annat bedömer regeringen om ”Styrmedel och arbetsformer bör utvecklas 
för ökat engagemang för naturvård” att: ”Äganderätten bör stärkas vid 
formellt skydd av skog genom att frivilligt formellt skydd bör vara en 
grundläggande utgångspunkt och ett huvudsakligt arbetssätt för 
myndigheterna. Initiativ till formellt skydd bör enklare kunna tas av 
markägare. När det ska fattas beslut om att inrätta formellt skydd av skog 
bör avsteg från frivillighet vara mer restriktivt än i dag, när så är befogat.” 
 
Om regelförenklingar: ”Ett uppdrag om regelförenkling inom skogsbruket 
bör ges till Skogsstyrelsen. Syftet med regelförenklingarna bör vara att 
äganderätten stärks och att villkoren för företagande inom skogssektorn 
underlättas. Uppdraget bör sträva efter synergieffekter som gynnar 
skogspolitikens jämställda mål om produktion och miljö. I uppdraget bör det 
vidare ingå att utreda förenklingsförslag t.ex. som Skogsutredningen 
lämnat. Översynen bör göras i samråd med Naturvårdsverket, Sveriges 
Lantbruksuniversitet, Boverket och Sametinget.”530 
 
Samt, angående utredningens förslag att utse en opartisk nationell 
samordnare för att på ett integrerat och brett vis hantera skogsfrågorna 
(SOU 2020:73, 9.3) bedömer regeringen ”att en nationell samordnare inte 
bedöms kunna strukturera den pågående dialogprocessen bättre än den 
form som finns för närvarande, där ministern med ansvar för skogspolitiken 

 

529 Prop. 2021/22:58 yrkande 1–4, ss. 1–5 och 20.  
530 Prop. 2021/22:58, 9.1, ss. 47–48. 



leder dialogprocessen. Frågor runt skogen är ofta komplexa och det är en 
fördel att den politiska nivån är i direkt och tät dialog med intressenterna 
och på så sätt kan medverka aktivt vid hantering av målkonflikter.”   
 
Utredningen gjorde även en grundlig analys rörande kunskapskravet i 
miljöbalken och kom, liksom i artskyddsutredningen (SOU 2021:51), fram till 
att kunskapskravet gäller för skogsbruket. Skogsutredningen lämnade även 
förslag på hur kunskapskravet bör införlivas i skogsvårdslagen, vilket 
regeringen helt bortsåg från i propositionen. 
 
Propositionen anför eller föreslår inte något om en bredare översyn av 
skogspolitiken eller bemöter utredningens hänvisning till att det behövs en 
bredare utvärdering av skogspolitiken och större ansats för att kunna 
genomföra delar av utredningsuppdraget.  
 

Fem partier lade följdmotioner: Liberalerna (2021/22:4337), 
Sverigedemokraterna (2021/22:4334), Kristdemokraterna (2021/22:4335), 
Moderaterna (2021/22:4336) och Miljöpartiet (2021/22:4338).  

Motioner  

”skogspolitik” 
skog OCH ägande* OCH lagstiftning 
 

8.2.1 Regeringspartierna  

 
8.3.1.1 Socialdemokraterna (2018–2022) 
 

Socialdemokraterna har inte motionerat om att göra en översyn av 
skogspolitiken för att underlätta att nå miljökvalitetsmålen och säkerställa 
ett hållbart nyttjande av skogen. 

 
8.3.1.2 Miljöpartiet (2018 t o m 30 nov 2021) 
 
I kommittémotion 2018/19:2315 ”En kraftfull naturpolitik” av Maria Gardfjell 
m.fl. yrkar Miljöpartiet på att ” Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om att Sverige ska verka för att vara ett grönt föregångsland inom 



naturvänligare skogsbruk med ökade arealer med naturvårdsinriktning och 
tillkännager detta för regeringen.” I motiveringen skriver partiet: ”Dagens 
skogsbruk är inte hållbart och samhällets fastställda mål för skogsmarken 
uppnås inte, detta gäller såväl miljökvalitetsmålet ”Levande skogar” som 
miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och djurliv”. I dagsläget är cirka 1 800 
skogslevande arter upptagna på rödlistan över hotade arter. Det finns också 
brister i efterlevnaden av den lagstadgade miljöhänsynen vid 
slutavverkning. Sverige behöver en ny och hållbar skogspolitik – inte minst 
på grund av tilltagande miljö- och klimatutmaningar och ökad efterfrågan 
av skogsråvara.” 531 (Behandlades i betänkande 2018/19:MJU8, utskottets 
förslag: avslag, kammarens beslut: avslag).  
 

I kommittémotion 2020/21:2709 ”Miljöpolitik – viktiga frågor om miljö, natur 
och klimat” av Maria Gardfjell m.fl. yrkar partiet på att ” Riksdagen ställer 
sig bakom det som anförs i motionen om ett starkare lagligt skydd för 
Sveriges skogar och tillkännager detta för regeringen.” I motionen skriver 
partiet: “Miljöpartiets övergripande målsättning är att lagstiftningen för 
skogen ska inkorporeras i miljöbalken, eftersom skogsbruket är en 
verksamhet med mycket stor miljöpåverkan. När dagens 
skogsvårdslagstiftning kom 1993 innebar den större frihet och ökade 
miljökrav. Lagen är idag otillräcklig för att bevara arter och nå Sveriges 
miljömål. Kraven på miljöhänsyn i nuvarande skogsvårdslagstiftning ger 
inte avsedd effekt beträffande miljöanpassning av skogsbruket. 
Miljöhänsynen är mer utvecklad i Skogs-styrelsens allmänna råd, men 
dessa är inte juridiskt bindande. Juridiskt bindande miljökrav kan ge ett 
skydd åt hänsynskrävande biotoper. En straffsanktionerade lagstiftning 
skulle ge mindre byråkrati än dagens system.” I samma motion yrkar 
Miljöpartiet på att “Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen 
om att klimatnyttan med skogen även måste inbegripa kolinlagring i 
levande skogar, ökad biologisk mångfald och skydd av ekosystemtjänster 
och tillkännager detta för regeringen.” I motiveringen skriver partiet att “det 
krävs en helhetssyn för hela klimatnyttan med skogen. En hållbar 
skogspolitik behöver säkerställa skogens alla funktioner, och även omfatta 
åtgärder som påverkar efterfrågan på jungfrulig råvara från skogen. Det 
handlar till exempel om ökad hushållning med material, större återvinning 
av papper och andra skogsprodukter och energieffektivisering. De som tror 
att skogen gör störst klimatnytta om den brukas så att virkesproduktionen 

 

531 2018/19:2315 yrkande 2, ss. 1 och 4. 



maximeras har inte rätt.” 532 (För båda yrkanden: 2020/21:MJU15, utskottets 
förslag: avslag, kammarens beslut: avslag). 

 

8.2.2 Oppositions- och samarbetspartierna 
 

8.2.2.1 Moderaterna  
 
Moderaterna har inte motionerat om att göra en översyn av skogspolitiken 
för att underlätta att nå miljökvalitetsmålen och säkerställa ett hållbart 
nyttjande av skogen. Moderaterna har lagt följande motioner som omfattat 
skogspolitiken där partiet bland annat har motionerat om att antingen 
stärka eller tillsätta en utredning om hoten mot äganderätten inom 
skogsnäringen, om att det behövs regelförenklingar för skogsbruket och 
skogsnäringen, om att omformulera miljömålen Levande skogar och Ett rikt 
växt- och djurliv så att de blir mer realistiska och nåbara, samt om ökad 
produktion i de svenska skogarna: 
 
2018/19:2819 ”Reformagenda för Sverige” (M, C, KD och L) 
2018/19:2888 ”Skogspolitiken”  
2018/19:2895 ”Klimatpolitik för hoppfulla” 
2018/19:3011 ”med anledning av skr. 2018/19:25 Riksrevisionens rapport om 
skyddet av värdefull skog” 
2018/19:2783 ”Fler företag och stärkt konkurrenskraft” 
2019/20:2659 ”Klimatpolitik för hoppfulla” 
2019/20:2676 ”Regional tillväxt” 
2019/20:2667 ”Skogspolitik” 
2019/20:2677 ”Fler företag och stärkt konkurrenskraft” 
2020/21:3356 ”Skogspolitik” 
2020/21:3349 ”Klimatpolitik för hoppfulla” 
2020/21:3488 ”En tillväxtagenda för hela Sverige” 
2020/21:3368 ”Klimat, energi och miljö” 
2021/22:3432 ”Skogspolitik” 
2021/22:4336 ”med anledning av prop. 2021/22:58 Stärkt äganderätt, flexibla 
skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med 
frivillighet som grund” 

 

532 2020/21:2709, yrkande 11-12, ss. 1,13–14. 



2021/22:3436 ”Klimatpolitik för hoppfulla” 

 
8.2.2.2 Sverigedemokraterna 
Sverigedemokraterna har inte motionerat om att göra en översyn av 
skogspolitiken för att underlätta att nå miljökvalitetsmålen och säkerställa 
ett hållbart nyttjande av skogen. Partiet har lagt följande motioner om 
skogspolitiken där partiet bland annat har motionerat om att den svenska 
modellen för skogsbruk bör behållas, om regellättnader och om att 
respekten för äganderätten i skogsbruk behöver öka:  

2018/19:1281 ”En svensk skogspolitik” 
2019/20:604 ” En skogspolitik för skogsbruk och biologisk mångfald” 
2020/21:729 ”En skogspolitik för lönsamt brukande och biologisk mångfald” 
2020/21:700 ”Rimliga förutsättningar för landsbygden” 
2020/21:3924 ”med anledning av skr. 2020/21:133 Nationell strategi för 
hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030” 
2021/22:2451 ”Levande landsbygd”  
2021/22:2456 ”Skogspolitik med helhetssyn” 
 

I kommittémotion 2018/19:1281 ”En svensk skogspolitik” av Mats Nordberg 
m.fl. yrkar Sverigedemokraterna på att ”Riksdagen ställer sig bakom det 
som anförs i motionen om den ’svenska skogsbruksmodellen’ där två 
övergripande och jämställda skogspolitiska mål, produktionsmålet och 
miljömålet, huvudsakligen eftersträvas på samma brukade marker och 
tillkännager detta för regeringen.” I bakgrunden skriver partiet: ”Den 
svenska modellen för skogsskötsel, där det på samma marker drivs både 
skogsbruk och naturvård, har utvecklats mycket under de senaste 25 åren 
och lett till positiva resultat. Som exempel kan nämnas att såväl antalet 
äldre träd som mängden död ved har ökat under perioden. Denna modell bör 
även fortsättningsvis utgöra fundamentet för svenskt skogsbruk. 
Huvudprincipen bör därvid vara att tillämpa båda målen på den stora 
majoriteten av skogsmarken, men med möjlighet att införa ökat skydd på 
vissa marker, exempelvis genom naturskyddsområden och mer intensiv 
odling på andra.”533 (Behandlades i 2018/19:MJU8, utskottets förslag: avslag, 
kammarens beslut: avslag). 

 

533 2018/19:1281 yrkande 1 ss. 1 och 3. 



 
8.2.2.3 Kristdemokraterna 

I kommittémotion 2018/19:3008 ”med anledning av skr. 2018/19:25 
Riksrevisionens rapport om skyddet av värdefull skog” av Magnus 
Oscarsson m.fl. yrkar Kristdemokraterna på att ”Riksdagen ställer sig bakom 
det som anförs i motionen om att tillsätta en parlamentarisk utredning med 
uppdrag att ge förslag på en politik med positiva incitament till 
naturvårdshänsyn i skogsskötseln och tillkännager detta för regeringen.” I 
sin motivering skriver partiet: ”Kristdemokraterna anser att det är orimligt 
med den rättsosäkerhet som råder i dagsläget. (…)  Staten bör se de privata 
skogsägarna som medspelare snarare än som motspelare.  (…) En utredning 
behöver också tillsättas för att se över hur äganderätten kan stärkas inom de 
areella näringarna.”534 (Behandlades i 2018/19:MJU8, utskottets förslag: 
avslag, kammarens beslut: avslag). 
 

 ”I kommittémotion 535 ”med anledning av prop. 2021/22:58 Stärkt äganderätt, 
flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med 
frivillighet som grund” av Magnus Oscarsson m.fl. yrkar Kristdemokraterna 
på att "Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillägg till 
uppdraget om regelförenklingar och tillkännager detta för regeringen." I 
motiveringen skriver partiet: I propositionen föreslås att Skogsstyrelsen ges 
ett uppdrag om regelförenkling (…) Kristdemokraterna anser att detta är 
angeläget, men till detta bör även tilläggas uppdrag om att korta 
handläggningstider, principiell vägledning för myndigheter att undvika 
byråkrati i form av nya utredningskrav och redovisning för skogsföretagare 
samt att ta bort samrådskravet enligt 12 kap. 6 § miljöbalken."￼ 
(Behandlades i 2021/22:MJU18, utskottets förslag: avslag, kammarens beslut: 
avslag).  
 
Utöver motionerna ovan har Kristdemokraterna lagt följande motioner som 
omfattat skogspolitik i vilka partiet har motionerat om bland annat att 
tillsätta en utredning om naturvården och om att stärka äganderätten inom 
skogsnäringen, samt om att se över preciseringen av miljömålen Levande 
skogar och Ett rikt växt- och djurliv så att skogsbruket kan kontinuerligt 
främjas:  

 

534 2018/19:3008 yrkande 1, ss. 1 och 3. 
535 2021/22:4335 yrkande 13, ss. 2 och 6. 



 
2018/19:2819 ”Reformagenda för Sverige” (M, C, KD och L) 
2018/19:3008 ”med anledning av skr. 2018/19:25 Riksrevisionens rapport om 
skyddet av värdefull skog” 
2021/22:4335 ”med anledning av prop. 2021/22:58 Stärkt äganderätt, flexibla 
skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med 
frivillighet som grund” 
 
8.2.2.4 Liberalerna  
 
I partimotion 2018/19:2255 ”Grön liberal politik för miljö och klimat” av Jan 
Björklund yrkar liberalerna på att ”Riksdagen ställer sig bakom det som 
anförs i motionen om ökad miljöhänsyn inom skogsbruket och tillkännager 
detta för regeringen.” I motiveringen skriver partiet: ”Både staten och 
skogsnäringen har ett stort ansvar att skydda skogens ekosystem, bevara 
den biologiska mångfalden och slå vakt om naturvård och miljöhänsyn. 
Miljöhänsynen inom skogsbruket måste öka. Det behövs mer forskning 
kring frågor om alternativa bruknings- och avverkningsmetoder. 
Äganderätten är central utifrån att det man äger vårdar man. Vi vill göra en 
översyn av en rad regler för att stärka incitamenten för hållbart skogsbruk 
som förbättrade ersättningsmodeller för att formellt skydda värdefull skog, 
översyn av tillämpningen av artskyddsförordningen och reglerna kring 
nyckelbiotoper. Vi vill i större utsträckning utnyttja möjligheten med statligt 
ägd utbytesmark.”536 (Behandlades i 2018/19:MJU8, utskottets förslag: avslag, 
kammarens beslut: avslag). 

 

I kommittémotion 2019/20:3361 ”Grön liberal miljöpolitik” av Tina Acketoft 
m.fl. yrkar Liberalerna på att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om skogens roll för klimatet, den biologiska mångfalden och 
svensk ekonomi och tillkännager detta för regeringen.” I bakgrunden anför 
partiet att: ”Miljöhänsynen inom skogsbruket måste öka. Det behövs mer 
forskning kring frågor om alternativa bruknings- och avverkningsmetoder. 
Äganderätten är central utifrån att det man äger vårdar man. Vi vill göra en 
översyn av en rad regler för att stärka incitamenten för hållbart skogsbruk 
som förbättrade ersättningsmodeller för att formellt skydda värdefull skog 
och en översyn av tillämpningen av artskyddsförordningen och reglerna 

 

536 2018/19:2255 yrkande 20, ss. 2 och 8.  



kring nyckelbiotoper. Vi vill även göra en översyn av möjligheten att i större 
utsträckning utnyttja möjligheten med statligt ägd utbytesmark.”537 
(Behandlades i 2019/20:MJU7, utskottets förslag: avslag, kammarens beslut: 
avslag).  

 

Utöver motionerna ovan har Liberalerna lagt följande motioner som 
omfattat skogspolitik där partiet har motionerat om bland annat att tillsätta 
en utredning om att stärka äganderätten inom skogsnäringen och om att 
öka miljöhänsynen i skogsbruket genom att till exempel anpassa 
avverkningsmetoder, återplantering och återvätning. Partiet framhåller 
även att vikten av att möjliggöra variation av skogsbruksmetoder, från 
kalhyggesbruk till kontinuitetsskogsbruk:  
 
2018/19:2819 ”Reformagenda för Sverige” (M, C, KD och L) 
2020/21:3273 ”Hållbar förvaltning av djur och natur” 
2021/22:3981 ”Liberal politik för naturvård och biologisk mångfald” 
 
8.2.2.5 Centerpartiet  
 
Centerpartiet har inte motionerat om att göra en översyn av skogspolitiken 
för att underlätta att nå miljökvalitetsmålen och säkerställa ett hållbart 
nyttjande av skogen. Partiet har lagt följande motioner som omfattat 
skogspolitik i vilka partiet bland annat har motionerat om att antingen 
stärka eller tillsätta en utredning om att stärka äganderätten inom 
skogsnäringen, om att värna om den svenska modellen för skogsbruk, om 
att öka utnyttjandet av skogsråvara och tillväxten i Sveriges skogar och om 
att införa regelförenklingar i skogsbruket:  
 
2018/19:2425 ”Landsbygd och regional utveckling”  
2018/19:2426 ”Miljö och grön tillväxt” 
2018/19:2819 ”Reformagenda för Sverige” (M, C, KD och L) 
2019/20:3106 ”Frihetsreformer för Sveriges landsbygd” 
2020/21:2928 ”Skog och bioekonomi” 
2021/22:3682 ”Skog och bioekonomi”  
2021/22:3684 ”Ledarskap för klimat och grön omställning” 
2021/22:3511 ” En stark och grön ekonomi med fler företag” 

 

537 2019/20:3361 yrkande 6, ss. 1 och 4. 



 
8.2.2.6 Vänsterpartiet 

 
I kommittémotion 2018/19:669 ”Biologisk mångfald” av Elin Segerlind m.fl. 
yrkar Vänsterpartiet på att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om att Sverige bör anta ett nytt etappmål för utökad areal skyddad 
skog för att uppnå miljökvalitetsmålet Levande skogar och åtaganden i 
enlighet med Nagoyaöverenskommelsen och tillkännager detta för 
regeringen.” I bakgrunden skriver partiet: ”Skogen har även stora sociala och 
kulturella värden. Dess betydelse för rekreation, friluftsliv och undervisning 
är omfattande. En långsiktigt hållbar skogspolitik som värnar de ekologiska, 
ekonomiska, sociala och kulturella värdena förutsätter att bärkraften för 
skogen som ekosystem stärks och bevaras.”538 (Behandlades i 2018/19:MJU8, 
utskottets förslag: avslag, kammarens beslut: avslag). 
 
I kommittémotion 2020/21:1311 ”Levande skogar” av Elin Segerlind m.fl. och i 
partimotion 2021/22:3279 ”Biologisk mångflad” av Nooshi Dadgostar m.fl. 
yrkar Vänsterpartiet på att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om att regeringen bör tillse att en översyn av skogspolitiken 
genomförs för att stärka uppfyllelsen av våra miljökvalitetsmål och för att 
uppnå hållbart nyttjande av naturresurser och tillkännager detta för 
regeringen.” I motiveringen skriver partiet: ” Detta är helt nödvändigt då 
hotade arter och livsmiljöer i dag fortsatt fragmenteras. Förutom att den 
generella miljöhänsynen i skogsbruket behöver stärkas behövs en samlad 
skogspolitik för det formella och frivilliga skogsskyddet i syfte att stärka 
landskapsperspektivet för våra skogsarter. För att skogen ska brukas och 
skyddas så att resurser nyttjas hållbart krävs att skogsvårdslagstiftningen 
moderniseras.”539 (Yrkandet från 2020 behandlades i 2020/21:MJU15, 
utskottets förslag: avslag, kammarens beslut: avslag. Yrkandet från 2021 
behandlas i 2021/22:MJU18, utskottets förslag: avslag, kammarens beslut: 
avslag). 
 
I kommittémotion 2020/21:4065 ”med anledning av prop. 2020/21:185 
Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade förnybardirektivet” 
av Elin Segerlind m.fl. yrkar Vänsterpartiet på att ”Riksdagen ställer sig 
bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ges i uppdrag att 

 

538 2018/19:669 yrkande 1 ss. 3 och 5. 
539 2020/21:1311 yrkande 14, ss. 3 och 10–11 och 2021/22:3279 yrkande 26, ss. 6 och 23. 



skyndsamt återkomma med förslag på stärkt reglering inom skogsbruket för 
att höja miljöhänsynen och tillkännager detta för regeringen.” I 
motiveringen skriver partiet: ”Vänsterpartiet delar inte regeringens 
uppfattning att vårt nuvarande nationella skogsbruk bedrivs hållbart och att 
skogspolitiken återspeglar att produktion och miljöhänsyn är jämställda. 
Sverige når inte vare sig nationella eller internationella åtaganden om att 
bevara den biologiska mångfalden i skogen. Vårt nationella miljömål 
Levande skogar har en negativ miljöutveckling på grund av att bl.a. 
livsmiljöer för 3 hotade och känsliga arter minskar.”540 (Behandlades i 
2020/21:MJU24, utskottets förslag: avslag, kammarens beslut: avslag). 
 

I partimotion 2021/22:3279 ”Biologisk mångfald” av Nooshi Dadgostar m.fl. 
yrkar Vänsterpartiet på att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om att regeringen bör återkomma med förslag på hur 
skogsvårdslagstiftningen kan inarbetas under miljöbalken.” I motiveringen 
skriver partiet att “Gällande lagstiftning för skogsbruket har enligt 
Vänsterpartiet brister då den i alltför låg omfattning klarar att värna 
nödvändig miljöhänsyn i skogsbruket. I förarbetet till miljöbalken som 
trädde i kraft 1999 var det många miljöjurister som hävdade att även 
skogsvårdslagstiftningen borde ingå i miljöbalken för att värna 
miljöhänsynen i skogsbruket. Vi menar att det inte minst med anledning av 
tillståndet för den biologiska mångfalden finns starka skäl för en sådan 
juridisk ordning. Regeringen bör återkomma med förslag på hur 
skogsvårdslagen kan inarbetas under miljöbalken. Detta bör riksdagen ställa 
sig bakom och ge regeringen till känna.”541 (Behandlas i 2021/22:MJU18, 
utskottets förslag: avslag, kammarens beslut: avslag).  
 
8.2.2.7 Miljöpartiet (ev. följdmotioner 1 dec 2021–2022) 

I partimotion 2021/22:4338 av Per Bolund m.fl. ”med anledning av prop. 
2021/22:58 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament 
för naturvården i skogen med frivillighet som grund” yrkar Miljöpartiet bifall 
till propositionen men vill göra, bland andra, följande komplettering: 
”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det behövs 
en grönare skogsvårdslag och att en utredning bör tillsättas som ser över 
nuvarande skogsvårdslag i ljuset av nationell rättsutveckling, EU-direktiv 
och domar, internationella avtal och konventioner samt omvärldshändelser 
och tillkännager detta för regeringen.” I motiveringen skriver partiet: ”Även 

 

540 2020/21:4065 yrkande 1, ss. 1-3. 
541 2021/22:3279 yrkande 25, ss. 6 och 23. 



arbetet för en stärkt ägande- och brukanderätt måste bidra till uppfyllelse av 
miljömålen. Samhället skapar regler för detta och dessa regler måste 
säkerställa att brukandet är långsiktigt hållbart. Utvärderingar visar dock att 
dagens regelverk är otillräckligt för att bevara arter och nå samhällets 
miljömål. Det svenska skogsbruket når inte upp till miljökvalitetsmålen och 
inte heller EU:s naturvårdsdirektiv. Alltför ofta uppfylls inte kraven i den 
svenska miljölagstiftningen.”542 (Behandlades i 2021/22:MJU18 utskottets 
förslag: avslag, kammarens beslut: avslag). 

 

8.3 Utskotten - betänkanden och initiativ 
 
2018/19:MJU8 – yrkande 2 i 2018/19:2315 (MP) 
I betänkande 2018/19:MJU8 behandlade miljö- och jordbruksutskottets 
förslag på temat ”Skyddet av värdefull skog”. Utskottet förslog avslag på 
Miljöpartiets yrkande 2 i 2018/19:2315 med hänvisning till pågående arbete 
så som den enligt januariavtalet planerade skogsutredningen 2019. Ingen 
reservation lades. 543 Kammaren biföll utskottets förslag med acklamation.  
 

 I konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU27 beslutade utskottet att 
”Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör 
tillsätta en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdrag att se över 
och stärka det grundlagsreglerade egendomsskyddet och tillkännager detta 
för regeringen.” Utskottet föreslog därmed bifall på yrkande 112 i Alliansens 
motion 2018/19:2819 om att stärka äganderätten och egendomsskyddet inom 
bland annat skogsnäringen och delvis yrkande 1 från den enskilda moderata 
motionen 2018/19:1328.544 En gemensam reservation lades av 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Riksdagen biföll 
utskottets förslag, röstning redovisas i nästa avsnitt.    

2020/21:MJU15 – yrk 14 i 2020/21:1311 (V), yrk 11 2020/21:2709 (MP) 
I betänkande 2020/21:MJU15 behandlade miljö- och jordbruksutskottets 
förslag om skogspolitik. Yrkande 14 i 2020/21:1311 (V) och 11 i 2020/21:2709 
(MP) behandlades under miljöanpassning av skogsbruket och förslogs 
avslag med hänvisning till tidigare satsningar på miljöhänsyn samt väntan 

 

542 2021/22:4338 yrkande 2, ss. 1 och 5. 
543 2018/19:MJU8, ss. 4 och 18.  
544 2018/19:KU27, ss. 6 och 54–58. 



på utfallet av den dåvarande beredningen av Skogsutredningen. 
Vänsterpartiet reserverade sig med förslag till riksdagsbeslut att bifalla 
yrkande 14 i 2020/21:1311 (V) och avslå yrkande 11 2020/21:2709 (MP). 
Utskottet behandlande även yrkande 12 i 2020/21:2709 (MP) under Skogen 
och klimatet och föreslog avslag.Omröstning redovisas i nästa avsnitt. 
 
I betänkande 2021/22:MJU18 behandlade miljö- och jordbruksutskottet 
regeringens proposition med anledning av skogsutredningen och 
följdmotioner från Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, 
Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. ”Utskottet ställer sig bakom 
regeringens förslag till bemyndigande om överföring av ersättningsmark 
och godkännande av ett utökat markförsäljningsprogram (…) och föreslår 
fyra tillkännagivanden till regeringen om 

- beräkningsmetoder för skyddad natur vid rapporteringen till 
Europeiska miljöbyrån som föreslogs i följande motioner: 

o 2021/22:2456 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 53,  
o 2021/22:3432 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 9,  
o 2021/22:3438 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 15,  
o 2021/22:3880 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 80 och 
o 2021/22:4336 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 21 
o En gemensam reservation lades av Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet 
 

- en regelbunden översyn av formellt skyddade områden med 
möjligheter till förändringar som föreslogs i följande motioner: 

o 2021/22:2456 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 40,  
o 2021/22:3432 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 10 och 

2021/22:4336 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 20. 
o En gemensam reservation lades av Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet 
- en översyn av skogspolitiken i förhållande till hur bioekonomins roll 

i klimatomställningen kan stärkas som föreslogs i följande motioner: 
o 2021/22:3511 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 19,  
o 2021/22:3665 av Magnus Ek m.fl. (C) yrkandena 9 och 10,  
o 2021/22:3682 av Peter Helander m.fl. (C) yrkande 27 och  
o 2021/22:3684 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkande 114 
o En gemensam reservation lades av Vänsterpartiet och 

Miljöpartiet 
 



- ytterligare åtgärder för att bekämpa granbarkborren i skyddade 
områden och kompensation till enskilda skogsägare som föreslogs i 
följande motioner: 

o 2021/22:2456 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 19 i denna 
del, 

o 2021/22:3432 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 20 och 
o 2021/22:3682 av Peter Helander m.fl. (C) yrkandena 25 och 26  
o En gemensam reservation lades av Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet 
 

och, ”föreslår att riksdagen avslår övriga motionsyrkanden, främst med 
hänvisning till pågående arbete och bedömningar. I betänkandet finns 83 
reservationer (M, SD, C, V, KD, L, MP) och 17 särskilda yttranden (S, SD, C, V, 
KD, MP). I fyra av reservationerna (S, V, MP) föreslås att riksdagen inte ska 
göra något tillkännagivande till regeringen.”  
 
Utskottet föreslår avslag på Vänsterpartiet förslag om att lyfta in 
skogsvårdslagstiftningen i miljöbalken (yrkande 25 i 2021/22:3279) samt, 
Miljöpartiets förslag om att se över skogsvårdslagen (yrkande 2 i 
2021/22:4338) och skriver: ”Vidare vill utskottet framhålla att 
skogsvårdslagstiftningen gäller parallellt med miljöbalken och de 
förordningar som är meddelade med stöd av miljöbalken. Miljöbalkens 
bestämmelser gäller således även skogsbruksåtgärder. Utskottet ser ingen 
anledning att för tillfället ändra denna ordning (…) Utskottet ser heller inget 
behov av att för närvarande ta initiativ till att tillsätta en utredning för att se 
över skogsvårdslagen.” Gällande Vänsterpartiets yrkande lade 
Vänsterpartiet en gemensam reservation med Miljöpartiet i vilken de 
skriver: ”Gällande lagstiftning för skogsbruket har brister då den i alltför låg 
omfattning klarar att värna nödvändig miljöhänsyn i skogsbruket. I 
förarbetena till miljöbalken som trädde i kraft 1999 var det många 
miljöjurister som hävdade att även skogsvårdslagstiftningen borde ingå i 
miljöbalken för att värna miljöhänsynen i skogsbruket.” Gällande 
Miljöpartiets yrkande lade Miljöpartiet en reservation.545 

Kammaren biföll utskottets två förslag. 
 
Utskottet föreslår avslag på Vänsterpartiets förslag om att tillse att en 
översyn av skogspolitiken genomförs för att stärka uppfyllelsen av våra 

 

545 2021/22:MJU18 punkt 9 och 10, reservation 19 och 20, ss. 62–63 och 230–231. 



miljökvalitetsmål (yrkande 26 i 2021/22:3279) med hänvisning till pågående 
arbete. En gemensam reservation lades av Vänsterpartiet och Miljöpartiet i 
vilken de skriver: ”Förutom att den generella miljöhänsynen i skogsbruket 
behöver stärkas behövs en samlad skogspolitik för det formella och frivilliga 
skogsskyddet i syfte att stärka landskapsperspektivet för våra skogsarter. 
För att skogen ska brukas och skyddas så att resurser nyttjas hållbart krävs 
att skogsvårdslagstiftningen moderniseras. Regeringen bör se till att det 
görs en översyn av skogspolitiken för att stärka måluppfyllelsen av våra 
miljökvalitetsmål och för att uppnå hållbart nyttjande av naturresurser.”546 

Kammaren biföll utskottets förslag. 
 
 

8.4 Riksdagens behandling 
 
Den 6 mars 2019 debatterade riksdagen betänkande 2018/19:MJU8 om 
skyddet av värdefull skog.  
 
I ett inledande anförande säger Kristina Yngwe (C) (anf. 69):  
”Den skogspolitiska inriktningen under kommande mandatperiod har alltså 
tydliga åtaganden när det gäller att stärka konkurrenskraften för 
skogsnäringen. Men skogsvårdslagen har två jämställda mål – produktion 
och miljö – och under mandatperioden vill Centerpartiet också säkerställa 
att Sveriges nationella och internationella åtaganden angående miljömål 
kan uppfyllas” 
 
I anförande 79 säger Tina Acketoft (L): ”Men om nu skog behöver tas i 
anspråk av staten måste det ske på ett sjyst sätt och självklart med 
ersättningar som är rimliga för den som ska avyttra skogen. Det måste också 
finnas en långsiktighet i politiken så att ägare vet vad som gäller, särskilt i 
en verksamhet som går genom generationer. Därför behövs en översyn av 
regler för att stärka incitamenten för ett hållbart skogsbruk, som förbättrade 
ersättningsmodeller för att formellt skydda värdefull skog, samt en översyn 
av tillämpningen av artskyddsförordningen och reglerna kring 
nyckelbiotoper – detta så laddade ord.” 
 

 

546 2021/22:MJU18 reservation 37, ss. 104 och 244–246. 



I ett inledande anförande (anf. 80) säger Rebecka Le Moine (MP): ”I Sverige 
har vi en väldigt stark och bra miljölagstiftning, miljöbalken. Det betyder att 
allt som har en ”betydande miljöpåverkan”, såsom infrastruktur och 
exploatering, måste utredas. Däremot lyder inte skogsbruket under 
miljöbalken, trots att avverkning är den enskilt största faktorn till att vi har 
så många arter på rödlistan tillsammans med enväxling. Skogsbruket har en 
egen lag, skogsvårdslagen, från 1993. I portalparagrafen står det att miljö och 
produktion ska vara två jämställda mål. Men resten av skriften är tandlös 
och skriven utifrån ett produktionsperspektiv, med en hel del ”undvik” och 
”bör” när det kommer till naturvården. (…) Det är förbjudet att plocka 
fridlysta blommor i skogen, men att avverka och köra sönder hela skogen är 
lagligt. Därför vill vi i Miljöpartiet att lagstiftningen för skogsbruk förs in i 
miljöbalken.” I samma anförande påpekar Rebecka Le Moine (MP): ”Herr 
talman! En annan förvirring som finns inom skogsdebatten, och som vi även 
hört lite grann av här i dag, är hur mycket skog som skyddas. Det finns 
politiker i denna sal som menar att vi i princip redan uppnått miljömålen; vi 
har till och med skyddat 31 procent av skogen. Fantastiskt! Detta är tyvärr 
långt ifrån sant. I en färsk rapport av Per Angelstam slås det fast att vi i 
Sverige är långt ifrån att uppnå våra internationella åtaganden och 
nationella miljömål för skogen.”547 
 
Kammaren biföll utskottets förslag med acklamation.548 
 
Den 18 juni 2019 röstade riksdagen om utskottets förslag om betänkande 
2018/19:KU27. Kammaren biföll utskottets förslag.  
Partivis fördelning av rösterna:  
För utskottet: 64 M, 61 SD, 29 C, 20 KD, 17 L  
För res. 17(S, V och MP): 92 S, 1 SD, 27 V, 13 MP  
Frånvarande: 8 S, 6 M, 2 C, 1 V, 2 KD, 2 L, 3 MP, 1 -549 
 
Den 22 april 2021 debatterade riksdagen betänkande 2020/21:MJU15 om 
skogspolitik. 
 
I anf. 94 anför John Widegren (M): ”Vi har ett miljömål som heter Levande 
skogar. Ganska många är rörande överens om att vi inte kommer att kunna 

 

547 Prot. 2018/19:60 ss.71–94. 
548 Prot. 2018/19:60, s. 105.  
549 Prot. 2018/19:107, s. 126.  



uppnå det oavsett om vi fortsätter på dagens sätt eller helt ändrar dagens 
brukande av skogen. Det känns ganska märkligt, fru talman, att vi ska ha ett 
miljömål som egentligen är utopiskt och som vi aldrig skulle kunna nå. Vi 
behöver därför få en översyn av detta miljömål så att det går att uppnå.” s. 62 
 
I anf. 96 anför Elin Segerlind (V): ”Sammanfattningsvis vill Vänsterpartiet se 
att avverkning av skog med höga naturvärden stoppas, att regleringen för 
ökad naturhänsyn i skogen stärks, att skogspolitiken ses över för att nå våra 
miljömål och att statliga Sveaskog ska ha hållbarhet som sitt främsta mål.” 
 
I sitt anförande (anf. 98) säger Nina Lundström (L): ”Vi i Liberalerna ser 
positivt på utvecklingen. Vi har i dag hört ett antal tal som väcker en rad 
orosperspektiv på skogspolitiken, men vi liberaler ser med tillförsikt på 
framtiden. Skogsbruket är viktigt för klimatomställningen och även, som 
sagt, för naturupplevelser.” 

Senare i debatten, i replik på Maria Gardfjell säger Peter Helander (C) (anf. 
106): ”Sedan 1993 har allting blivit bättre i skogen. Det kan bli ännu bättre; vi 
kan fortsätta att jobba på den vägen. Men jag är ingen stor vän av att staten 
på lite olika sätt ska bestämma hur skogen ska skötas. Jag kan se att 
Skogsstyrelsen har en massa kurser och erbjudanden om hur man ska 
kunna bruka skogen alternativt. Det är jättebra, och de som vill får använda 
sig av detta. Men staten ska inte bestämma det.” 550 

Omröstning av Punkt 1 (Miljöanpassning av skogsbruket)551 
Partivis fördelning av rösterna:  
För utskottet: 16 S, 11 M, 10 SD, 5 C, 3 KD, 3 L, 3 MP  
För res. 1 (V): 4 V, 1 –  
Frånvarande: 84 S, 59 M, 52 SD, 26 C, 23 V, 19 KD, 16 L, 13 MP, 1 -– 
 
Interpellationer 

 
I interpellation 2019/20:84 anför Kjell Jansson (M): ” Det behövs en översyn 
av skyddet för den privata äganderätten i grundlagen (…) Äganderätten utgör 
grunden för den svenska skogsnäringen. Den svenska skogsnäringen är 

 

550 Prot. 2020/21:112, ss. 65–78.  
551 Prot. 2020/21:115, s. 101. 
 



mycket viktig för Sverige och vår ekonomi.” Och frågar Miljö- och 
klimatminister Isabella Lövin (MP): ”Vilka åtgärder avser ministern att vidta 
för att stärka äganderätten till skog och mark i Sverige?” 
 
Även i interpellationer 2019/20:224 och 2020/21:48 frågar Kjell Jansson (M) 
om regeringens intentioner gällande att stärka äganderätten. 
 
I interpellation 2020/21:441 anför Elin Segerlind (V): ”För Vänsterpartiet är 
det uppenbart att i stora delar av dagens skogsbruk går vinstintresset före 
miljöhänsynen i skogsbruket. För att Sverige ska uppnå ett hållbart 
skogsbruk krävs, precis som för andra verksamheter, regleringar och 
styrmedel för att stärka den miljömässiga och sociala hållbarheten i 
skogsbruket.” Samt, ställer bland annat frågorna: ”Avser statsrådet att verka 
för stärkt reglering för att stärka miljöhänsynen i skogsbruket?” och ” Min 
avslutande fråga till ministern blir därför om regeringen är beredd att göra 
en verklig översyn av skogspolitiken och föra in den i 20-talet.” Statsrådet 
Jennie Nilsson (S) svarar bland annat: ”Det vi ska göra nu är givetvis att när 
vi utvecklar skogspolitiken försöka jobba med just det hållbara brukandet. 
Jag tror att mycket av nyckeln ligger där: i att se till att vi blir ännu bättre 
också på den biologiska mångfalden, för det behöver vi bli.” Statsrådet 
svarar inte på om regeringen är beredd att göra en översyn av 
skogspolitiken.  
 
I interpellation 2021/22:356 anför Maria Gardfjell (MP): ”Miljöpartiet vill se en 
artskyddslagstiftning som gör att vi i högre grad bidrar till att miljömålet Ett 
rikt växt- och djurliv nås och till uppfyllande av naturvårdsdirektiven (…) Vi i 
Miljöpartiet är övertygade om att en högre tillämpning av 
artskyddslagstiftningen skulle medföra att skogsbruket måste anpassas till 
hänsyn till särskilda arter, till exempel mer naturhänsyn eller till exempel 
mer naturfrämjande brukningsmetoder som hyggesfritt skogsbruk. På så 
sätt kan svenskt skogsbruk utvecklas på ett sätt som krävs för att lyckas 
bättre med att bevara biologisk mångfald i skogen.”   
  



9. Mineralutvinning i skyddad natur 
 
Avgränsning  
 
Till skyddad natur som idag går att prospektera och utvinna i hör 
naturreservat, utpekade biotop-, djur- och växtskyddsområden och Natura 
2000-områden.   
 

9.1 Initiativ under mandatperioden 
 

SOU, kommittédirektiv och DS 

Sökord: 
"mineral" OCH "skydd*"  
"mineral" OCH "natur*"  
"gruv" OCH "natur*"  
"gruv" OCH "skydd*" 
"mineral" OCH "växtskyddsområde" 
"gruv" OCH "växtskyddsområde" 
 
Utvinning av alunskiffer (SOU 2020:71 och kommittédirektiv 2020:26)  
 
I januariavtalet kommer Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och 
Liberalerna överens om att: “regelverket för när utvinning av mineraler får 
ske från alunskiffer skärps (Utredning 2019–2020. Ny lagstiftning från 1 
januari 2022)” (punkt 33). 
Den 12 mars 2020 tillsätter regeringen en särskild utredare 
(kommittédirektiv 2020:26) 
Direktivet innehöll bl.a. en skrivning om att analysera hur regelverket för 
utvinning av metaller och mineral från alunskiffer kan skärpas med särskild 
beaktning av miljökvalitetsmålen men inget om skyddade områden  
Utredningen (SOU 2020:71) presenterade dock inget förslag gällande 
utvinning i skyddade områden. 
 

9.2 Propositioner, förordningar och motioner 
 
Sökord: 
”mineral” OCH ”skydds*” 



"gruv" OCH "skydds*" 
"gruv" OCH "natur*" 
"mineral" OCH "natur*" 
"gruv" OCH "biotop" 
"mineral" OCH "biotop" 
"mineral" OCH "växtskyddsområde" 
"gruv" OCH "växtskyddsområde" 

 
Propositioner och förordningar 
 

Regeringen har inte lagt några propositioner eller förordningar om att införa 
ett förbud mot mineralutvinning och prospektering i alla skyddade områden 
eller som på annat vis demonstrerar deras politik på området.   

 
 
Motioner  

9.2.1 Regeringspartierna  

 
9.2.1.1 Socialdemokraterna (2018–2022) 
 
Socialdemokraterna har inte lagt någon motion om att införa ett förbud mot 
mineralutvinning och prospektering i alla skyddade områden eller som på 
annat vis demonstrerar deras politik på området.   

 
9.2.1.2 Miljöpartiet (2018 t o m 30 nov 2021) 

Miljöpartiet under perioden 2018–30 november 2021 har inte lagt någon 
motion om att införa ett förbud mot mineralutvinning och prospektering i 
alla skyddade områden eller som på annat vis demonstrerar deras politik på 
området.   
 



9.2.2 Oppositions- och samarbetspartierna 

9.2.2.1 Moderaterna  
 

Moderaterna har inte lagt någon motion om att införa ett förbud mot 
mineralutvinning och prospektering i alla skyddade områden.   
 
I kommittémotion 2021/22:3691 av Lars Hjälmered m.fl. yrkar Moderaterna 
på att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka 
och förtydliga minerallagens ställning i miljötillståndsprocesserna och 
tillkännager detta för regeringen.” I bakgrunden skriver partiet: ”För att ändå 
nyttja den potential Sverige har när det kommer till att utvinna viktiga 
metaller och mineral infördes därför minerallagen. Den ger tillstånd att 
undersöka eller bryta metaller och mineral oavsett vem som äger marken. 
På allt senare år ser vi hur minerallagen har försvagats. Bland annat genom 
att regeringen ändrat praxis i prövningsordningen för gruvnäringen att få 
tillstånd. I kombination med att återgå till praxis i prövningsordningen bör 
minerallagens position i miljötillståndsprocessen stärkas och 
förtydligas552￼ (Behandlas i 2021/22:NU20 – 21 april 2022). 
 
I partimotion 2021/22:4030 av Ulf Kristersson m.fl. yrkar Moderaterna på att 
”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka och 
förtydliga minerallagens ställning i miljötillståndsprocesserna och 
tillkännager detta för regeringen.” I bakgrunden skriver partiet: ”På allt 
senare år ser vi hur minerallagen har försvagats. Bland annat genom att 
regeringen ändrat praxis i prövningsordningen för gruvnäringen att få 
tillstånd. I kombination med att återgå till praxis i prövningsordningen bör 
minerallagens position i miljötillståndsprocessen stärkas och förtydligas.”553 
(Behandlas i 2021/22:NU20 – 21 april 2022). 
 

9.2.2.2 Sverigedemokraterna 
 

 

552 2021/22:3691 yrkande 4, ss. 2 och 6. 
553 2021/22:4030 yrkande 26, ss. 3 och 16.  



Sverigedemokraterna har inte lagt någon motion om att införa ett förbud 
mot mineralutvinning och prospektering i alla skyddade områden eller som 
på annat vis demonstrerar deras politik på området.   

 
9.2.2.3 Kristdemokraterna 
 
Kristdemokraterna har inte lagt någon motion om att införa ett förbud mot 
mineralutvinning och prospektering i alla skyddade områden eller som på 
annat vis demonstrerar deras politik på området.   

I kommittémotion 2021/22:4217 av Camilla Brodin m.fl. yrkar 
Kristdemokraterna på att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om Natura 2000-tillstånd vid ansökan om 
bearbetningskoncession och tillkännager detta för regeringen.” I 
bakgrunden skriver partiet: ”Gruvnäringen borde betraktas som en 
framtidsbransch och förtjänar en lagstiftning som underlättar detta. 
Kristdemokraterna anser att ett Natura 2000-tillstånd inte ska vara en 
förutsättning för att en bearbetningskoncession ska kunna beviljas. Vi var 
även med och tog ett utskottsinitiativ i Näringsutskottet om Natura 2000-
tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession som innebär att det görs 
tydligt att prövningen i de fall det krävs ett Natura 2000-tillstånd ska göras i 
samband med prövningen av tillstånd enligt miljöbalken. Regeringen ska 
återkomma senast den 30 juni 2022554555 

9.2.2.4 Liberalerna 
 
Liberalerna har inte lagt någon motion om att införa ett förbud mot 
mineralutvinning och prospektering i alla skyddade områden eller som på 
annat vis demonstrerar deras politik på området.   

 

9.2.2.5 Centerpartiet 
 

 

 

 

555 2021/22:4217, yrkande 36, ss. 3 och 47. 



Centerpartiet har inte lagt någon motion om att införa ett förbud mot 
mineralutvinning och prospektering i alla skyddade områden eller som på 
annat vis demonstrerar deras politik på området.   

   
9.2.2.6 Vänsterpartiet 
 
I kommittémotion 2018/19:669 ”Biologisk mångfald” av Elin Segerlind m.fl. 
yrkar Vänsterpartiet på att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om att Bergsstaten inom Sveriges geologiska undersökning (SGU) 
inte ska kunna bevilja undersökningstillstånd i områden som är klassade 
som naturreservat, Natura 2000-områden eller världsarvsområden och 
tillkännager detta för regeringen.” I bakgrunden skriver partiet: ”En gruva 
eller ett kalkbrott ger stor negativ påverkan på naturvärdena i ett område 
som exploateras. Därför är det av avgörande betydelse att möjlighet till 
påverkan från berörda stärks och att skydd av unika natur-, turist- eller 
renbetesområden tidigt värnas i en exploateringsprocess från 
undersökningstillstånd till brytning.”556 (2018/19:NU11, Utskottets förslag: 
avslag, kammarens beslut: avslag).  

I partimotioner 2018/19:393 ”Samers rättigheter” och 2020/21:166 ”En modern 
samepolitik” av Jonas Sjöstedt m.fl. och i partimotion 2021/22:2601 ”En 
samepolitik för framtiden” av Nooshi Dadgostar m.fl. anför partiet att ”Den 
svenska minerallagen är exceptionellt förmånlig för gruv- och 
prospekteringsbolag, samtidigt som alltför lite hänsyn tas till dem som 
påverkas av verksamheten. Vänsterpartiet menar därför att det är rimligt att 
ställa krav på gruvans ekonomi så att det finns pengar även för 
miljökostnaderna, att de som bor i eller använder området, t.ex. samebyarna, 
får större inflytande i tillståndsprocessen samt att det införs ett stopp för 
prospektering i naturreservat, Natura 2000-områden och 
världsarvsområden.” Motionerna innehåller inte några yrkanden om 
bearbetning eller prospektering i skyddade områden.557  

 

I kommittémotion 2021/22:3199 ”En aktiv industripolitik” av Birger Lahti 
m.fl.  motionerar Vänsterpartiet bland annat om en ”hållbar mineralpolitik” 
och anför i motiveringen att ”Redan projektering och provborrning kan 

 

556 2018/19:669, yrkande 21, ss. 4 och 17–18.  
557 2018/19:393 s. 3, 2020/21:166 s. 3 och 2021/22:2601 s. 4. 



medföra negativa effekter på naturvärden och renskötsel. För att värna 
miljön och skydda unika naturområden bör lagstiftningen ses över. 
Bergsstaten, som handlägger ärenden som rör prospektering och utvinning 
av mineral, ska inte utan särskilda skäl kunna bevilja 
undersökningstillstånd i områden som är klassade som naturreservat, 
Natura 2000-områden eller världsarvsområde.558 (Inget specifikt yrkande 
men de yrkanden som rör mineralpolitik behandlas i 2021/22:NU20 och 
bereds 21 april 2022).  

 

9.2.2.7 Miljöpartiet (ev. följdmotioner 1 dec 2021–2022) 

Miljöpartiet har inte lagt någon motion under perioden 1 december 2021–
2022 om att införa ett förbud mot mineralutvinning och prospektering i alla 
skyddade områden eller som på annat vis demonstrerar deras politik på 
området.   
 

9.3 Utskotten - betänkanden och initiativ 
 

Betänkanden 

Den 25 april 2019 beredde Näringsutskottet betänkande 2018/19:NU11 om 
mineralpolitik i vilken Vänsterpartiets yrkande 21 i motion 2018/19:699 
ingick. Utskottet föreslog avslag för yrkandet med hänvisning till att frågan 
behandlats tidigare samt framhöll befintlig lagstiftning gällande 
prospektering i skyddade områden. Birger Lahti (V) reserverade sig mot 
utskottets förslag. Utöver bifall av Vänsterpartiets yrkande så föreslog 
reservationen delvis bifall av yrkande 5 från enskild motion av Jonas 
Eriksson m.fl. (MP)559 som i sin tur föreslog ”Riksdagen ställer sig bakom det 
som anförs i motionen om att peka ut och skydda fler områden från 
prospektering och gruvverksamhet och tillkännager detta för regeringen.”560 

 

558 2021/22:3199, ss. 10–11. 
559 2018/19:NU11, ss. 13–14 och 36–37.  
560 2018/19:2332 yrkande 5, ss. 1 och 4.  



Utskottsinitiativ 

Den 13 april 2021 beredde Näringsutskottet ett utskottsinitiativ (inlämnat 
från Moderata ledamöter i Näringsutskottet den 4 mars 2021) gällande 
Natura 2000-tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession. 
Utskottsinitiativet föreslår att ”Riksdagen ställer sig bakom det som 
utskottet anför om Natura 2000-tillstånd vid ansökan om 
bearbetningskoncession och tillkännager detta för regeringen.”  I 
motivationen skriver utskottet ”Det står således klart att en allsidig 
bedömning inför ett Natura 2000-tillstånd ska göras när ett sådant tillstånd 
krävs och att en sådan bedömning ska göras i något skede av 
tillståndsprocessen. Det är dock inte reglerat att ett Natura 2000-tillstånd 
måste finnas enligt en viss prövningsordning. För gruv- och 
mineralnäringen och även ur miljösynpunkt vore det enligt utskottets 
mening mer ändamålsenligt och rimligt att prövningen av Natura 2000-
tillstånd görs i samband med prövningen av tillstånd enligt miljöbalken. Det 
skulle även skingra mycket av den osäkerhet om prövningar som nu råder.” 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet lämnade en gemensam 
reservation mot utskottets förslag med hänvisning till pågående 
utredningar.561 (Riksdagen biföll utskottsförslaget den 22 april 2021).  
 

9.4 Riksdagens behandling 
 

Den 8 maj 2019 debatterade kammaren betänkande 2018/19:NU11 om 
mineralpolitik. Ingen ledamot anförde något om förbud av mineralutvinning 
eller prospektering i skyddad natur. Den 9 maj 2019 biföll kammaren 
utskottets förslag om att avslå Vänsterpartiets yrkande.562 

Huvudvotering mot utskottets förslag mot reservation 2 (M): 

För utskottet: 89 S, 26 C, 15 L, 12 MP  
För res. 2: 63 M  
Avstod: 55 SD, 25 V, 20 KD  
Frånvarande: 11 S, 7 M, 7 SD, 5 C, 3 V, 2 KD, 4 L, 4 MP, 1 
  

 

561 2020/21:NU16 ss. 3, 16–17 och 19–20.   
562 Protokoll 2018/19:88 och Protokoll 2018/19:89. 



 

10. Ekologiskt jordbruk 

10.1 Initiativ under mandatperioden 
Sökord: ”ekologisk OCH produktion”, livsmedelsstrategi,  

Bakgrund från tidigare mandatperiod: den 15 januari 2017 fattades ett 
regeringsbeslut om proposition 2016/17:104 ”En livsmedelsstrategi för 
Sverige − fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.” Strategin sträcker sig 
till 2030. Ett av målen i strategin är att ”Livsmedelsstrategin ska också leda 
till såväl ökad andel närproducerat, ekologisk produktion och konsumtion 
av livsmedel samt bättre möjligheter för konsumenter att göra medvetna 
val.”563 

Nuvarande mandatperiod: 20 december 2019 publicerade regeringen del 2 i 
livsmedelsstrategin med ett inriktningsmål gällande ekologisk 
jordbruksmark och ekologisk livsmedelskonsumtion. Del 2 innehöll att både 
konventionell och ekologisk odling ska svara mot konsumenternas 
efterfrågan, samt information om regeringens inriktningsmål:  

”Det övergripande målet för livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig 
livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som 
relevanta nationella miljömål nås […]. Produktionsökningen, både 
konventionell och ekologisk, bör svara mot konsumenternas efterfrågan.” 

”Regeringens inriktningsmål är att 30 procent av den svenska 
jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 
2030 och 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras 
av certifierade ekologiska produkter år 2030.”564 

21 januari 2021 publicerades del 3 av livsmedelsstrategin som var en 
uppföljning av del 2.”Regeringen följer nu upp livsmedelsstrategins 
långsiktiga handlingsplan del 2 med ytterligare åtgärder […]. De samlade 
åtgärderna utgör tillsammans en ny handlingsplan, handlingsplan del 3, och 
är en del av januariavtalet”.  

 

563 N2017/00647/KOM, s.5  
564 Regeringen, 200914_hp-del-2.pdf (regeringen.se), [hämtad 2022-02-23]  



I handlingsplan del 3 skriver regeringen att ”Samordningsfunktionen EKO 
vid Jordbruksverket bildades 2017 och syftar till att främja produktion, 
konsumtion och export av ekologiska livsmedel. Under perioden 2021–2023 
tillförs 25 miljoner kronor årligen till Jordbruksverket för att fortsätta 
verksamheten och prioritera de åtgärder som ger mest effekt för att uppnå 
regeringens inriktningsmål i genomförandet.”565 

10.2 Propositioner, förordningar och motioner 
 
Sökord: ”ekologisk OCH produktion” 

Propositioner och förordningar 

I budgetpropositionen för 2019, proposition, 2018/19:1, utgiftsområde 23 skrev 
regeringspartierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet ”I förhållande till 
beräknad anslagsnivå för 2019 i budgetpropositionen för 2018 innebär 
tillämpningen av principerna också att de tidigare beräknade tillskotten […] 
på 25 000 000 kronor för stöd till ekologisk produktion och konsumtion inte 
genomförs och att anslaget därför inte ökas i enlighet med tidigare 
redovisade beräkningar”. Vidare anförde regeringen inom budgetområde 1:19 
Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket ett anslag på 79 830 tkr. I ändamål 
skev regeringen att ”Anslaget får användas för utgifter för försöks och 
utvecklingsverksamhet och andra insatser i syfte att styra utvecklingen 
inom jordbruket och trädgårdsnäringen […] säkrare och minskad 
användning av växtskyddsmedel, bevarande av biologisk mångfald och 
tillvaratagande av kulturvärden, för ekologisk produktion samt för klimat- 
och energiinsatser inom de areella näringarna.”566   

I budgetpropositionen för 2020, proposition 2019/20:1, föreslog 
regeringspartierna inom budgetområde 1:19 Miljöförbättrande åtgärder i 
jordbruket ett anslag på 49 830 tkr. Ändamålsbeskrivningen var detsamma 
som i budgetmotionen året innan.567   

I budgetpropositionen för 2021, proposition 2020/21:1 föreslog 
regeringspartierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet för anslaget ”1:19 
Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket” ett anslag på 249 830 tkr. Likt 

 

565 Regeringen, Regeringen lanserar ny handlingsplan för livsmedelsstrategin - Regeringen.se 
[hämtad 2022-02-23] 
566 Prop. 2018/19:1, s.73-75.  
567 Prop. 2019/20:1, s.75  



tidigare budgetpropositioner föreslogs anslaget bland annat användas till 
“[..] ekologisk produktion samt klimat- och energiinsatser inom de areella 
näringarna.”568  

I budgetpropositionen för 2022, proposition 2021/22:1, utgiftsområde 23 
“Areella näringar, Landsbygd och Livsmedel” föreslog dåvarande 
regeringspartier, Socialdemokraterna och Miljöpartiet under “1:19 
Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket” ett anslag på 42 330 tkr. Likt tidigare 
budgetpropositioner föreslogs anslaget användas till “[…] ekologisk 
produktion samt för klimat-och energiinsatser inom de areella 
näringarna”.569  
 

Motioner  

10.2.1 Regeringspartierna  

 
10.2.1.1 Socialdemokraterna (2018–2022) 
Socialdemokraterna har inte lagt någon parti- eller kommittémotion under 
mandatperioden.  

 
10.2.1.2 Miljöpartiet (2018 t o m 30 nov 2021) 
 
2018 inkom kommittémotion 2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. I motionen 
skrev partiet att ”För att nå detta mål [att 30 procent brukas ekologiskt] vill 
vi bland annat utöka stödet för de lantbrukare som vill ställa om till 
ekologisk produktion. Den rödgröna regeringen höjde stödet med 25 
miljoner kronor under 2018 och aviserade då ökade satsningar 2019 och 
2020. I övergångsbudgeten ligger nivån kvar på nivån för 2018. Miljöpartiet 
vill höja stödet så att det går i linje med den avisering som gjordes i BP18.”570  

I motionen föreslog partiet i yrkande 1 att ”[…] Sverige ska verka för att vara 
ett grönt föregångsland inom naturvänligare jordbruk med ökad areal 
ekologiskt jordbruk och mer naturbeten” och i yrkande 8 att ”[…] påskynda 
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omställningen till ekologiskt jordbruk så att vi snarast når målet att 30 
procent av jordbruksmarken brukas ekologiskt”. 

Motionsyrkande 1 och 8 behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet 
betänkande 2018/19:MJU17. Utskottet föreslog att avslå båda 
motionsyrkandena, kammaren biföll utskottets förslag.  

I partimotion 2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. ”Klimatet kan inte vänta” 
skrev partiet att ”Vidare bör det offentliga ta ett större ansvar för att öka 
efterfrågan på det livsmedel som bidrar till utsläppsminskningar. Modeller 
för att servera mat med små fotavtryck i offentlig sektor måste utvecklas. 
Klimatsmarta och ekologiska råvaror ska vara utgångspunkten för offentliga 
kök.”571 Miljöpartiet föreslog i yrkande 16 att ”Riksdagen ställer sig bakom 
det som anförs i motionen om att verka för att klimatsmarta och ekologiska 
råvaror ska vara utgångspunkten för offentliga kök och tillkännager detta 
för regeringen.”  

Motionsyrkande 16 behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet betänkande 
2018/19:MJU12. Utskottet föreslog att avslå yrkandet, kammaren biföll 
utskottets förslag.  

2021 inkom kommittémotion 2021/22:4061 av Elisabeth Falkhaven m.fl. I 
motionen skriver partiet att ”Ökade inköp av ekologiskt i offentlig sektor har 
också visat sig innebära att mer klimatsmart och hälsosam mat serveras, 
med större inslag av baljväxter och fler vegetariska dagar på menyerna. 
Miljöpartiet vill att den offentliga konsumtionen av ekologiska livsmedel 
ska nå 80 % 2030.”572 Partiet föreslår i yrkande 59 att ”Riksdagen ställer sig 
bakom det som anförs i motionen om att arbeta för att öka den offentliga 
konsumtionen av ekologiska livsmedel”.  

Motionsyrkandet har tilldelats behandling i Miljö- och jordbruksutskottet 
betänkande 2021/22:MJU14.  

I kommittémotion 2021/22:4062 av Maria Gardfjell m.fl. ”En långsiktig 
strategi för hantering av vattenresursen och hållbar vattenförsörjning” skrev 
partiet om ekologiskt jordbruk. I motionen lyfte partiet att ”Ett minskat 
näringsläckage skulle även på sikt uppnås genom att motverka den 
omfattande strukturrationaliseringen inom jordbruket, som gett upphov till 
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att animalieproduktion koncentrerats till vissa regioner i Sverige, och 
växtodling till andra delar. Gårdar med mer diversifierad och ekologisk 
produktion behöver stimuleras.” I yrkande 51 föreslog partiet att ”Riksdagen 
ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en central del i 
insatserna mot övergödning och en förbättrad vattenkvalitet är att stävja 
den pågående strukturrationalisering inom jordbruket som gett upphov till 
att animalieproduktionen koncentrerats till vissa regioner i Sverige och 
växtodling till andra delar, och att gårdar med mer diversifierad och 
ekologisk produktion därför bör främjas, samt inhemsk produktion av 
djurfoder, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.” 

Vidare skrev partiet att ”En central del i insatserna mot övergödning och en 
förbättrad vattenkvalitet är att ställa om det industriella jordbruket, som har 
gett upphov till ett överflöd av fossila gödningsmedel samt 
jordkompaktering och ökad avrinning, ett underskott på näring och ett 
systematisk försämrande av jordmånen, till ett ekologiskt och regenerativt 
jordbruk.”573 I yrkande 53 föreslog partiet att ”Riksdagen ställer sig bakom 
det som anförs i motionen om att en central del i insatserna mot 
övergödning och en förbättrad vattenkvalitet är att ställa om det industriella 
jordbruket, som har gett upphov till ett överflöd av fossila gödningsmedel 
samt jordkompaktering och ökad avrinning, ett underskott på näring och ett 
systematiskt försämrande av jordmånen, till ett ekologiskt och regenerativt 
jordbruk, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.”  

Partiet framhöll också att ”Jordbruksverket bör också informera lantbrukare 
inom vattenskyddsområden om fördelarna med att bedriva ekologisk odling. 
Att den obesprutade arealen ökat i Sverige den senaste tioårsperioden beror 
på ökad omläggning till ekologisk produktion.”574 Miljöpartiet föreslog i 
yrkande 54 att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om 
att Jordbruksverket bör ges i uppdrag att i rådgivning inkludera möjligheten 
till ekologisk produktion i känsliga områden vid dricksvattentäkter för att 
minska negativ miljöpåverkan och undvika risker med oönskade kemikalier 
i vattnet och tillkännager detta för regeringen.” 

Yrkande 51, 53 och 54 tilldelades behandling i Miljö- och jordbruksutskottet 
betänkande 2021/22:MJU21, med senast beredning i utskottet 2022-03-24, 
och med planerad debatt och beslut i kammaren 2022-04-07.  
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Utöver motionerna som sammanfattas ovan har det även lagts tre enskilda 
motioner under mandatperioden som berör ekologiskt jordbruk. 2018 inkom 
motion 2018/19:2741 av Maria Gardfjell m.fl. I motionen skrev ledamöterna 
om att ”Stödet till ekologiskt lantbruk bör höjas i samband med att EUs 
gemensamma jordbrukspolitik revideras.” I yrkande 6 föreslog de att 
”Riksdagen bör besluta om ett nytt mål för ekologiskt lantbruk om 40 
procent av odlingsarealen 2030”. I motion 2020/21:2707 skrev ledamöterna 
att ”Genom satsning på ekologiskt jordbruk kan man göra jordbruket mindre 
beroende av import, gynna ett levande landskap samt öka lönsamheten och 
sysselsättningen” I motion 2021/22:4060 skrevs om en uppdatering av 
Livsmedelsstrategin. Alla tre motioner var enskilda motioner, vilket gör att 
de faller utanför granskningens avgränsning och kommer därmed inte ingå 
i bedömningen av granskningsunderlaget.  

10.2.2 Oppositions- och samarbetspartierna 

10.2.2.1 Moderaterna  

2018 inkom kommittémotion 2018/19:2896 av Maria Malmer Stenergard m.fl. 
I motionen skrev partiet att ”[…] det är konsumenternas efterfrågan och inte 
politiska beslut som ska styra produktionen. Detta är också innebörden av 
ett tillkännagivande till regeringen från riksdagen (bet. 2016/17:MJU23). 
Enligt vår mening blir uppdelningen mellan ekologisk och konventionell 
produktion irrelevant. Svensk konventionell livsmedelsproduktion är redan 
i dag mycket långt framme på miljöområdet, och med ny teknik blir den 
successivt ännu bättre. Vi ställer oss därför tveksamma till att politiskt 
försöka styra mer produktion mot ekologisk, som oftast innebär lägre 
volymer till högre kostnad.”575 
Vidare att ”stödet till ekologisk produktion successivt bör fasas ut och 
ersättas av insatser för förbättrad hållbarhet i hela 
livsmedelsproduktionen.”576 

Gällande att fasa ut produktionen gjordes inget explicit motionsyrkande. 
Partiet föreslog i yrkande 1: ”[…] att en samordnande funktion för ekologisk 
produktion som regeringen har inrättat i stället bör ha till uppgift att se till 
hela jordbrukets hållbarhet”.  
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Yrkandet behandlades i miljö- och jordbruksutskottet, betänkande 
2018/19:MJU17. Utskottet föreslog avslag, kammaren biföll utskottet förslag.   

2019 lämnade partiet in kommittémotion 2019/20:2669 av Louise Meijer m.fl. 
Moderaterna föreslog i yrkande 1 att ”[…] en samordnande funktion för 
ekologisk produktion som regeringen har inrättat i stället bör ha till uppgift 
att se till hela jordbrukets hållbarhet och tillkännager detta för 
regeringen.”577 

Motionsyrkandet behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet betänkande 
2019/20:MJU8. Utskottet föreslog avslag, kammaren biföll utskottets förslag 
att avslå motionsyrkandet.   

2020 inkom kommittémotion 2020/21:3350 av Jessica Rosencrantz m.fl. I 
motionen föreslog Moderaterna i yrkande 2 att ”[…] den samordnande 
funktion för ekologisk produktion som regeringen har inrättat i stället bör 
ha till uppgift att se till hela jordbrukets hållbarhet”. I yrkande 3 föreslår 
partiet att ”Sverige inte ska ha ett särskilt produktionsmål för ekologisk 
odling”. 

Moderaterna skrev i motionen att ”Enligt vår mening blir uppdelningen 
mellan ekologisk och konventionell produktion irrelevant. Svensk 
konventionell livsmedelsproduktion är redan i dag mycket långt framme på 
miljöområdet, och med ny teknik blir den successivt ännu bättre. Vi ställer 
oss därför tveksamma till att politiskt försöka styra mer produktion mot 
ekologisk, som oftast innebär lägre volymer till högre kostnad. Moderaterna 
anser att Sverige ska sträva efter ett hållbart och resurseffektivt jordbruk”578 

Yrkande 2 och 3 behandlades i Behandlas i Miljö- och jordbruksutskottet 
Betänkande 2020/21:MJU17, utskottet föreslog att avslå motionen, 
kammaren biföll utskottets förslag.  

I kommittémotion 2020/21:3354 av Jessica Rosencrantz m.fl. ville 
Moderaterna ändra regeringens anslag till ekologiskt jordbruk. Partiet ”vill 
stärka konkurrenskraften i livsmedelssektorn för att öka produktionen i 
jordbruket. Moderaterna avvisar regeringens förslag om anslagsökning om 
25 miljoner kronor till ekologiskt jordbruk inklusive samordningsfunktion 
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på Jordbruksverket, till förmån för vår egen större satsning på en 
konkurrenskraftig livsmedelssektor.”579 

I motionen föreslog partiet i yrkande 7 att ”[…] minska anslaget till 
miljöförbättrande åtgärder i jordbruket och tillkännager detta för 
regeringen.” Yrkandet behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet, 
betänkande 2020/21:MJU2. Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandet, 
kammaren biföll utskottets förslag  

2021 inkom kommittémotion 2021/22:3437 av Jessica Rosencrantz m.fl. I 
motionen skrev partiet att ”vi anser inte heller att det finns någon rimlig 
grund för att upprätta politiskt beslutade mål för exempelvis ekologiska 
livsmedel – vare sig vad gäller produktion eller konsumtion. Det är upp till 
marknaden, inte politiken, att tillgodose konsumenternas önskemål i detta 
avseende. Moderaterna anser att stödet till ekologisk produktion successivt 
bör fasas ut och ersättas av insatser för förbättrad hållbarhet i hela 
livsmedelsproduktionen”.580 

Partiet föreslog i yrkande 2 att ”[…] den samordnande funktion för ekologisk 
produktion som regeringen har inrättat i stället bör ha till uppgift att se till 
hela jordbrukets hållbarhet”. Samt i yrkande 3 att ”[…] Sverige inte ska ha ett 
särskilt produktionsmål eller konsumtionsmål för ekologisk odling”. 

Både yrkande 2 och 3 har tilldelats i Miljö- och jordbruksutskottet 
betänkande 2021/22:MJU21. Senast beredning i utskottet sker 2022-03-24 
med beslut i kammaren 2022-04-07.    
 

 
10.2.2.2 Sverigedemokraterna 
 
2018 inkom kommittémotion 2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) i 
yrkande 9 föreslog partiet att ”[…] ekologisk produktion ska främjas men ska 
utgå från marknadens efterfrågan snarare än att kvantitativa mål ska 
fastställas”. I motionen skrev partiet att ”det behövs fler åtgärder som bidrar 
till att öka produktionen, konsumtionen och exporten av ekologiska 
produkter […] Vi anser inte att kvantitativa mål för ekologisk produktion och 
konsumtion behövs. En ökad ekologisk produktion bör främst bygga på 

 

579 Motion 2020/21:3354, s.4  
580 Motion 2021/22:3437, s.12  



rimliga konkurrensvillkor och förutsägbara regler där bönder, handel och 
konsumenter själva utvecklar det ekologiska konceptet.”581  

Motionsyrkande 9 behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet, betänkande 
2018/19:MJU17. Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandet, kammaren 
biföll utskottets förslag.   

Partiet skrev också att ”Medvetandegraden hos konsumenterna och viljan 
att köpa svenska, närproducerade och ekologiska livsmedel ökar stadigt och 
en satsning bör också göras för att öka andelen närproducerade och 
ekologiska livsmedel i de offentliga upphandlingarna. Med en sådan politik 
stöder vi ett livskraftigt svenskt jordbruk som producerar högkvalitativa och 
trygga livsmedel för svenska konsumenter” I yrkande 12 föreslog 
Sverigedemokraterna att: ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om en satsning på en större andel närproducerade livsmedel” 

Motionsyrkande 12 behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet betänkande 
2018/19:MJU12. Utskottet föreslog avslag på båda, kammaren biföll 
utskottets förslag.   

2019 inkom kommittémotion 2019/20:603 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) skrev 
partiet ”Sverigedemokraterna har en öppen och positiv inställning gentemot 
både konventionell och ekologisk odling och anser att dessa 
produktionsformer har goda förutsättningar att samexistera på marknaden. 
Svensk miljölagstiftning är relativt strikt, vilket gör att det svenska 
konventionella jordbruket är relativt miljövänligt och mycket mer 
miljövänligt än utländska jordbruk i genomsnitt.” I yrkande 18 föreslår 
partiet att ”[…] ekologisk produktion ska främjas men utgå från marknadens 
efterfrågan snarare än att kvantitativa mål ska fastställas”. 582 

Motionen behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet, betänkande 
2019/20:MJU8. Utskottet föreslog avslag, kammaren biföll utskottets 
förslag.   

2020 inkom kommittémotion 2020/21:724 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) ”Svenskt 
jordbruk”. I motionen föreslog partiet i yrkande 21 att ”[…] regeringen ska 
arbeta aktivt och skyndsamt för att uppfylla tidigare tillkännagivande om 
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att ekologisk produktion ska främjas men ska utgå från marknadens 
efterfrågan snarare än att kvantitativa mål ska fastställas”.583  

Motionsyrkandet behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet betänkande 
2020/21:MJU17. Utskottet föreslog avslag, kammaren biföll utskottets 
förslag.    

2021 inkom kommittémotion 2021/22:2454 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) ”Låt det 
svenska jordbruket prestera”. I motionen skrev partiet att ”Det allmänna bör 
stödja den ekologiska produktionen att utveckla dess produktivitet, 
eftersom produktiviteten är lägre i ekologisk produktion. Miljönyttan är 
större i flera avseenden, men eftersom vi anser att ekologisk produktion ska 
konkurrera genom sin egna styrkor snarare än puttas framåt av politiken, 
bör det allmänna stödja utvecklingen av miljönyttan, vilket i Sverige är det 
största argumentet för att handla ekologiska produkter.” Med denna 
bakgrund föreslog partiet i yrkande 29 att ”regeringen ska verka för att den 
ekologiska produktionens miljönytta och produktivitet ska öka”.  

Motionsyrkandet har tilldelats behandling i Miljö- och jordbruksutskottet 
betänkande 2021/22:MJU21 med beredning i utskottet senast 2022-03-24 och 
beslut 2022-04-07.  

I kommittémotion 2021/22:2479 av Staffan Eklöf m.fl. ”Svensk livsmedel” 
föreslog partiet i yrkande 20 att ”[…] regeringen under år 2022 ska genomföra 
riksdagens tillkännagivande från betänkande 2016/17:MJU23 om att svensk 
livsmedelsproduktion ska styras av konsumenternas efterfrågan och inte av 
politiskt bestämda kvantitativa mål för konsumtion och produktion 
kopplade till specifika produktionsformer”.584 

Motionsyrkandet tilldelades behandling i Miljö- och jordbruksutskottet 
betänkande 2021/22:MJU21 med beredning i utskottet senast 2022-03-24 och 
beslut i kammaren 2022-04-07. 

10.2.2.3 Kristdemokraterna 
Under mandatperioden har Kristdemokraterna inte strävat efter att uppnå 
en blocköverskridande överenskommelse med konkreta åtgärder för att 
främja svensk ekologisk produktion eller på annat sätt verkat för att öka 
andelen ekologiskt brukad mark. I motion 2018/19:3096 och motion 
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2019/20:3604 skriver partiet att de vill främja svenska jordbrukets 
konkurrenskraft genom att sänka skatten på diesel som används inom 
jordbruk, förutsatt att den blandas ut med biodrivmedel.585  

10.2.2.4 Liberalerna  
2018 inkom partimotion 2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. I motionen skrev 
partiet att ”Livsmedelsproduktionen, oavsett om den är konventionell eller 
ekologisk, ska styras av konsumenternas efterfrågan, inte av stöd, 
subventioner eller snedvridande regler.”586 Partiet föreslog i motionsyrkande 
30 att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en 
livsmedelsproduktion som styrs av konsumenters efterfrågan, och detta 
tillkännager riksdagen för regeringen.”  
 

Motionsyrkandet behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet betänkande 
2018/19:MJU17. Utskottet föreslog avslag, kammaren biföll utskottets 
förslag.   

I partimotion 2018/19:2988 av Jan Björklund m.fl. ”Liberalernas 
budgetmotion 2019” ville Liberalerna minska anslaget 1:17 ”Åtgärder för 
landsbygdens miljö och struktur” jämfört med regeringens satsning i prop. 
2017/18:1 som innefattade anslag för ekologisk produktion och konsumtion. I 
budgetmotionen skrev Liberalerna ”Livsmedelsproduktionen, oavsett om 
den är konventionell eller ekologisk, ska styras av konsumenternas 
efterfrågan och inte av stöd, subventioner eller snedvridande regler. Vi är 
därför också emot olika stöd och subventioner till ekologisk odling. På detta 
utgiftsområde och för 2019 avslås därmed 25 miljoner kronor på anslag 
1:17.”587 Liberalerna föreslog i yrkande 1 att ”Riksdagen godkänner de 
riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i 
motionen.” 

Motionsyrkande 1 behandlades i Finansutskottet betänkande 2018/19:FiU1. 
Utskottet föreslog avslag, och kammaren biföll utskottets förslag.    
 

2019 inkom kommittémotion 2019/20:3361 av Tina Acketoft m.fl. I motionen 
skrev partiet likt ovan att ”Livsmedelsproduktionen, oavsett om den är 
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konventionell eller ekologisk, ska styras av konsumenternas efterfrågan, 
inte av stöd, subventioner eller snedvridande regler.”588 I motionen föreslog 
partiet i yrkande 16 att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om en livsmedelsproduktion som styrs av konsumenters 
efterfrågan och tillkännager detta för regeringen.” 

Motionsyrkandet 16 behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet betänkande 
2019/20:MJU8. Utskottet förslog avslag, kammaren biföll utskottets förslag.   

2020 lämnade Liberalerna in kommittémotion 2020/21:3236 av Nina 
Lundström m.fl. ”Liberal politik för naturvård och biologisk mångfald”. I 
motionen skrev partiet att ”Forskningen pekar på att artrikedomen av 
främst fåglar, insekter och växter är runt trettio procent högre i ekologiskt 
brukade jordbruksfält, jämfört med konventionellt brukade fält där kemiska 
växtskyddsmedel används.” och att ”Sverige bör vara pådrivande i att Jord-
till bordstrategin omfattar ambitiösa mål för att begränsa användningen av 
växtskyddsmedel där det är möjligt.” I motionen föreslog partiet i yrkande 5 
att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om 
växtskyddsmedel och tillkännager detta för regeringen.” 

Motionsyrkande 5 behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet betänkande 
2020/21:MJU14. Utskottet föreslog avslag, kammaren biföll utskottets 
förslag.   
 

10.2.2.5 Centerpartiet  
2018 inkom kommittémotion 2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C). I 
motionen skrev Centerpartiet att ”Det är viktigt att EU verkar för att 
jordbruket är så hållbart som möjligt […]. Detta görs bäst via 
miljöersättningar […]. Oavsett produktionsform har alla gårdar sina 
hållbarhetsutmaningar att arbeta med. Att i högre grad låta varje gård välja 
sina åtgärder snarare än att ge generella miljöstöd riktade till vissa 
produktionsformer tror Centerpartiet skulle ge högre utväxling när det gäller 
faktisk miljönytta.”589 I motionen föreslog partiet i yrkande 39 att regeringen 
bör ”[…] verka för riktade miljöersättningar framför generella stöd till 
specifika produktionsformer”.  
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Motionsyrkande 39 behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet betänkande 
2018/19:MJU17, utskottet föreslog avslag, kammaren biföll utskottets förslag.  

2021 inkom budgetmotion 2021/22:4134 av Kristina Yngwe m.fl. (C). I 
motionen föreslog Centerpartiet att öka anslag 1:17 “Åtgärder för 
landsbygdens miljö och struktur” med “1 000 miljoner kronor år 2022 till 
följd av att Centerpartiet vill skjuta till ökad svensk finansiering av 
landsbygdsprogrammet under pågående övergångsperiod.” I regeringens 
budgetproposition fanns i anslag 1:17 stöd för ekologisk produktion och 
konsumtion. Centerpartiet skrev att det ökade anslaget bör “användas för 
angelägna insatser som stärker jordbrukets konkurrenskraft, 
klimatanpassning samt miljö- och klimatarbete. Detta inkluderar bland 
annat ersättningar för betesmarker, kompensationsstöd och stöd för 
välbehövliga investeringar 2023–2027.”590 Partiet skriver inte explicit att 
pengarna ska användas för att främja ekologisk produktion.  

Motionen behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet betänkande 
2021/22:MJU2, utskottet föreslog att avslå motionen, kammaren biföll 
utskottets förslag.  

Centerpartiet har främst arbetat för att öka konkurrenskraften i svenskt 
jordbruk genom att sänka kostnaderna ifall lantbrukarna använder 
biodrivmedel samt grön skatteväxling. Partiet nämner att det är viktigt att 
bevara den biologiska mångfalden, bland annat genom stärkande 
äganderätt. Partiet skriver inte explicit att de vill främja ekologiskt 
jordbruk.591  

 
10.2.2.6 Vänsterpartiet 
2018 inlämnades kommittémotion 2018/19:669 av Elin Segerlind m.fl. I 
motionen skrev Vänsterpartiet att “Efterfrågan på ekologiska livsmedel är 
stor och ökad inhemsk ekologisk produktion skulle därmed stärka både 
konkurrenskraft och hållbarhet i vårt jordbruk. […] Rapporten konstaterar 
även att alla nuvarande konventionella producenter skulle vinna på en 
större omläggning oavsett om de går över till ekologisk produktion eller inte. 
Sammanfattningsvis finns många goda skäl att öka målsättningen för 
certifierad ekologisk jordbruksmark 2030.”592 Partiet föreslog i yrkande 19 att 

 

590 Motion 2021/22:4134, s.4 
591 Motion 2021/22:4121, Motion 2021/22:3656, Motion 2021/22:3650 och Motion 2021/22:3684 
592 Motion 2018/19:669, s 16f 



”[...] Sverige bör anta mål om att 50 procent av den svenska jordbruksmarken 
ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark 2030 och tillkännager 
detta för regeringen.”  

Motionsyrkande 19 behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet betänkande 
2018/19:MJU17. Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandet, kammaren 
biföll utskottets förslag.  

 

2019 inkom kommittémotion 2019/20:1619 av Elin Segerlind m.fl. (V) 
“Hållbart och stärkt jordbruk”. I motionens andra yrkande föreslog partiet, 
likt föregående år, att “Sverige bör anta mål om att 50 procent av den 
svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk 
jordbruksmark 2030.”593  

Yrkandet behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet betänkande 
2019/20:MJU8 utskottet föreslog avslag, kammaren biföll utskottets förslag.  
 

I partimotion 2019/20:2915 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) “En plan för jämlikhet 
och grön omställning” skrev Vänsterpartiet i avsnitt nio “ett 
investeringsstöd för klimatanpassade åtgärder inom jordbruket, ett stärkt 
stöd för växtbaserad mat samt medel för att kunna öka takten för att bevara 
biologisk mångfald och allmänhetens tillgång till rik natur. Därutöver 
föreslår vi ökade ersättningar för betesmarker med särskilda världen och 
stärkt stöd för ekologisk odling.”594 

Vänsterpartiet ville öka stödet för ekologisk odling med 150 miljoner kronor 
från 2020–2022 och föreslog i yrkande 1 att “Riksdagen godkänner 
riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (avsnitt 6–12 i 
motionen)”. 

Yrkandet behandlades i Finansutskottet betänkande 2019/20:FiU1. I 
utskottet föreslogs att motionsyrkandet skulle avslås, kammaren biföll 
utskottets förslag.  

I partimotion 2019/20:2693 av Jonas Sjöstedt m.fl.  “Utgiftsområde 23 Areella 
näringar, landsbygd och livsmedel” skrev partiet “Vänsterpartiet vill därför 

 

593 Motion 2019/20:1619, s.5  
594 Motion 2019/20:2915 



främja en ökad omställning från konventionellt jordbruk till ekologiskt. […] 
Vänsterpartiet föreslår ett ökat anslag inom Landsbygdsprogrammet för 
omställning till ekologisk produktion. Vänsterpartiet föreslår en ökning av 
anslaget för omställning till ekologisk produktion med 50 miljoner kronor 
jämfört med regeringens förslag 2020. Vi föreslår även ökat produktionsstöd 
för ekologisk produktion inom Landsbygdsprogrammet. Vänsterpartiet 
föreslår en ökning av anslaget för produktionsstöd till ekologisk odling med 
100 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2020.” Partiet föreslog i 
yrkande 1 att “Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 23 
Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt förslaget i tabell 1 i 
motionen.”  

Yrkandet behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet betänkande 
2019/20:MJU2 utskottet föreslog att avslå motionen, kammaren biföll 
utskottets förslag.  
 

2020 lämnade Vänsterpartiet in partimotion 2020/21:3170 av Jonas Sjöstedt 
m.fl. (V) “Vägen ut ur krisen – en plan för jämlikhet och grön omställning”. I 
motionen skrev partiet i avsnitt 12.5.6 att de vill “främja en ökad omställning 
från konventionellt jordbruk till ekologiskt. […] Vänsterpartiet föreslår en 
årlig ökning av anslaget för omställning till ekologisk produktion med 50 
miljoner kronor och en årlig ökning av anslaget för produktionsstöd till 
ekologisk odling med 100 miljoner kronor jämfört med regeringen. 
Sammantaget tillförs årligen ett ökat stöd med 150 miljoner kronor.”595 I 
motionen föreslog partiet i yrkande 1 att ”Riksdagen godkänner de riktlinjer 
för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen 
(avsnitt 8–15).” 

Motionsyrkandet behandlades i Finansutskottet betänkande 2020/21:FiU1, 
utskottet föreslog avslag, kammaren biföll utskottets förslag.  

I motion 2020/21:3196 av Jonas Sjöstedt m.fl. skrev partiet likt föregående år 
gällande anslag 1:17 “Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur” att 
partiet vill “främja en ökad omställning från konventionellt jordbruk till 
ekologiskt. […] Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget för omställning 
till ekologisk produktion med 50 miljoner kronor jämfört med regeringens 
förslag 2021.  Vi föreslår även ökat produktionsstöd för ekologisk produktion 

 

595 Motion 2020/21:3170, s.66f   



inom landsbygdsprogrammet. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget 
för produktionsstöd till ekologisk odling med 100 miljoner kronor jämfört 
med regeringens förslag 2021.”596 

Motionen behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet betänkande 
2020/21:MJU2 utskottet föreslog att avslå motionen, kammaren biföll 
utskottets förslag.  

2021 inkom partimotion 2021/22:3278 av Nooshi Dadgostar m.fl. I motionen 
skrev partiet i avsnitt 7.7 att “Stödet för ekologisk produktion samt 
omställning till ekologisk produktion från konventionell odling bör 
stärkas.”597 I motionens yrkande 1 föreslog partiet att ”Riksdagen godkänner 
de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås 
i motionen (avsnitt 6–11).”  

Yrkandet behandlades i Finansutskottet betänkande 2021/22:FiU1, utskottet 
föreslog avslag. Kammaren biföll utskottets förslag.  

I partimotion 2021/22:3276 av Nooshi Dadgostar m.fl. föreslog Vänsterpartiet 
"en ökning av anslaget för omställning till ekologisk produktion med 50 
miljoner kronor jämfört med regeringens förslag för 2022. För att stärka 
förutsättningarna för den ekologiska produktionen föreslås ökning av 
anslaget för detta ändamål med 100 miljoner kronor jämfört med 
regeringens förslag för 2022.” 

Motionen behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet betänkande 
2021/22:MJU2, utskottet föreslog avslag, kammaren biföll utskottets förslag.  

10.2.2.7 Miljöpartiet (ev. följdmotioner 1 dec 2021–2022) 

Miljöpartiet har inte lagt någon följdmotion efter utträdandet ur 
regeringssamarbetet.  

10.3 Utskotten - betänkanden och initiativ 
Budgetproposition 2018/19:1 (S, MP) utgiftsområde 23 Areella näringar, 
landsbygd och livsmedel behandlades i Miljö- och jordbruksutskottets 
betänkande 2018/19:MJU2. Utskottet föreslog att delvis bifalla regeringens 

 

596 Motion 2020/21:3196, s.3  
597 Motion 2021/22:3279, s.31 



budgetanslag inom utgiftsområdet, vilket innefattade 1:19 Miljöförbättrande 
åtgärder inom jordbruket.598   

I betänkande 2018/19:MJU17 behandlades motion 2018/19:2315 (MP) yrkande 
1 och 8, motion 2018/19:2896 (M) yrkande 1, kommittémotion 2018/19:1287 
(SD) yrkande 9, partimotion 2018/19:2255 (L) yrkande 30, motion 2018/19:2425 
(C) yrkande 39 samt motion 2018/19:669 (V) yrkande 19. Utskottet föreslog att 
avslå samtliga motioner.  
 
Miljöpartiet lämnade ingen reservation eller särskilt yttrande. Centerpartiet 
valde att inte reservera sig utan lämnade ett särskilt yttrande.  

Moderaterna reserverade sig (reservation 27) med ställningstagande att det 
inte ”[…] finns någon rimlig grund för att upprätta politiskt beslutade mål för 
exempelvis ekologiska livsmedel. Det är upp till marknaden, inte politiken, 
att tillgodose konsumenternas önskemål i detta avseende.”599 

Även Sverigedemokraterna reserverade sig mot utskottet förslag 
(reservation 28) med ställningstagandet ”Vi anser inte att det behövs 
kvantitativa mål för ekologisk produktion och konsumtion. En ökad 
ekologisk produktion bör främst bygga på rimliga konkurrensvillkor”.600  

Också Vänsterpartiet valde att reservera sig mot förslaget (reservation 29) 
och Liberalerna (reservation 30). Vänsterpartiet lämnade ställningstagandet 
att det “[…] finns många goda skäl att öka målsättningen för certifierad 
ekologisk jordbruksmark 2030.”601  

I betänkande 2018/19:MJU12 behandlades motion 2018/19:1292 (SD) yrkande 
12 samt motion 2018/19:2732 (MP) yrkande 16. Utskottet föreslog att avslå 
motionsyrkandena med bakgrund av ”regeringens ambition att öka 
möjligheterna för den offentliga sektorn att upphandla närproducerade och 
ekologiska livsmedel och att miljöanpassa upphandlingen med 
livscykelkostnadsperspektiv.”602  

 

598 Bet. 2018/19:MJU2, s.71  
599 Bet. 2018/19:MJU17, s.128f  
600 Bet. 2018/19:MJU17, s.129 
601 Bet. 2018/19:MJU17, s.130  
602 Bet. 2018/19:MJU12, s.17 



Sverigedemokraterna reserverade sig (reservation 1) med ställningstagandet 
att en satsning ”bör göras för att öka andelen närproducerade och 
ekologiska livsmedel i de offentliga upphandlingarna.”603 

Motion 2018/19:2988 (L) yrkande 1 behandlades i betänkande 2018/19:FiU1. 
Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandet. Liberalerna reserverade sig 
mot utskottets förslag (reservation 4).604  

Betänkande 2019/20:MJU8 behandlade motion 2019/20:2669 (M) yrkande 1, 
motion 2019/20:603 (SD) yrkande 18 och motion 2019/20:3361 (L) yrkande 16. 
Motionsyrkandena behandlades förenklat, där utskottet föreslog att avslå 
motionsyrkandena. Partierna lämnade ingen reservation.  

Betänkande 2019/20:MJU8 behandlade motion 2019/20:1619 (V) yrkande 2. 
Motionsyrkandet behandlades förenklat, där utskottet föreslog att avskriva 
och avslå motionen  

I betänkande 2019/20:MJU2 behandlades proposition 2019/20:1 (S, MP) samt 
motion 2019/20:2693 (V) yrkande 1. Utskottet föreslog att avslå 
motionsyrkande 2019/20:2693 (V) . Vänsterpartiet valde att lämna ett särskilt 
yttrande. Utskottet föreslog bifall till proposition 2019/20:1  

Betänkande 2019/20:FiU1 behandlade motion 2019/20:2915 (V) yrkande 1. 
Utskottet föreslog att avslå motionen. Vänsterpartiet reserverade sig mot 
förslaget (reservation 3). I ställningstagandet skrev partiet att 
“Klimatförändringarna är en grundläggande samhällskris som vi bara kan 
lösa tillsammans. Ett klimatpaket ska genomföras med konkreta 
satsningar.”605 

I betänkande 2020/21:MJU17 behandlades motion 2020/21:3350 (M) yrkande 
2 och 3, motion 2020/21:724 (SD) yrkande 21. Samtliga motionsyrkandena 
behandlades förenklat i utskottet. Utskottet föreslog att avslå motionerna.  

I betänkande 2020/21:MJU14 behandlades motion 2020/21:3236 (L) yrkande 
5. Utskottet föreslog avslag med motivering av de ”åtgärder som regeringen 
redan vidtagit anser utskottet att de förslag som förts fram i motionerna 
2020/21:3236 (L) yrkande 5 […] till övervägande del är att betrakta som 

 

603 Bet. 2018/19:MJU12, s.79  
604 Bet. 2018/19:FiU1  
605 Bet. 2019/20:FiU1, s.190  



tillgodosedda”.606 Liberalerna reserverade sig (reservation 17) med 
ställningstagandet att Sverige bör vara pådrivande i jord-till bord-strategin 
att växtskyddsmedel begränsas där det är möjligt.607  

I betänkande 2020/21:MJU2 behandlades proposition 2020/21:1 (S, MP), 
motion 2020/21:3354 (M) yrkande 7, samt motion 2020/21:3196 
(V).Moderaterna ville minska anslaget till ekologiskt jordbruk och 
Vänsterpartiet ville öka anslaget. Utskottet föreslog att bifalla 
budgetpropositionen och föreslog att avslå motionerna. Både Moderaterna 
och Vänsterpartiet valde att lämna ett särskilt yttrande och avstod från att 
reservera sig.608  

I betänkande 2020/21:FiU1 behandlades motion 2020/21:3170 (V) yrkande 1. 
Utskottet föreslog att avslå motionen och att riksdagen skulle bifalla 
proposition 2020/21:1 finansplanen punkt 1. Vänsterpartiet reserverade sig 
mot utskottets förslag (reservation 3).609  

I betänkande 2021/22:MJU2 behandlades budgetmotion 2021/22:4134 (C), 
budgetmotion 2021/22:3276 (V), samt proposition 2021/22:1 (S, MP). Utskottet 
föreslog att delvis bifalla budgetpropositionen och delvis bifalla förslag från 
motioner. Anslagen gällande 1:19 “Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket” 
berördes inte av motionsförslagen.610 Vidare föreslog utskottet att 
avslåmotion 2021/22:4134 (C) . Centerpartiet lämnade ett särskilt yttrande. I 
motion 2021/22:3276 (V) som också behandlades i betänkandet,ville 
Vänsterpartiet öka anslagen till 1:17 ”Åtgärder för landsbygdens miljö och 
struktur” med 9690 000 000 kronor. Delar av medlet skulle tillföras åtgärder 
för att främja en ökad omställning till ekologisk produktion.611 Utskottet 
föreslog att avslå Vänsterpartiets motion. Vänsterpartiet lämnade ett 
särskilt yttrande.  

I betänkande 2021/22:FiU1 behandlades motion 2021/22:3278 (V) yrkande 1. 
Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandet, vilket Vänsterpartiet 
reserverade sig mot (reservation 3).612  

 

606 Bet. 2020/21:MJU14, s.47 
607 Bet. 2020/21:MJU14, s.71 
608 Bet. 2020/21:MJU2, s.41 och 50  
609 Bet. 2021/22:FiU1 
610 Bet. 2021/22:MJU2, s.67 
611 Bet. 2021/22:MJU2, s.35  
612 Bet. 2021/22:FiU1 



Motion 2021/22:4061 (MP) yrkande 59 behandlades i betänkande 
2021/22:MJU14. Utskottet föreslog att avslå motionen med 
ställningstagandet att ”Andelen ekologiska livsmedel i den offentliga 
sektorn har även ökat kontinuerligt de senaste åren. Mot bakgrund av det 
som anförts ovan finner utskottet inte skäl att vidta någon åtgärd med 
anledning av motionen som därmed avstyrks.”613 Miljöpartiet reserverade sig 
mot utskottets förslag att avslå motionsyrkandet (reservation 14).   

10.4 Riksdagens behandling 
Kammarens behandling av betänkande 2018/19:MJU17 skedde omröstning 
om sakpolitiska frågan ”ekologiskt jordbruk”. M, SD, V och L hade lagt 
reservationer mot utskottets förslag att avslå motion 2018/19:2315 (MP) 
yrkande 1 och 8,  motion 2018/19:2896 (M) yrkande 1, motion 2018/19:1287 (SD) 
yrkande 9, motion 2018/19:2255 (L) yrkande 30, motion 2018/19:2425 (C) 
yrkande 39 samt motion 2018/19:669 (V) yrkande 19. Kammaren biföll 
utskottets förslag via acklamation.614  

I kammarens omröstning av betänkande 2018/19:MJU12 behandlades 
motion 2018/19:1292 (SD) yrkande 12 samt motion 2018/19:2732 (MP) yrkande 
16. Utskottet föreslog att avslå motionerna, kammaren biföll utskottets 
förslag via acklamation.615 

I kammarens omröstning av betänkande 2018/19:FiU1 behandlades motion 
2018/19:2988 (L) yrkande 1 under punkt 1 ”Riktlinjerna för den ekonomiska 
politiken och budgetpolitiken”. Liberalerna hade reserverat sig mot 
utskottets förslag att avslå motionsyrkandet. Omröstningen i kammaren 
skedde mellan M, KD:s förslag och utskottets förslag.  

I kammarens omröstning av betänkande 2018/19:MJU2 behandlades 
budgetpropositionen 2018/19:1. Utskottet föreslog att delvis bifalla 
regeringens förslag, och delvis bifalla Moderaterna och Kristdemokraternas 
kommittémotioner för budgetåret 2019. Kammaren biföll utskottets förslag 
via acklamation.616  

I kammarens behandling av betänkande 2019/20:MJU8 behandlades motion 
2019/20:2669 (M) yrkande 1, motion 2019/20:603 (SD) yrkande 18 och motion 

 

613 Bet. 2021/22:MJU14, s.40-41 
614 Prot. med beslut, 2018/19:274  
615 Prot. med beslut, 2018/19:87 
616 Protokoll 2018/19:35  



2019/20:3361 (L) yrkande 16, utskottet behandlade motionsyrkandet förenklat 
och föreslog avslag. Kammaren biföll utskottets förslag att avslå 
motionsyrkandet via acklamation.617 

I kammarens behandling av betänkande 2019/20:MJU8 ingick omröstning 
om motion 2019/20:1619 (V) yrkande 2. Motionsyrkandet behandlades 
förenklat i utskottet som föreslog att avslag. Kammaren biföll utskottets 
förslag via acklamation.  

I kammarens behandling av betänkande 2019/20:FiU1 ingick omröstningen 
om motion 2019/20:2915 (V) yrkande 1. Där Vänsterpartiet bland annat ville 
öka anslaget till ekologiskt jordbruk. Utskottet föreslog att avslå motionen 
och Vänsterpartiet lämnade reservation (reservation 3). Omröstningen 
skedde mellan Utskottets förslag att bifalla regeringens proposition, 
2019/20:1 och Moderaternas motion 2019/20:3060.  

S, C, L och MP röstade ja till utskottets förslag. Moderaterna röstade nej. SD, 
V och KD avstod från att rösta. Kammaren biföll utskottets förslag.618  

I kammarens behandling av betänkande 2019/20:MJU2 behandlades motion 
2019/20:2693 (V) yrkande 1. Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandet.  
Beslutet i kammaren fattades med acklamation. Även proposition 2019/20:1 
(S, MP) behandlades i betänkandet. Utskottet föreslog att bifalla 
propositionen. Kammaren biföll utskottets förslag via acklamation.  

I kammarens behandling av betänkande 2020/21:MJU2 behandlades 
proposition 2020/21:1 (S, MP), motion 2020/21:3196 (V), samt motion 
2020/21:3354 (M) yrkande 7.  Utskottet föreslog att avslå motionerna och 
bifalla propositionen. Kammaren biföll utskottets förslag via acklamation.619 

I kammarens behandling av betänkande 2020/21:MJU17 behandlades 
motion 2020/21:3350 (M) yrkande 2 och 3, motion 2020/21:724 (SD) yrkande 
21. Utskottet behandlade motionsyrkandena förenklat och föreslog att 
riksdagen skulle avslå motionerna. Kammaren biföll utskottet förslag att 
avslå motionerna via acklamation.620  

 

617 Prot. med beslut, 2019/20:86  
618 Proto. med beslut 2019/20:39 
619 Protokoll 2020/21:54  
620 Prot. med beslut, 2020/21:119  



Kammaren behandlade betänkande 2020/21:MJU14 motion 2020/21:3236 (L) 
yrkande 5 under punkt 8 ”utfasning av växtskyddsmedel”. Utskottet föreslog 
avslag och Liberalerna reserverade sig (reservation 17). I omröstningen 
röstade samtliga partiet ja till utskottets förslag att avslå motionsyrkandet 
förutom Liberalerna som röstade nej.621  

I kammarens omröstning om betänkande 2020/21:FiU1 behandlades motion 
2020/21:3170 (V) yrkande 1. Utskottet föreslog att avslå motionen och att 
riksdagen skulle bifalla proposition 2020/21:1 finansplanen punkt 1. 
Vänsterpartiet reserverade sig mot utskottets förslag (reservation 3). 
Omröstningen i kammaren skedde mellan utskottets förslag och 
Moderaternas reservation. Kammaren biföll utskottets förslag.622  

Kammarens omröstning om betänkande 2021/22:MJU2 behandlade 
proposition 2021/22:1 (S, MP), motion 2021/22:4134 (C) samt motion 
2021/22:3276 (V). Utskottet föreslog att delvis bifalla propositionen samt 
avslå motionerna, kammaren biföll utskottets förslag via acklamation.623  

Kammarens omröstning om betänkande 2021/22:MJU14 behandlades 
motion 2021/22:4061 (MP) yrkande 59. Utskottet föreslog att avslå motionen, 
kammaren biföll utskottets förslag via acklamation.  

Kammarens omröstning om betänkande 2021/22:FiU1 behandlades motion 
2021/22:3278 (V) yrkande 1. Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandet, 
vilket Vänsterpartiet reserverade sig mot (reservation 3). I omröstningen 
stod utskottets förslag (att delvis bifalla 3 motioner från M, KD, SD) mot en 
reservation från S och MP.624 M, SD, KD röstade ja till utskottets förslag. S, V 
och MP röstade nej. C och L avstod. Därmed beslutade kammaren att bifalla 
utskottets förslag.  

Interpellation och skriftliga frågor  

2019 lämnade Betty Malmberg, Moderaterna en skriftlig fråga, 2018/19:708 till 
statsrådet Jennie Nilsson (S), ”Kommer det extra stöd som går till ekologisk 
produktion nu att trappas ned så att även den ekologiska produktionen drivs 
på marknadens villkor?”625 

 

621 Prot. med beslut, 2020/21:111 
622 Proto. med beslut, 2020/21:41   
623 Proto. med beslut, 2021/22:45  
624 Proto. med beslut, 2021/22:33  
625 Skriftlig fråga, 2018/19:708 



Statsrådet Jennie Nilsson (S) svarade med att ”Den nya CAP-perioden ska 
införlivas tidigast 2021 och arbetet befinner sig i ett tidigt skede Därför går 
det ännu inte att uttala sig om hur ersättningarna som berör ekologisk 
produktion kommer att utformas i nästa programperiod.”626 

Liknande fråga lämnades in av Betty Malmberg, Moderaterna 2019-08-12, 
skriftlig fråga 2018/19:881 

2020 lämnade Elin Segerlind, Vänsterpartiet en skriftlig fråga, 2020/21:2130 
till statsrådet Jennie Nilsson (S) “Avser statsrådet att verka för nya åtgärder 
för att öka produktionen av svensk ekologisk växtbaserad mat?”627 

Statsrådet Jennie Nilsson (S) svarade att “Nyckeln är hållbar produktivitet i 
hela livsmedelskedjan så att svensk matproduktion ökar, både av 
konventionell och ekologisk mat, och bidrar till sysselsättning och tillväxt.” 
Vidare svarade Jennie Nilsson att “I landsbygdsprogrammet och 
livsmedelsstrategin satsar regeringen likaså mycket på svensk ekologisk 
produktion där även växtbaserad produktion ingår. I landsbygdsprogrammet 
satsas i snitt över 550 miljoner kronor årligen till ekologisk produktion i 
form av miljöersättningar. Likaså har Statens jordbruksverks 
samordningsfunktion för ekologiska livsmedel tilldelats 25 miljoner kronor 
per år 2021–2023 för att främja produktion, konsumtion och export av 
ekologiska livsmedel. Vidare satsas det årligen 12 miljoner kronor på 
forskning om ekologiska livsmedel vid SLU såsom fältforskning och 
Ekologisk produktion och Konsumtion (EPOK).”628 

 

  

 

626 N2019/02104/JL 
627 Skriftlig fråga 2020/21:2130 
628 N2021/00833 Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen. Svar på fråga 
2021/20:2130  



11. Miljöavgift på växtskyddsmedel 
 
 

11.1 Initiativ under mandatperioden  
 
Sökord: bekämpningsmedel, växtskyddsmedel 
 
Regeringen har inte tillsatt några utredningar om att ändra beskattningen 
av växtskyddsmedel under mandatperioden.  
 
 

11.2 Propositioner, förordningar och motioner  
  
Propositioner och förordningar  
 
Sökord: bekämpningsmedel, växtskyddsmedel 
 
Inga relevanta propositioner eller förordningar rörande beskattningen av 
växtskyddsmedel har lagts fram under mandatperioden.  
  
Motioner  

11.2.1 Regeringspartierna  
  
Sökord: bekämpningsmedel, växtskyddsmedel 
 
11.2.1.1 Socialdemokraterna (2018–2022)  
 
Socialdemokraterna har inte lämnat in några motioner om skatt eller 
avgifter på växtskyddsmedel under mandatperioden. 
 
11.2.1.2 Miljöpartiet (2018 t o m 30 nov 2021)  
 
I motion 2021/22:4062 av Maria Gardfjell m.fl. skrev Miljöpartiet ”Sverige bör, 
likt Norge och Danmark, införa en bekämpningsmedelsskatt som är 
differentierad utifrån farlighet. En sådan konstruktion styr både mot 
minskad användning och mot att bättre preparat används. Dagens 
bekämpningsmedelsskatt är föråldrad och behöver snarast uppdateras för 
att få den önskade miljöstyrande effekten.” Partiet yrkade på att ”Riksdagen 
ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige, likt Norge och 
Danmark, bör införa en bekämpningsmedelsskatt som är differentierad 
utifrån farlighet och att en sådan skatt bör styra både mot minskad 



användning och mot att bättre preparat används, och detta tillkännager 
riksdagen för regeringen.”629 
 

11.2.2 Oppositions- och samarbetspartierna  
 
Sökord: bekämpningsmedel, växtskyddsmedel 
 

11.2.2.1 Moderaterna  
 
I motion 2018/19:2896630 av Maria Malmer Stenergard m.fl. och i motion 
2019/20:2669 av Louise Meijer631 m.fl. menade Moderaterna att ”det finns 
behov av att se över godkännandeprocessen för växtskyddsmedel, i syfte att 
göra den snabbare, effektivare och mer likvärdig med andra länder”. I 
motionerna yrkade motionärerna på att ”[…]ansvaret för att pröva 
ansökningar om tillstånd att sälja och använda  växtskyddsmedel ska ligga 
på Statens jordbruksverk i stället för Kemikalieinspektionen[…]” och att 
”[…]Sverige i större utsträckning bör använda sig av ömsesidigt erkännande 
vid produktgodkännande för växtskyddsmedel […]. I motionerna skrev de 
”Moderaterna anser att beslut om växtskyddsmedel ska fattas av Statens 
jordbruksverk i stället för av Kemikalieinspektionen, eftersom det ger bättre 
förutsättningar för en helhetsbedömning enligt intentionerna i 
växtskyddsförordningen. Dessutom anser vi att regeringen bör verka för att 
myndigheterna i större utsträckning använder sig av ömsesidigt 
erkännande av växtskyddsmedel och tar hänsyn till hur andra EU-
medlemsstater förhåller sig i syfte att skapa konkurrensneutrala 
förutsättningar för det svenska jordbruket.” Moderaterna yrkade därför på 
att Statens jordbruksverk ska besluta om växtskyddsmedel i stället för 
Kemikalieinspektionen. 
 
I motion 2020/21:3350 av Jessica Rosencrantz m.fl. menade Moderaterna att 
EU:s direktiv för jordbruk och livsmedelproduktion såsom den senaste jord-
till-bord-strategin ofta tolkas för strikt av Sverige jämfört med andra EU-
länder vilket leder till att svenska verksamheter utsatts för en mycket hård 
internationell konkurrens enligt motionärerna. I motionen skrev de att 
”Moderaterna anser att beslut om växtskyddsmedel ska fattas av Statens 
jordbruksverk i stället för av Kemikalieinspektionen, eftersom det ger bättre 
förutsättningar för en helhetsbedömning enligt intentionerna i 
växtskyddsförordningen. Dessutom anser vi att regeringen bör verka för att 
myndigheterna i större utsträckning använder sig av ömsesidigt 

 

629 motion 2021/22:4062 
630 motion 2018/19:2896 
631 motion 2019/20:2669 



erkännande av växtskyddsmedel och tar hänsyn till hur andra EU-
medlemsstater förhåller sig i syfte att skapa konkurrensneutrala 
förutsättningar för det svenska jordbruket.” Därför yrkade Moderaterna på 
”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ansvaret för 
att pröva ansökningar om tillstånd att sälja och använda växtskyddsmedel 
ska ligga på Statens jordbruksverk i stället för Kemikalieinspektionen och 
tillkännager detta för regeringen.” och ”Riksdagen ställer sig bakom det som 
anförs i motionen om att Sverige i större utsträckning bör använda sig av 
ömsesidigt erkännande vid produktgodkännande för växtskyddsmedel och 
tillkännager detta för regeringen.” 632  
 
I motion 2021/22:3437 av Jessica Rosencrantz m.fl. skrev Moderaterna: 
”beslut om växtskyddsmedel i högre utsträckning ska ske med 
utgångspunkt i det svenska jordbrukets konkurrenskraft. Dessutom anser vi 
att regeringen bör verka för att myndigheterna i större utsträckning 
använder sig av ömsesidigt erkännande av växtskyddsmedel och tar hänsyn 
till hur andra EU-medlemsstater förhåller sig i syfte att skapa 
konkurrensneutrala förutsättningar för det svenska jordbruket.” Partiet 
yrkade på att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att 
ansvaret för att pröva ansökningar om tillstånd att sälja och använda 
växtskyddsmedel ska ske med utgångspunkt i det svenska jordbrukets 
konkurrenskraft och tillkännager detta för regeringen” och ”Riksdagen 
ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige i större 
utsträckning bör använda sig av ömsesidigt erkännande vid 
produktgodkännande för växtskyddsmedel och tillkännager detta för 
regeringen.”633  
 
11.2.2.2 Sverigedemokraterna  
 
I motion 2019/2020:610634 av Yasmine Eriksson m.fl., motion 2020/21:734635 av 
Yasmine Eriksson m.fl. och motion 2021/22:2482 av Yasmine Eriksson 
m.fl.636 skrev Sverigedemokraterna att partiet är emot alla typer av skatter på 
godkända bekämpningsmedel. I alla dessa motioner skrev partiet att 
”Användningen av bekämpningsmedel i Sverige styrs av ett omfattande 
regelverk för godkännande, hantering och miljöövervakning. Försiktiga 
bedömningar av bekämpningsmedel, fortsatt breda säkerhetsmarginaler 
vad gäller miljö och hälsa, är att föredra. Däremot finns ingen anledning att 

 

632 motion 2020/21: 3350 
633 motion 2021/22:3437 
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635 motion 2020/21:734 
636 motion 2021/22:2482 



lägga extra skatt på dessa produkter när de väl har godkänts, eftersom detta 
i praktiken slår direkt mot det svenska jordbrukets konkurrenskraft.”637 
I motionerna från 2019 och 2020 yrkade partiet på: ”Riksdagen ställer sig 
bakom det som anförs i motionen om ömsesidigt erkännande av andra 
medlemsländers godkännandeprocesser som rör bekämpningsmedel och 
tillkännager detta för regeringen” och ”Riksdagen ställer sig bakom det som 
anförs i motionen om skatt på bekämpningsmedel och tillkännager detta för 
regeringen.”638 
I motionen från 2021 yrkade partiet på att ”avskaffa punktskatten på 
bekämpningsmedel och tillkännager detta för regeringen.” 639 
 
 
I motion 2020/21:2554 av Eric Westroth m.fl. skrev Sverigedemokraterna 
”Många gånger har miljörelaterad beskattning införts av rent principiella 
skäl. Det kan handla om skatt på flygresor, kemikalieskatt och 
bekämpningsmedel som inte går att ersätta med något lämpligt alternativ 
och därmed måste betraktas som direkt fiskala. (…) Därför behöver vi 
avskaffa miljöskatter i Sverige som uppenbarligen inte bidrar till att ge en 
miljönytta i världen.” och yrkade på ”Riksdagen ställer sig bakom det som 
anförs i motionen om att avskaffa s.k. miljöskatter som saknar påvisbar 
miljönytta och tillkännager detta för regeringen.”640  
  
11.2.2.3 Kristdemokraterna  
 
Kristdemokraterna lade fyra motioner under mandatperioden: motion 
2018/19:2736641, motion 2019/20:2760642, motion 2020/21:2808643 och motion 
2021/22:3880 av Magnus Oscarsson m.fl. 644 I alla dessa motioner skrev 
Kristdemokraterna: ”För att skapa mer långsiktighet och förutsägbarhet för 
livsmedelsproducenter bör regeringen verka för att myndigheterna i större 
utsträckning använder sig av ömsesidigt erkännande av växtskyddsmedel. 
Hänsyn bör tas till hur andra EU-medlemsstater förhåller sig till 
växtskyddsmedel för att skapa konkurrensneutrala förutsättningar inom det 
svenska jordbruket.”645 Motionärerna yrkade därför i alla motioner på att 
”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ömsesidigt 
erkännande av växtskyddsmedel och tillkännager detta för regeringen.”.646 
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11.2.2.4 Liberalerna  
 
Liberalerna har inte lagt några motioner om en differentierad skatt på 
växtskyddsmedel under mandatperioden. 
 

11.2.2.5 Centerpartiet  
 
I motion 2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. uttryckte Centerpartiet sitt 
motstånd mot ökad bekämpningsmedelsskatt och skrev ”Förutsättningarna 
för odling av specialgrödor har försämrats i samband med minskad tillgång 
på växtskyddsmedel för att skydda grödor mot angrepp och konkurrerande 
ogräs. Ojämlika spelregler som dessa hämmar konkurrenskraften bland 
svenska livsmedelsproducenter, vilket gör att Centerpartiet vill att 
Kemikalieinspektionen använder sig av ömsesidigt erkännande av 
växtskyddsmedel som huvudprincip. Skydd för miljö och hälsa ska vara 
grunden men hänsyn bör tas till behov samt hur andra EU medlemsstater 
förhåller sig till växtskyddsmedel för att skapa konkurrensneutrala 
förutsättningar inom det svenska jordbruket. ”Partiet yrkade på att: 
”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen 
bör förenkla regler för små eller nystartade livsmedelsföretag och 
tillkännager detta för regeringen.”647 
  
11.2.2.6 Vänsterpartiet  
 I motion 2018/19:669 av Elin Segerlind m.fl. yrkade Vänsterpartiet på att 
”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör 
anta en handlingsplan för att fasa ut användning av kemiska 
bekämpningsmedel och tillkännager detta för regeringen”.  I 
bakgrundstexten skriver motionärerna att ”Vänsterpartiet anser att Sverige, 
i likhet med Frankrike och Danmark, måste använda nationell reglering och 
styrmedel i större utsträckning för att minska användningen av 
bekämpningsmedel och att en handlingsplan bör antas med detta syfte. 
Sverige bör anta en handlingsplan för att fasa ut användning av kemiska 
bekämpningsmedel.” och att ”Vänsterpartiet anser att det är mycket 
angeläget att Sverige får en bättre beskattning av bekämpningsmedel då 
dagens beskattning har liten miljöeffekt. Vi anser att utredningens förslag 
på differentierad beskattning är bättre än den nuvarande men vi bedömer 
att dess styrande effekt kan vara för liten. Danmark har en betydligt starkare 
lagstiftning där skatten ökar med medlets giftighet vilket lett till att 
lantbrukare byter till mindre giftiga medel. Vänsterpartiet ser ett stort behov 
av att en differentierad beskattning av växtskyddsmedel införs i Sverige och 

 

647 motion 2018/19:2425 



som i likhet med den som finns i Danmark ökar med medlets giftighet.”648 
Utredningen som hänvisas till i citatet är utredningen om skatt på 
tungmetaller och andra hälso- och miljöfarliga ämnen samt översyn av 
bekämpningsmedelsskatten.649 
 
I motion 2019/20:1619 av Elin Segerlin m.fl. yrkade Vänsterpartiet på att 
”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen 
bör återkomma med förslag på differentierad beskattning av 
växtskyddsmedel enligt liknande modell som den danska 
bekämpningsmedelsskatten och tillkännager detta för regeringen”.650 
 
I motion 2021/22:3279 av Nooshi Dadgostar ville Vänsterpartiet införa en 
differentierad skatt på bekämpningsmedel som ökar med medlets giftighet 
liknande den som andra länder t.ex. Danmark redan har. Därför yrkade 
Vänsterpartiet på att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om att regeringen bör återkomma med förslag på en ny 
bekämpningsmedelsskatt differentierad utifrån bekämpningsmedlens olika 
miljö- och hälsorisker och tillkännager detta för regeringen” och på att 
”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör 
anta en handlingsplan för att fasa ut användningen av skadliga kemiska 
bekämpningsmedel och tillkännager detta för regeringen.” 651  
  

11.3 Utskotten - betänkanden och initiativ  
 
Sökord: bekämpningsmedel, växtskyddsmedel 
 
Miljö- och jordbruksutskottet föreslog att avslå motion 2018/19:669 (V) i sitt 
betänkande 2018/19:MJU7 vilket Vänsterpartiet reserverade sig emot.652 
Riksdagen biföll utskottets förslag den 06.03.2019. Beslutet fattades med 
acklamation. 

Näringsutskottet föreslog att avslå motion 2018/19:2425 (C) i sitt betänkande 
2018/19:NU7 vilket Centerpartiet reserverade sig emot.653 Riksdagen biföll 
utskottets förslag den 03.04.2019. 
Votering i riksdagen (utskottets förslag emot SD:s förslag):  
Ja: S, V, MP 
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Nej: SD 
Avstående: M, C, KD, L  

Miljö- och jordbruksutskottet föreslog att avslå motion 2018/19:2736 (KD) i 
sitt betänkande 2018/19:MJU7 vilket Kristdemokraterna tillsammans med 
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig emot.654 Riksdagen 
biföll utskottets förslag den 06.03.2019. 
Votering (utskottets förslag mot M/SD/KD:s förslag) 
Ja: S, C, V, L, MP 
Nej: M, SD, KD 
Avstående: 

Miljö- och jordbruksutskottet föreslog att avslå motion 2018/19:2896 (M) i sitt 
betänkande 2018/19:MJU7 vilket Moderaterna (yrkande 11 och 12) och 
Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna (yrkande 12) reserverade sig 
emot.655 Riksdagen biföll utskottets förslag den 06.03.2019. Beslutet fattades 
med acklamation. 
Votering (utskottets förslag mot M/SD/KD:s förslag) 
Ja: S, C, V, L, MP 
Nej: M, SD, KD 
Avstående: 

Miljö- och jordbruksutskottet, respektive skatteutskottet föreslog att avslå 
motion 2018/19:610 (SD) i sitt betänkande 2018/19:MJU14656, respektive 
betänkande 2019/20SkU22.657 Sverigedemokraterna reserverade sig emot 
skatteutskottets förslag.658 Riksdagen biföll båda utskottens förslag och 
avslog motionen med acklamation den 06.05.2020. 
 

Miljö- och jordbruksutskottet föreslog att avslå motion 2019/20:2669 (M) i sitt 
betänkande 2019/20:MJU14.659 Riksdagen biföll utskottets förslag den 
06.05.2019. Beslutet fattades med acklamation. 
 
Miljö- och jordbruksutskottet, respektive skatteutskottet föreslog att avslå 
motion 2019/20:1619 (V) i sitt betänkande 2018/19:MJU14660, respektive 
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betänkande 2019/20SkU22.661 Vänsterpartiet reserverade sig emot utskottens 
förslag. Riksdagen biföll båda utskottens förslag och avslog motionen med 
acklamation den 06.05.2020.  
 
Miljö- och jordbruksutskottet föreslog att avslå motion 2019/20:2760 (KD) i 
sitt betänkande 2018/19:MJU7.662 Riksdagen biföll utskottets förslag den 
06.05.2019. Beslutet fattades med acklamation. 
 
Miljö- och jordbruksutskottet föreslog att avslå motion 2020/21:2808 (KD) i 
sitt betänkande 2020/21:MJU14 vilket Kristdemokraterna tillsammans med 
Moderaterna reserverade sig emot.663 Riksdagen biföll utskottets förslag den 
21.04.2021. 
Votering i riksdagen (utskottets förslag mot M/KD:s förslag) 
Ja: S, C, V, L, MP 
Nej: M, KD 
Avstående: SD 
 
Miljö- och jordbruksutskottet föreslog att avslå motion 2020/21: 3350 (M) i 
sitt betänkande 2020/21:MJU14664, respektive i betänkande 2020/21:MJU17. 
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverade sig gemensamt emot 
utskottets förslag att avslå yrkanden 26.665 
Riksdagen biföll utskottets förslag att avslå yrkande 27 med acklamation. 
Riksdagen röstade emot M/SD:s reservation och avslog därmed yrkande 28 
den 21 april.  
Votering i riksdagen (utskottets förslag emot M/KD:s förslag) 
Ja: S, C, V, L, MP 
Nej: M, KD 
Avstående: SD 
 
Skatteutskottet föreslog att avslå motion 2020/21:2554 (SD) i sitt betänkande 
2020/21:SkU20 vilket Sverigedemokraterna reserverade sig emot.666 
Riskdagen biföll utskottets förslag med acklamation den 8.04.2021.  
 
Miljö- och jordbruksutskottet, respektive skatteutskottet föreslog att avslå i 
motion 2020/21:734 (SD) i sitt betänkande 2020/21:MJU14667, respektive 
betänkande 2020/21SkU20.668 Sverigedemokraterna reserverade sig emot 
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miljö- och jordbruksutskottets förslag. Riksdagen biföll miljö- och 
jordbruksutskottets förslag den 21.04.2021. Riksdagen biföll skatteutskottets 
förslag den 08.04.2021 med acklamation.  
 
Motion 2021/22:2482 (SD) behandlas i utskottet.  
 
Miljö- och jordbruksutskottet behandlar motion 2021/22:3437 (M) just nu. 
 
Motion 2021:22:3880 (KD) bearbetas just nu i Miljö- och jordbruksutskottet.  
 
Motion 2021/22:3279 (V) behandlas i utskotten.  
 
Motion 2021/22:4062 (MP) behandlas i utskottet.  

 

11.4 Riksdagens behandling  
Sökord: bekämpningsmedel, växtskyddsmedel 
 
Propositioner. 
Inga propositioner med syfte att införa en differentierad skatt på 
växtskyddsmedel har behandlats i kammaren under mandatperioden. 
 
Motioner 
Av de 17 motioner om beskattning av växtskyddsmedel som lagts under 
mandatperioden har 13 avslagits. 4 motioner behandlas just nu i utskotten.  
 
Interpellationer, frågor och debatt 
Inga interpellationer eller skriftliga frågor om beskattning av 
växtskyddsmedel har väckts under mandatperioden.  
 
Differentierade skatter och avgifter på bekämpningsmedel har inte 
diskuterats i riksdagens debatter men i en debatt om Kemikaliepolitik den 
06.05.2020 uttryckte Martin Kinnunen (SD) följande åsikt om beskattning av 
växtskyddsmedel: ”Vi kan ta bekämpningsmedel som exempel. Försiktiga 
bedömningar av dessa, med fortsatt breda säkerhetsmarginaler vad gäller 
både miljö och hälsa, är såklart att föredra. Däremot ser vi det som 
kontraproduktivt att straffbeskatta våra egna jordbrukare genom 
exempelvis särskild beskattning av bekämpningsmedel.”669 
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12. Miljöersättning till betesmarker  
 
Bakgrund 
2017 kom en satsning från regeringen på ängs- och betesmarker. I 
budgetpropositionen för 2018 föreslogs en ökning av miljöersättningarna till 
värdefulla betesmarker mellan åren 2018–2020.670 
 

12.1 Initiativ under mandatperioden  
 
Ersättningsnivån förslås höjas i förlängningsprogrammet 2021–2022 
Den 9 juli 2020 presenterade Jordbruksverket ett yttrande med sina förslag 
på programändring av Landsbygdsprogrammet för förlängningsåren 2021–
2022. I yttrandet gavs förslag om programändring för tre alternativa 
årsbudgetar, ett förslag som motsvarar en genomsnittlig årsbudget, en 
budget som är 15 procent och respektive 30 procent lägre än den 
genomsnittliga årsbudgeten. För det genomsnittliga budgetalternativet 
föreslog Jordbruksverket: ”Höjd ersättningsnivå för betesmarker och 
slåtterängar samt kompensationsstöd.” Den 23 december 2020 presenterade 
regeringen beslut om förlängningen av Landsbygdsprogrammet 2021–2022. I 
ett pressmeddelande skrev regering att ”Insatserna för att bevara 
betesmarker och för att anlägga nya våtmarker förstärks.”671  Ökningen blev 
400 kr (från 2800 till 3200kr/ha) för särskilda värden och 300 kr (från 1000 
till 1300 kr/ha) för allmänna värden.”672 

Ersättningsnivån förslås höjas i nya GJP 2023–2027 
Den 5 november 2020 gav regeringen Jordbruksverket i uppdrag att utarbeta 
förslag till den Gemensamma Jordbrukspolitiken (GJP) 2023–2027. I ett 
vägledande brev skrev regeringen att: ”Förslag till investeringsstöd till 
miljöinsatser inom områdena energi, klimat, biologisk mångfald och vatten, 

 

670 Regeringskansliet. (2017). ”Regeringen satsar på ängs- och betesmarkerna”. 
Pressmeddelande från Näringsdepartementet 2 november 2017. Åtkomst 22 mars 
2022. Tillgänglig här: 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/11/regeringen-satsar-pa-angs--
och-betesmarkerna/ 
671 Regeringskansliet. (2021) ”Nya satsningar i landsbygdsprogrammet”. 
Pressmeddelande 23 december 2021. Åtkomst: 22 mars 2022. Tillgänglig här: 
https://regeringen.se/pressmeddelanden/2020/12/nya-satsningar-i-forlangt-
landsbygdsprogram/. 
672 Övervakningskommittén för Landsbygdsprogrammet (2021) ”Sammanfattning 
över regeringens beslut om programändring 7”. 8 mars 2021. Tillgänglig här: 
Sammanfattning-programandring-7.pdf (jordbruksverket.se) 



inkl. våtmarker, som riktas till företag inom jordbruk, trädgård och 
rennäring ska lämnas. Detta inkluderar stöd för betesmarker som är 
prioriterat utifrån biologisk mångfald.” Regeringen ger även 
Naturvårdsverket i uppdrag att föreslå betesmarker som kan hanteras 
utanför EU:s gemensamma jordbrukspolitik och ett nationellt stöd för dessa 
marker.673 I sina resultat menar både Jordbruksverket674 och 
Naturvårdsverket675 att ersättningsnivåerna till betesmarker bör höjas. Den 
16 december 2021 presenterade regeringen beslut om förslag på Sveriges 
strategiska plan för den nya jordbrukspolitiken som ska gälla mellan åren 
2023–2027.676 I förslaget ingick en ökning av ersättningsnivån för skötsel av 
betesmarker.677      

 

12.2 Propositioner, förordningar och motioner  
  
Propositioner och förordningar  
Regeringen har inte lagt några propositioner som rör förslaget.  
 
Motioner 
Sökord: naturbete, betesmark, miljöersättning 
 

12.2.1 Regeringspartierna   
Sökord: naturbete, betesmark, miljöersättning   

 

673 Regeringsbeslut N2020/02625.  
674 Jordbruksverket. (2021). ”Utformning av generella särskilda skötselvillkor och 
komplement på betesmarker och slåtterängar när åtagandeplaner tas bort, inklusive 
utredning om marker med särskilda skötselbehov”. Yttrande. Åtkomst: 22 mars 2022 
Tillgänglig här: Dnr 3.1.17-00809/2021 
675 Naturvårdsverket. (2021). ”Uppdrag att peka ut typer av ängs- och betesmarker 
med natur- och kulturvärden som kan vara lämpliga att hantera utanför den 
gemensamma jordbrukspolitiken samt att föreslå ett nationellt stöd för dessa 
marker.” Skrivelse. Ärendenr: NV-08433-20. Åtkomst: 22 mars 2022. 
676 Regeringskansliet. (2021). ”Strategisk plan för den gemensamma 
jordbrukspolitiken.” Pressmeddelande 16 december 2021. Åtkomst 22 mars 2022. 
Tillgänglig här: Strategisk plan för den gemensamma jordbrukspolitiken - 
Regeringen.se. 
677 Jordbruksverket (2021).” Stöd och ersättningar i den strategiska planen 2023–
2027”. Åtkomst: 22 mars 2022. Tillgänglig här: Stöd och ersättningar i den 
strategiska planen 2023–2027 - Jordbruksverket.se.   



 
12.2.1.1 Socialdemokraterna (2018–2022)  
  
Socialdemokraterna har inte lagt någon motion om att höja 
miljöersättningarna till lantbrukare som låter beta sina betesmarker eller 
som på annat vis visar partiets politik kring förslaget.  
 
12.2.1.2 Miljöpartiet (2018 t o m 30 nov 2021)  
 
I kommittémotion 2018/19:2315 ”En kraftfull naturpolitik” av Maria Gardfjell 
m.fl. yrkar Miljöpartiet på att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om att Sverige ska verka för att vara ett grönt föregångsland inom 
naturvänligare jordbruk med ökad areal ekologiskt jordbruk och mer 
naturbeten och tillkännager detta för regeringen” och på att ”Riksdagen 
ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka miljöersättningen 
till ängs- och betesmarker inom landsbygdsprogrammet och tillkännager 
detta för regeringen.” I bakgrunden skriver partiet: ”Miljöpartiet anser att 
EU:s jordbrukspolitik ska inriktas på att öka miljö- och klimatnyttan. Detta 
bör riksdagen ge regeringen tillkänna som sin mening. Vi vill uppnå det 
bland annat genom att minska gårdsstöden och öka miljöstöden i 
landsbygdsprogrammet. Därigenom skulle lantbruket i områden som nu 
hotas av förbuskning kunna överleva. Vi anser också att miljöersättningen 
till ängs- och betesmarker bör höjas inom ramen för 
landsbygdsprogrammet.” Hur mycket partiet vill öka miljöersättningen 
framgår inte.678 (För båda yrkanden, utskottets förslag: avslag, kammarens 
beslut: avslag).679 
 
I kommittémotion 2020/21:2732 ”Naturen är värd att skydda” av Rebecka Le 
Moine m.fl. yrkar partiet på att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs 
i motionen om att arbeta för ökade miljöersättningar till ängs- och 
betesmarker inom landsbygdsprogrammet och tillkännager detta för 
regeringen.” I motiveringen skriver partiet: ”Miljöpartiet anser att EU:s 
jordbrukspolitik ska inriktas på att öka miljö- och klimatnyttan. Detta bör 
riksdagen ge regeringen tillkänna som sin mening. Vi vill uppnå det bland 
annat genom att minska gårdsstöden och öka miljöstöden i 
landsbygdsprogrammet. Därigenom skulle lantbruket i områden som nu 
hotas av förbuskning kunna överleva. Vi anser också att miljöersättningen 
till ängs- och betesmarker bör höjas inom ramen för 
landsbygdsprogrammet.” Inget anförande eller hänvisning till hur mycket 
miljöersättningen bör höjas.680 (2020/21:MJU17, utskottets förslag: avslag, 
kammarens beslut: avslag). 

 

678 2018/19:2315, yrkande 1 och 7. 
679 2018/19:MJU17 och 2018/19:MJU2. 
680 2020/21:2732 yrkande 7, ss. 1 och 5. 



 
I kommittémotion 2021/22:4061 ”Djurpolitik för en postpandemisk värld” av 
Elisabeth Falkhaven m.fl. yrkar partiet på att ”Riksdagen ställer sig bakom 
det som anförs i motionen om att stimulera till ökad betesdrift för mjölkkor, 
utöver lagkravet, och därför införa en djurvälfärdsersättning för bete och 
tillkännager detta för regeringen.” I bakgrunden skriver partiet: ”Fortfarande 
finns det många tjurar som hålls i boxar med spaltgolv med minimal 
strögiva. Vi anser att det är en djurhållning som bör fasas ut, och att alla 
nötkreatur över 6 mån ålder ska ha rätt till utevistelse och bete under 
betesperioden.” Inget anförande eller yrkande om miljöersättning för skötsel 
av betesmarker.681 (Behandlas i 2021/22:MJU21, beslut 20 april 2022). 
 
 

12.2.2 Oppositions- och samarbetspartierna  
 
 
12.2.2.1 Moderaterna   
 
I kommittémotioner 2018/19:2896 av Maria Malmer Stenergar m.fl., 
2019/20:2669 av Louise Meijer m.fl, 2020/21:3350 av Jessica Rosencrantz m.fl. 
och 2021/22:3437 av Jessica Rosencrantz m.fl. yrkar Moderaterna på att 
”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att såväl regler 
som ersättningar för miljöskydd i större utsträckning bör kopplas till 
resultat i stället för åtgärder och tillkännager detta för regeringen.” I 
bakgrunden skriver partiet: ”Dagens miljöersättningar baseras i stor 
utsträckning på vilken åtgärd som utförs, snarare än det resultat som 
uppnås. Det leder ibland till att ändamålsenliga åtgärder inte genomförs, 
eller – ännu värre – att ineffektiva åtgärder genomförs, med följden att 
nationella miljömål motverkas, vilket har konstaterats i olika studier. Som 
exempel kan nämnas problemet med näringsläckage, där bevisat ineffektiva 
åtgärder ofta används, till följd av regelverken. Det vore bättre att mäta det 
faktiska resultatet – det vill säga den faktiska minskningen av 
näringsläckaget – i stället för att kräva åtgärder som motverkar syftet.”682 
(För yrkanden 2018, 2019 och 2020, utskottets förslag: avslag, kammarens 
beslut: avslag. Yrkandet från 2021 bereds i 2021/22:MJU21 beslut den 20 
april).683 
 
I kommittémotion 2018/19:2892 av Maria Malmer Stenergard m.fl. yrkar 
partiet på att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att 

 

681 2021/22:4061 yrkande 40, ss. 4 och 18–19. 
682 2018/19:2896 yrkande 13 ss. 2 och 13, 2019/20:2669 yrkande 18, ss. 2 och 13, 2020/21:3350 
yrkande 30, ss. 3 och 15, och 2021/22:3437 ss. 4 och 21–22 
683 2018/19:MJU17, 2019/20:MJU8, 2020/21:MJU17 och 2021/22:MJU21. 



verka för bevarandet av ängs- och hagmarker genom ett konkurrenskraftigt 
jordbruk och tillkännager detta för regeringen.” I motivationen skriver 
Moderaterna: ”Många ängs- och hagmarker växer idag igen, bland annat på 
grund av för få betande djur. Fler betande djur behövs alltså för att behålla 
hagarna öppna och bevara den biologiska mångfald som finns där. Ängs- 
och hagmarkerna rymmer även viktiga kulturhistoriska värden. 
Moderaterna ser stora behov av att skapa bättre förutsättningar för 
lantbrukare att ha betande djur i hagar, vilket i grunden handlar om att 
stärka svenskt jordbruks konkurrenskraft.”684 (Behandlades i 2018/19:MJU17, 
utskottets förslag: avslag, kammarens beslut: avslag).   
 
I partimotion 2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. yrkar partiet på att 
”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om jordbrukets 
betydelse för öppna landskap och biologisk mångfald och tillkännager detta 
för regeringen.” I bakgrunden skriver partiet: ”Det svenska jordbruket spelar 
en viktig roll för den biologiska mångfalden. Djur som går ute och betar 
bidrar till att hålla landskapen öppna och gynnar den biologiska mångfalden 
lokalt. Samspelet mellan växter, insekter och fåglar skapar ett ekosystem, 
som tillhandahåller andra tjänster, som produktion av mat, kolinlagring och 
pollinering. Ett konkurrenskraftigt jordbruk är viktigt för att betesmarkerna 
ska kunna hållas öppna.”685 (Behandlades i 2020/21:MJU17, utskottets 
förslag: avslag, kammarens beslut: avslag). 
 
I kommittémotion 2021/22:3437 ”Ett starkt svenskt jordbruk – en 
blomstrande landsbygd” av Jessica Rosencrantz m.fl. yrkar Moderaterna på 
att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta 
en utredning om den svenska beteslagstiftningens påverkan på djurens 
välbefinnande och svenska bönders konkurrenskraft och lönsamhet och 
tillkännager detta för regeringen.” I motivationen skriver Moderaterna: 
”Modern lösdrift inomhus är istället den lösning som många bönder 
förespråkar som den bästa för djuren. Moderna mjölkkor kräver en 
balanserad foderstat, och det är svårt att kontrollera detta när de släpps ut 
på bete. Eftersom de då inte får i sig den näring de behöver minskar 
mjölkproduktionen och de växer inte i samma takt. Djurägarna upplever att 
de skulle uppnå högre djurvälfärd om de själva fick styra när djuren ska 
beta. Samtidigt som samhället ska kontrollera att djurskyddslagar efterlevs, 
måste man lita till att de allra flesta djurägare vill att djuren ska ha det så 
bra som möjligt och anstränger sig för att så ska vara fallet.”686 (Behandlas i 
2021/22:MJU22, beredning 17 mars 2022 och beslutsdatum 28 april 2022). 
 

 

684 2018/19:2892 yrkande 3, ss. 1–3. 
685 2020/21:3368 yrkande 72, ss. 5 och 29. 
686 2021/22:3437 yrkande 37, ss. 4 och 22. 



12.2.2.2 Sverigedemokraterna  
 
I kommittémotioner 2018/19:83 av Martin Kinnunen m.fl., 2019/20:599, 
2020/21:726 och 2021/22:2460 av Runar Filper m.fl. yrkar 
Sverigedemokraterna på att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om att Jordbruksverket tillsammans med andra myndigheter i 
högre grad än i dag bör verka för att bevara och utveckla hag- och 
betesmarkerna och tillkännager detta för regeringen.” I bakgrunden skriver 
partiet: ”Ända sedan mitten av 1800-talet har ängsmarker och de naturliga 
betesmarkerna kontinuerligt minskat i det svenska odlingslandskapet och 
idag återstår endast en bråkdel av de fornstora arealerna. I biologiskt 
hänseende är dessa hag- och betesmarker några av de mest värdefulla och 
intressanta naturtyper vi har i Sverige när det gäller biologisk mångfald. Det 
handlar dessutom om att bevara ett vackert öppet landskap med goda 
förutsättningar för livsmedelsproduktion, sysselsättning, boendemiljöer, 
turism, rekreation och artrikedom.”687 Inget yrkande om att förändra 
miljöersättningar för att bevara värdefulla betesmarker. (För yrkanden 2018, 
2019 och 2020, utskottets förslag: avslag, kammarens beslut: avslag. 
Yrkandet från 2021 bereds den 3 mars 2022 med beslutsdatum den 7 april 
2022).688 
 
I kommittémotioner 2018/19:83 av Martin Kinnunen m.fl. och 2019/20:599 av 
Runar Filper m.fl. yrkar partiet på att ”Riksdagen ställer sig bakom det som 
anförs i motionen om att återinföra ett restaureringsstöd för insatser för och 
restaurering av kultur- och landskapsvårdande objekt i odlingslandskapet 
och tillkännager detta för regeringen.”689 (Behandlades i 2018/19:MJU2 
respektive 2019/20:MJU2. För båda yrkanden, utskottets förslag: avslag, 
kammarens beslut: avslag).  
 
I kommittémotioner 2020/21:726 och 2021/22:2460 av Runar Filper m.fl. yrkar 
Sverigedemokraterna på att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om att tillföra ytterligare incitament och resurser för att stärka 
arbetet med restaurering av natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet 
och tillkännager detta för regeringen.”690 (Yrkandet 2020 behandlades i 
2020/21:MJU17, utskottets förslag: avslag, kammarens beslut: avslag. 
Yrkandet 2021 behandlas i 2021/22:MJU21, beslut den 20 april 2022). 
 
I kommittémotion 2021/22:2454 “Låt det svenska jordbruket prestera” av 
Staffan Eklöf m.fl. yrkar Sverigedemokraterna på ”Riksdagen ställer sig 
bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska arbeta för att 

 

687 Yrkande 1 och ss. 1–2 i 2018/19:83, 2019/20:599, 2020/21:726 och 2021/22:2460. 
688 2018/19:MJU17, 2019/20:MJU8, 2020/21:MJU17 och 2021/22:MJU21. 
689 Yrkande 5 och s. 1 i 2018/19:83 och 2019/20:599. 
690 Yrkande 5 och s. 1 i 2020/21:726 och 2021/22:2460. 



påverka i EU för att skapa möjligheter att införa en djurvälfärdsersättning 
för mjölkkor på bete och att sänkta slakteriavgifter och tillkännager detta 
för regeringen.” I bakgrunden skriver partiet: ”Det är i harmoni med våra 
ambitioner för djurvälfärd att svenska mjölkkor ska beta utomhus 
sommartid, men det går inte att blunda för att det innebär en 
konkurrensnackdel för mjölkbönderna i och med att ökat arbete och 
kostnader tillkommer. De svenska mjölkbönderna behöver kompenseras för 
merkostnader på grund av högre krav i djurskyddet, bland annat genom att 
införa en djurvälfärdsersättning för mjölkkor på bete och stöd för 
slakteriavgifter.”691 (Behandlas i 2021/22:MJU21, beslut den 20 april 2022). 
 
12.2.2.3 Kristdemokraterna  
 
I kommittémotioner 2018/19:2736, 2019/20:2760 och 2020/21:2808 av Magnus 
Oscarsson m.fl. om Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och 
livsmedel skriver partiet: ”Kristdemokraterna värnar stödet till betesmarker 
och slåtterängar. En förutsättning för det öppna landskapet är att marken 
brukas och betas. Det är därför nödvändigt att den svenska mjölk- och 
köttproduktionen värnas i alla fora där dess existens ifrågasätts eller är på 
väg att äventyras. Även hästnäringens betydelse ska i detta sammanhang 
lyftas fram. För att kunna hålla djur på markerna under sommaren krävs att 
det också är möjligt att odla vinterfoder. Ett riktat stöd är ett verksamt 
instrument för att möjliggöra fortsatt djurhållning och nyttjande av 
naturbetesmarkerna.” Inget yrkande eller anförande om höjda 
miljöersättningar för skötsel av betesmarker.692    
 

I kommittémotion 2021/22:3880 ”Utgiftsområde 23 Areella näringar, 
landsbygd och livsmedel” av Magnus Oscarsson m.fl. motionerar partiet om 
en miljon högre nationell medfinansiering av landsbygdsprogrammet 
jämfört med regeringens förslag. I bakgrunden skriver partiet: ”Den extra 
kompensationen gör att livsmedelsstrategins mål kan mötas, men också att 
vallstödet kan behållas. Det ger också möjlighet till en bra 
kompensationsersättning. Den högre budgetnivån ger dessutom möjligheter 
att utforma bra eco schemes, ett investeringsstöd med utrymme för 
klimatåtgärder (bl a dammar, bevattning, dikning). Att ha en bra 
betesmarkersättning och en djurvälfärdspeng för mjölkkor och kor för 
uppfödning av kalvar. Vårt tillägg gör en skillnad som kan innebära att 

 

691 2021/22:2454 yrkande 25, s. 3 och 17. 
692 2018/19:2736 s. 18, 2019/20:2760 s.17 och 2020/21:2808 s. 19. 



gårdar får gå från röda siffror i sina balansräkningar till svarta lönsamma.” I 
samma motion skriver partiet: ”Kristdemokraterna värnar stödet till 
betesmarker och slåtterängar. En förutsättning för det öppna landskapet är 
att marken brukas och betas. (…) Ett riktat stöd är ett verksamt instrument 
för att möjliggöra fortsatt djurhållning och nyttjande av 
naturbetesmarkerna.” Motionen ger inget förslag på hur mycket de vill att 
stödet ska ändras.693  
 
I kommittémotioner 2018/19:2736, 2019/20:2760, 2020/21:2808 och 
2021/22:3880, samtliga om ”Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd 
och livsmedel” yrkar Kristdemokraterna på att ”Riksdagen ställer sig bakom 
det som anförs i motionen om att förändra beteskravet för mjölkkor i lösdrift 
och tillkännager detta för regeringen.” I bakgrunden skriver partiet att ”Med 
ett slopat nationellt beteskrav kan svenska mjölkbönder med kor i lösdrift, i 
likhet med sina europeiska kolleger, få betesstöd från EU. Detta är ett steg 
mot mer jämlika konkurrensvillkor för Sveriges mjölkbönder. (…) De allra 
flesta skulle släppa ut sina djur oavsett beteskravet.”694 
 
12.2.2.4 Liberalerna   
 
I kommittémotion 2020/21:3273 av Nina Lundström m.fl yrkar Liberalerna på 
att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om principen att 
jordbruket ska ersättas för kollektiva nyttigheter och tillkännager detta för 
regeringen.” I motiveringen skriver partiet: ”Att djuren betar på 
naturbetesmarker gynnar den biologiska mångfalden och öppna landskap. 
Betande djurs betydelse för det öppna landskapet och den biologiska 
mångfalden är viktig. Djuren bidrar även till naturvård.” Inget yrkande eller 
anförande om att öka miljöersättningen för bevarandet av värdefulla 
betesmarker.695 (Behandlades i 2020/21:MJU17, utskottets förslag: avslag, 
kammarens beslut: avslag). 
 
I kommittémotion 2020/21:3236 av Nina Lundström m.fl. yrkar Liberalerna 
på att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rödlistade 
arter och tillkännager detta för regeringen.” I motiveringen skriver partiet 
att “åtgärder är viktiga för att värna öppna landskap och ängs- och 
betesmarker.” Inget yrkande eller anförande om att öka miljöersättningen 
för bevarandet av värdefulla betesmarker.696 (Behandlas i 2020/21:MJU16, 
avslag, avslag). 

 

693 2021/22:3880, ss. 13, 25–26. 
694  2018/19:2736 yrkande 10, ss. 4 och 13–14, 2019/20:2760 yrkande 6, ss. 3 och 12, 2020/21:2808 
yrkande 7, ss. 4 och 13–14, 2021/22:3880 yrkande 6 ss. 5 och 17.   
695 2020/21:3273 yrkande 4, s. 1 och 6. 
696 2020/21:3236 yrkande 7, ss. 1 och 5. 



 
I kommittémotion 2021/22:3981 “Liberal politik för naturvård och biologisk 
mångfald” av Jakob Olofsgård m.fl. m.fl. anför Liberalerna att "åtgärder är 
viktiga för att värna öppna landskap och ängs- och betesmarker.” Inget 
yrkande eller anförande att öka miljöersättningen för bevarandet av 
värdefulla betesmarker.697 
  
12.2.2.5 Centerpartiet   
 
I partimotion 2021/22:4121 ”Centerpartiets budgetmotion 2022” av Annie Lööf 
m.fl. föreslår Centerpartiet en anslagsökning på 1000 (930) miljoner kronor 
jämfört med regeringens förslag för anslaget 1:17 Åtgärder för landsbygdens 
miljö och struktur för år 2022. I bakgrunden skriver partiet: ”Centerpartiet 
vill skjuta till ökad svensk finansiering av landsbygdsprogrammet under 
pågående övergångsperiod. Det är rimligt, inte minst mot bakgrund av de 
extra EU medel som beslutats om tidigare men som inte använts 
additionellt. Anslaget beräknas därutöver öka med 1 000 miljoner kronor per 
år 2023–2024. Centerpartiet anser att finansieringen av den strategiska 
planen, över hela perioden, bör vara 1 000 miljoner kronor högre per år än 
det regeringen föreslår.” I motiveringen skriver partiet: ”Medlen bör 
användas för angelägna insatser som stärker jordbrukets konkurrenskraft, 
klimatanpassning samt miljö- och klimatarbete. Detta inkluderar bland 
annat ersättningar för betesmarker, kompensationsstöd och stöd för 
välbehövliga investeringar 2023–2027.”698 (Behandlades i 2021/22:FiU1, 
utskottets förslag: avslag, kammarens beslut: avslag). 
 
I kommittémotion 2021/22:4134 ”Utgiftsområde 23 Areella näringar, 
landsbygd och livsmedel” av Kristina Yngwe m.fl. upprepar partiet det som 
skrevs i budgetmotionen 2021/22:4121.699 (Behandlades i 2021/22:MJU2, 
utskottets förslag: avslag, kammarens beslut: avslag). 
 
I kommittémotion 2021/22:3650 ”Hållbara gröna och blå näringar” av Kristina 
Yngwe m.fl. yrkar partiet på att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs 
i motionen om att se över hur stödåtgärder i syfte att öka mängden ängsytor 
och hagmarker kan utökas och tillkännager detta för regeringen.” I 
motiveringen skriver partiet: ”Vi vill också se över de olika stödformer och 
stödåtgärder som finns för att öka mängden ängsytor och hagmarker samt 
utreda hur dessa kan skalas upp. Dessa marker är naturlig hemvist för en 
stor artrikedom och har positiva effekter på det kringliggande 
odlingslandskapet. Parallellt med detta vill vi se över hur mängden 

 

697 2021/22:3981, s. 8. 
698 2021/22:4121 yrkande 1, 3 och 4, s. 138. 
699  2021/22:4134 yrkande 1. 



naturvårdsbesättningar av nötkreatur som betar kan ökas i syfte att 
säkerställa att ängs- och betesmarker inte växer igen och förlorar sin 
naturliga biologiska mångfald.”700 (Behandlas i 2021/22:MJU21, utskottets 
förslag: avslag, kammarens beslut: 20 april 2022).   
 
I följande motioner motionerar Centerpartiet om att miljöersättningar i 
jordbruket bör vara resultat- eller värdebaserade istället för generella stöd 
till specifika produktionsformer: 
 
2018/19:2425 ”Landsbygd och regional utveckling” 
2019/20:3260 ”Hållbara gröna näringar” 
2019/20:3107 “Ansvar och resultat för klimat och miljö” 
2019/20:3247 “Skog och bioekonomi” 
2020/21:2928 “Skog och bioekonomi” 

2021/22:3650 ”Hållbara gröna och blå näringar” 
 
Centerpartiet har i följande motioner lagt förslag om att skatteväxla 
nedsättningen av dieselskatten mot andra miljöersättningar i jordbruket. 
Det framgår inte vilka miljöersättningar partiet syftar på: 
 
2019/20:3264 “Ledarskap för klimat och grön omställning” 
2020/21:3171 “Grön omställning av transportsektorn” 
2021/22:3663 “Grön omställning av transportsektorn” 
 
12.2.2.6 Vänsterpartiet  
 
I kommittémotion 2018/19:669 ”Biologisk mångfald” av Elin Segerlind m.fl. 
yrkar Vänsterpartiet på att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om att regeringen, för att minska exploatering av åkermark, bör 
återkomma med ett förslag till nationell målsättning för bevarande av 
bördig åkermark och tillkännager detta för regeringen.” I motiveringen 
skriver partiet: ”Näst efter skogen finns flest rödlistade arter i 
odlingslandskapet. Det är därför även nödvändigt att gynna fler 
bruksmetoder som bidrar till en hävd som stärker den biologiska 
mångfalden i jordbrukslandskap. Ett mer mosaikartat landskap med olika 
former av naturbete och minskad användning av bekämpningsmedel bör 
eftersträvas. Inget yrkande eller anförande om att ändra anslaget till 
miljöersättning för bevarandet av värdefulla betesmarker.701 (Behandlades i 
2018/19:CU5, utskottets förslag: avslag, kammarens förslag: avslag). 
  

 

700 2021/22:3650, ss. 2 och 11. 
701 Motion 2018/19:669 yrkande 20, ss. 4 och 17. 



I partimotion 2019/20:2693 ”Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd 
och livsmedel” av Jonas Sjöstedt m.fl. föreslår Vänsterpartiet ett 840 
miljoner kronor högre anslag jämfört med regeringens förslag till Anslag 1:17 
Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur partiet. I bakgrunden skriver 
partiet: ”Vänsterpartiet vill öka miljöersättningen för dessa marker i 
Landsbygdsprogrammet. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget för 
betesmarker med särskilda värden med 200 miljoner kronor jämfört med 
regeringens förslag 2020.”702 (Behandlas i 2019/20:MJU2, utskottets förslag: 
avslag, kammarens beslut: avslag).  
 
I partimotion 2019/20:2915 ”En plan för jämlikhet och grön omställning” av 
Jonas Sjöstedt m.fl. föreslår Vänsterpartiet samma som i 2019/20:2693.703 
(Behandlades i 2019/20:FiU1, utskottets förslag: avslag, kammarens beslut: 
avslag). 
 
I kommittémotion 2019/20:1619 “Hållbart och stärkt jordbruk” av Elin 
Segerlind m.fl. yrkar Vänsterpartiet på att ”Riksdagen ställer sig bakom det 
som anförs i motionen om att Sverige bör anta en nationell målsättning om 
en självförsörjningsgrad på livsmedel på minst 80 procent och tillkännager 
detta för regeringen.” I bakgrunden skriver partiet om att stärka stödet till 
värdefulla betesmarker: ”Vänsterpartiet vill öka miljöstödet för de 
lantbrukare som sköter betesmarker med dessa värden. Ett ökat stöd 
stimulerar de lantbrukare som redan har denna skötsel av markerna att 
fortsätta och ger dessutom incitament för fler att bedriva bete med dessa 
värden. Med stödet stärks våra möjligheter att nå ett flertal miljömål och det 
stärker förutsättningarna för ökad självförsörjningsgrad av livsmedel då 
stöden även är en viktig del av lönsamheten för de som har 
nötköttsproduktion.” Partiet hänvisar även till deras motion 2019/20:2693.704 
 
I partimotion 2020/21:3196 ”Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd 
och livsmedel” av Jonas Sjöstedt m.fl. föreslår Vänsterpartiet ett 850 
miljoner kronor högre anslag jämfört med regeringens förslag till Anslag 1:17 
Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur. I bakgrunden skriver partiet: 
”Med ökat stöd stärks våra möjligheter att nå ett flertal miljömål och det 
stärker förutsättningarna för ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. 
Stöden är en viktig del av lönsamheten för dem som har nötköttsproduktion. 
Vänsterpartiet vill öka miljöersättningen för dessa marker i 
landsbygdsprogrammet. Under perioden 2021–2023 föreslår Vänsterpartiet 
en sammanlagd ökning av anslaget med 600 miljoner kronor. Vänsterpartiet 
föreslår en ökning av anslaget för betesmarker med särskilda värden med 

 

702 2019/20:2693 yrkande 1, s. 2. 
703 2019/20:2915 yrkande 1, 7 och 8 ss. 1, 40 och 68. 
704 2019/20:1619 yrkande 6, ss. 3–4 och 8.  



200 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2021.”705 (Behandlades i 
2020/21:MJU2. Utskottets förslag: avslag, kammarens beslut: avslag).  
 
I partimotion 2020/21:3170 ”Vägen ut ur krisen – en plan för jämlikhet och 
grön omställning” av Jonas Sjöstedt m.fl. föreslår Vänsterpartiet samma 
som i 2020/21:3196.706 (Behandlades i 2020/21:FiU1. Utskottets förslag: avslag, 
kammarens beslut: avslag). 
 
I partimotion 2021/22:3279 ”Biologisk mångfald” av Nooshi Dadgostar m.fl. 
anför partiet att ”Vänsterpartiet vill öka miljöersättningen för dessa marker i 
Landsbygdsprogrammet” och hänvisar till deras budgetsatsning i motion 
2021/22:3276.707  
 
I partimotion 2021/22:3232 “En förbättrad landsbygdspolitik” av Nooshi 
Dadgostar m.fl. yrkar Vänsterpartiet på att ”Riksdagen ställer sig bakom det 
som anförs i motionen om att Sverige bör anta en nationell målsättning om 
en självförsörjningsgrad på livsmedel på minst 80 procent, och detta 
tillkännager riksdagen för regeringen.” I bakgrunden skriver partiet: 
”Vänsterpartiet vill öka miljöstödet för de lantbrukare som sköter 
betesmarker med särskilda värden för biologisk mångfald. Ett ökat stöd 
stimulerar de lantbrukare som redan har denna skötsel av markerna att 
fortsätta och ger dessutom incitament för fler lantbrukare att hävda marker. 
Med stödet stärks våra möjligheter att nå ett flertal miljömål och det stärker 
förutsättningarna för ökad självförsörjningsgrad av livsmedel då stöden 
även är en viktig del av lönsamheten för de som har nötköttsproduktion.”708 
(Behandlades i 2021/22:MJU14, utskottets förslag: avslag, kammarens beslut: 
avslag). 
 
I partimotion 2021/22:3276 ”Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd 
och livsmedel” av Nooshi Dadgostar m.fl. föreslår Vänsterpartiet ett 960 
miljoner kronor högre anslag jämfört med regeringens förslag till Anslag 1:17 
Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur. I bakgrunden skriver partiet: 
”Vänsterpartiet vill stärka stödet för betesmarker med särskilda värden för 
biologisk mångfald. Med ökat stöd stärks våra möjligheter att nå ett flertal 
miljömål och det stärker förutsättningarna för ökad självförsörjningsgrad av 
livsmedel. Stöden är en viktig del av lönsamheten för dem som har 
nötköttsproduktion. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget för 
betesmarker med särskilda värden med 100 miljoner kronor jämfört med 

 

705 2020/21:3196 yrkande 1.  
706 2020/21:3170 yrkande 1, 7 och 8, ss. 66 och 95. 
707 2021/22:3279 s. 44. 
708 2021/22:3232 yrkande 15, ss. 4 och 23. 



regeringens förslag 2022.”709 (Behandlades i 2021/22:MJU2, utskottets 
förslag: avslag, kammarens beslut: avslag). 
 
I partimotion 2021/22:3278 ”Röd politik för en grön omställning” av Nooshi 
Dadgostar m.fl. motionerade Vänsterpartiet som i motion 2021/22:3276.710 
(Behandlades i 2021/22:FiU1, utskottets förslag: avslag, kammarens beslut: 
avslag).  
   
12.2.2.7 Miljöpartiet (ev. följdmotioner 1 dec 2021–2022)  
 
Miljöpartiet har inte under perioden 1 december 2021–2022 lagt motioner om 
att öka miljöersättningen till skötsel av betesmarker.  
 

12.3 Utskotten - betänkanden och initiativ  
 
2018/19  
 
2018/19:MJU2 - 21 december 2018 (intressanta yrkanden: 7 i MP:s  
2018/19:2315)  
I betänkande 2018/19:MJU2 behandlar miljö- och jordbruksutskottet 
budgetmotioner för Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och 
livsmedel, bland andra Miljöpartiets yrkande 7 i motion 2018/19:2315 om att 
öka miljöersättningen till ängs- och betesmarker. Utskottet föreslog avslag, 
utan reservationer711 och kammaren biföll utskottets förslag med 
acklamation.712 I kompletterande uppgifter till beredningen av förslag 
gällande anslaget till 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur där 
Miljöpartiets yrkande behandlades skriver utskottet att det finns möjlighet 
att se över förutsättningarna för att höja ersättningarna i kommande 
programändring av landsbygdsprogrammet som förväntas påbörjas i början 
av 2019. Utskottet hänvisar även till att det pågående programmet är starkt 
inriktat på att bevara ekosystem och att en tillförsel av anslag till 
betesmarker gjordes inför budgetpropositionen 2018.713 
  
I ett särskilt yttrande i 2018/19:MJU2 om Anslag inom utgiftsområde 23 anför 
Liberalerna: ”Vidare måste jordbruket ersättas för kollektiva nyttigheter som 
naturvård och bevarande av den biologiska mångfalden. Vi vill behålla 
landsbygdsprogrammet. Det kan bl.a. användas till att bevara öppna 

 

7092021/22:3276 ss.3–4.  
710 2021/22:3278 yrkande 1, 7 och 8, s. 31 och 95 
711 2018/19:MJU2, s. 5.  
712 protokoll 2018/19:35, ss. 30–31.  
713 2018/19:MJU2, ss. 41–43. 



ängsmarker och biologisk mångfald. Vi vill stärka programmets 
miljöinriktning och bredda det till att omfatta restaurering av våtmarker och 
andra biotoper som har stort miljömässigt värde.”714  
 
2019/20  
 
2019/20:FiU1 – 21 november 2019 (intressanta yrkanden: 1, 7 och 8, i V:s 
2019/20:2915) 
I betänkande 2019/20:FiU1 behandlar Finansutskottet regeringens 
budgetproposition för 2020 som bygger på en politisk överenskommelse 
mellan S, C, L och MP samt alternativa budgetförslag, så som Vänsterpartiets 
budgetmotion 2019/20:2915 som innehåller förslag om ökat anslag till 
miljöersättningar för skötsel av värdefulla betesmarker. Utskottet förslår 
avslag för Vänsterpartiets 2019/20:2915 yrkande 1, 7 och 8 tillsammans med 
samtliga yrkanden från de andra budgetalternativen med reservationer på 
samtliga förslag från Vänsterpartiet. Reservationerna tillstyrker 
2019/20:2915 motionen som helhet och anför att Riksdagen borde anta 
utgiftsramarna som Vänsterpartiet förslår. Reservationerna nämner ej 
satsningarna på miljöersättningar för skötsel av värdefulla betesmarker i 
motivationerna.715 
 
2019/20:MJU2 – 17 december 2019 (intressanta yrkanden: 1 i V: 2019/20:2693) 
I betänkande 2019/20:MJU2 som behandlade budgetmotioner i 
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel behandlades 
Vänsterpartiets motion 2019/20:2693 som föreslår ett ökat anslag för 
betesmarker med särskilda värden med 200 miljoner kronor jämfört med 
regeringens förslag för budgetåret 2020. Utskottet föreslog avslag716 utan 
reservationer, och kammaren biföll med acklamation.717 I kompletterande 
uppgifter till beredning av anslag 1:17 där Vänsterpartiets partimotion 
2019/20:2693 hanterades hänvisade utskottet till att det pågående 
landsbygdsprogrammet 2014–2020 är starkt inriktat på att bevara 
ekosystem 

 

2020/21  
 
2020/21:FiU1 - 12 november 2020 (intressanta yrkanden: 1, 7 och 8 i V:s 
2020/21:3170) 
I betänkande 2020/21:FiU1 behandlar Finansutskottet regeringens 
budgetproposition för 2021 som bygger på en politisk överenskommelse 

 

714 2018/19:MJU2, ss. 90–91.  
715 2019/20:FiU1, ss. 8, 109–111 och 118–120. 
716 2019/20:MJU2, s. 4. 
717 Prot. 2019/20:53, s. 67. 



mellan S, C, L och MP samt alternativa budgetförslag som Vänsterpartiets 
budgetmotion 2020/21:3170. I betänkandet föreslår utskottet bifall av 
regeringens budgetproposition och avslag för samtliga motioner med 
reservationer bland annat från Vänsterpartiet. Reservationerna nämner ej 
satsningarna på miljöersättningar för skötsel av värdefulla betesmarker i 
motivationerna.718     
 
2020/21:MJU2 – 24 november 2020 (intressanta yrkanden: 1 i V:s 
2020/21:3196)  
I Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU2 som behandlade 
regeringspropositionen och budgetmotioner för Utgiftsområde 23 Areella 
näringar, landsbygd och livsmedel för 2021 behandlades Vänsterpartiets 
motion 2020/21:3196. Tillsammans med samtliga motioner föreslogs avslag 
på Vänsterpartiets förslag 2020/21:3196, Riksdagen bifölls med.719 I 
motiveringen till att avslå Vänsterpartiets motion skriver utskottet det är av 
uppfattningen att förslagen i regeringens proposition “är väl avvägda och 
syftar till att genomföra en politik som bidrar till en hållbar utveckling i alla 
delar av landet med levande och livskraftiga landsbygder.”720 
 
2020/21:MJU17 – 5 maj 2021 (intressanta yrkanden: 1 i MP:s 2020/21:2732) 
I betänkande 2020/21:MJU17 behandlade miljö- och jordbruksutskottet 
förslag för den gemensamma jordbrukspolitiken och däribland Miljöpartiets 
förslag om ökade miljöersättningar till betesmarker inom ramen för 
landsbygdsprogrammet. Med hänvisning till pågående arbete föreslår 
utskottet avslag på samtliga yrkanden om den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Reservationer av beslutet kommer från Moderaterna, 
Sverige Demokraterna, Centerpartiet och Liberalerna som alla föreslår att 
avslå Miljöpartiets förslag.721      
 
2021/22  
 
2021/22: FiU1 – 18 november 2021 (intressanta yrkanden: 1, 3 och 4 i C:s 
2021/22:4121 och 1, 7 och 8 i V:s 2021/22:3278) 
I betänkande 2021/22:FiU1 behandlar Finansutskottet regeringens 
budgetproposition och alternativa budgetmotioner för utgiftsramarna och 
inkomsterna i statens budget för 2022. Utskottet föreslog delvis bifall till tre 
motionsyrkande, från SD, M och KD, och avslag på budgetpropositionen om 
riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Om 
utgiftsramar för utgiftsområdena och beräkningen av inkomsterna för 2022 
föreslogs delvis bifall till budgetpropositionen och delvis bifall till tre 

 

718 2020/21:FiU1 
719 Prot. 2020/21:54, s. 30 
720 2020/21:MJU2, s. 39 
721 2020/21:MJU17, ss. 1, 62–66. 



motionsyrkanden från SD, M och KD. De budgetmotionerna som innehöll 
förslag på att höja ersättning, Vänsterpartiets och Centerns, föreslogs att 
avslås. Reservationer lades av S och MP, C, V och L på samtliga punkter. 
Gällande utgiftsområde 23 areella näringar, landsbygd och livsmedel avvek 
utskottets förslag från regeringens med -400 miljoner kronor.722  
 
2021/22:MJU2 – 30 november 2021 (intressanta yrkande: 1, 7 och 8 i V:s 
2021/22:3276) 
I Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU2 som behandlade 
regeringspropositionen och budgetmotioner om budgetfördelning i 
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel för 2022 
behandlades Vänsterpartiets motion 2021/22:3276723 Utskottets förslag 
bifölls i riksdagen med acklamation. 
 

12.4 Riksdagens behandling  
 
2018/19  

Protokoll 2018/19:32 – 18 december 2018  
Den 18 december 2018 debatterades betänkande 2018/19MJU1 om 
utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. I debatten gällande 
försvinnandet av arter anför Mats Nordberg (SD) att det är i jordbruket 
insatser framför allt behövs och säger: “Ersättningarna till bönder som 
kanske sköter marken lite mindre effektivt än med de modernaste 
metoderna men som bevarar arter behöver vara så höga att det faktiskt 
lönar sig för lantbrukarna att göra detta.” Ingen följer upp anförandet.724 
 

Protokoll 2018/19:34 - 20 december 2018  
Den 20 december 2018 debatterades betänkande 2018/19:MJU2, där 
Miljöpartiets förslag 2018/19:2315 yrkande 7 behandlades. Debatten kring 
utgiftsområde 23 areella näringar, landsbygd och livsmedel rör bland annat 
extra stöd till lantbrukare för torkan, lantbrukets klimat- och miljöpåverkan, 
åtgärder för att minska lantbrukets påverkan och, ett få tal gånger, 
förhållanden för lantbrukare som sköter naturbetesmarker. Det är i 
anföranden 164–167 som skötsel av naturbetesmarker berörs av Runar 
Filper (SD) och Maria Gardfjell (MP).725 Runar Filper (SD) lyfter ämnet i 
anförande 164 när han lyfter Sverigedemokraternas förslag om en 
betesersättning till mjölkbönder i syfte att öka svenska mjölkbönders 

 

722 2021/22:FiU1, ss. 1–13 och 192. 
723 2021/22:MJU2, ss. 1 och 67. 
724 Prot. 2018/19:32 anförande 116, s. 76. 
725 Prot. 2018/19:34, ss. 112–114. 



konkurrenskraft och menar att ”ersättningen till jordbrukare för skötsel av 
natur- och kulturmiljöer ger kostnadseffektiv miljönytta.” 
 
Maria Garfjell (MP) i replik på Runar Filper (SD) möter kommentaren om 
ersättning till jordbrukare för skötsel av lantbrukets naturmarker i 
anförande 167 när hon säger: 
  

”Runar Filper tar upp en annan fråga, om att betesdjuren är viktiga i marker 
där det går att göra naturvårdsnytta. Tyvärr halverade Sverigedemokraterna, 
Moderaterna och Kristdemokraterna de anslag som går till just betesdrift, 
betesdjur och slåtter.” 

 

Utöver det replikutbytet nämns inte naturbetesmarker eller miljöersättning 
för dess skötsel. Beslutet som togs biföll utskottets förslag om avslag med 
acklamation. 726 

 
Protokoll 2018/19:72 – 3 april 2019 
Den 3 april 2019 debatterades naturvård och biologisk mångfald i 
kammaren. I debatten anför Kristina Yngwe (C) en önskan om att den 
svenska debatten om kon inte enbart skulle handla “om kon som en 
klimatbov utan även om kon som den nödvändighet för biologisk mångfald 
den faktiskt är.” På liknande vis säger Runar Filper (SD) “om ingen köper 
svenskt nötkött kommer exempelvis betesmark och hagar att växa igen, och 
det gynnar inte den biologiska mångfalden.” I anförande 116 styrker Maria 
Gardfjell (MP) att lantbrukare som låter sina kor beta gör en stor insats för 
naturen.727 
 

2019/20  

 

Protokoll 2019/20:39 – 27 november 2019 
Den 27 november 2019 debatterades statens budget för 2020 Rambeslutet 
och betänkandet 2019/20:FiU1. Inga anföranden om miljöersättningar till 
skötsel av värdefulla betesmarker eller utgiftsområdet areella näringar, 
landsbygd och livsmedel. Riksdagen biföll utskottets förslag om att bifalla 
regeringens proposition och avslå samtliga motioner.  

 

726Prot. 2018/19:34 
727 2018/19:72, ss. 102, 129 och 134 



 

Punkt 1 (Riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken) 

Huvudvotering 

För utskottet: 100 S, 30 C, 19 L, 16 MP, 1 - 

För res. 1: 69 M  

Avstod: 61 SD, 26 V, 21 KD, 1 - 

Frånvarande: 1 M, 1 SD, 1 C, 1 V, 1 KD 

 

Punkt 2 (Rambeslutet – utgiftstak, utgiftsramar och inkomsterna i statens 
budget) 

Huvudvotering 

För utskottet: 100 S, 30 C, 19 L, 16 MP, 1 -  

För res. 5: 69 M  

Avstod: 61 SD, 26 V, 21 KD, 1 -  

Frånvarande: 1 M, 1 SD, 1 C, 1 V, 1 KD728 

 

Protokoll 2019/20:50 – 12 december 2019 
Den 12 december 2019 debatterades betänkande 2019/20:MJU2. Det 
debatterades om svensk livsmedelsförsörjning och jordbruk men ingenting 
sades om miljöersättningar eller stöd till värdefulla betesmarker.729 Beslut 
om betänkande togs den 17e december 2019 där kammaren biföll utskottets 
förslag om avslag för Vänsterpartiets motion 2019/20:2693 med 
acklamation.730   

 

2020/21 

 

Protokoll 2020/21:41 – 25 november 2020 
Den 25 november 2020 debatterades statens budget för 2020 Rambeslutet 

 

728 2019/20:39, ss. 109-110 
729 prot. 2019/20:50, ss.67-102. 
730 2019/20:53, s. 67. 



och betänkandet 2020/21:FiU1. Inga anföranden om miljöersättningar till 
skötsel av värdefulla betesmarker eller utgiftsområdet areella näringar, 
landsbygd och livsmedel. Riksdagen biföll utskottets förslag om att bifalla 
regeringens proposition och avslå samtliga motioner.731 

 

Punkt 1 (Riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken) 

Huvudvotering 

För utskottet: 16 S, 5 C, 3 L, 3 MP  

För res. 1 (M): 11 M  

Avstod: 10 SD, 4 V, 3 KD, 1 -  

Frånvarande: 84 S, 59 M, 52 SD, 26 C, 23 V, 19 KD, 16 L, 13 MP, 1 - 

 

Punkt 2 (Rambeslutet – utgiftstak, utgiftsramar och inkomsterna i statens 
budget) 

Huvudvotering 

För utskottet: 16 S, 4 C, 3 L, 3 MP  

För res. 7(V): 4 V, 1 -  

Avstod: 11 M, 9 SD, 1 C, 3 KD  

Frånvarande: 84 S, 59 M, 53 SD, 26 C, 23 V, 19 KD, 16 L, 13 MP, 1 -   

Helena Vilhelmsson (C) anmälde att hon avsett att rösta ja men markerats 
ha avstått från att rösta. 

 

Protokoll 2020/21:51 – 10 december 2020 
Den 10 december 2020 debatterades betänkande 2020/21:MJU2 i kammaren. 
I anförande 217 påpekar Elin Segerlind (V) att Vänsterpartiet vill “se en 
ökning av anslaget för stöd till betesmarker.” Ingen ledamot svarade på den 
delen av anförandet i de följande replikerna.732 I anförande 228 nämner John 
Widegren (M) naturbetesmarker som växer igen när han anför att det är ett 
problem att antalet nötkreatursdjur i Sverige minskar:  

 

731 Prot. 2020/21:41. 
732 2020/21:51, ss. 127-130 



 

”Vi är några som har lyft upp att vi minskar antalet mjölkkor och att vi 
minskar antalet nötkreatur. Många åberopar problemet med att svenska 
naturbetesmarker växer igen; det betas inte tillräckligt mycket (…) Är man 
inte orolig över att antalet nötkreatur i Sverige minskar? Vi vet ju att detta är 
en jättemotor i svenskt jordbruk, att vi behöver fler betesdjur och att mjölken 
faktiskt är motorn i det svenska jordbruket. Är man inte orolig? Och när 
tänker man faktiskt börja göra något annorlunda i sin politik?” 

 

I anförande 236 vill Ulrika Heie (C) påpeka effekterna av Centerpartiets 
satsning på den nationella medfinansieringen till övergångsåren och menar 
då bland annat att den satsningen kan göra så att “det blir fler betande 
mular som håller våra betesmarker fria från sly och igenväxning.”733 Beslut 
om 2020/21:MJU2 fattades den 15 december 2020 då kammaren biföll 
utskottets förslag med acklamation om att anta regeringspropositionen och 
avslå samtliga motioner om utgiftsområde 23 areella näringar, landsbygd 
och livsmedel.734  

 

2021/22 
 

Protokoll 2021/22:33 – 24 november 2021 
Den 24 november 2021 debatterades rambeslutet för statens budget 2022 och 
betänkandes 2021/22:FiU1. Inget nämndes om värdefulla betesmarker. 
Riksdagen biföll utskottets förslag med votering.735  

 

Punkt 1 (Riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken) 

Huvudvotering: 

För utskottet: 70 M, 62 SD, 22 KD  

För res. 1 (S och MP): 100 S, 26 V, 16 MP, 1 -  

Avstod: 31 C, 20 L  

 

733 2020/21:51, ss. 134–138  
734 Prot. 2020/21:54, s. 30 
735 2021/22:33 



Frånvarande: 1 V  

 

Punkt 2 (Rambeslutet – utgiftstak, utgiftsramar och inkomsterna i statens 
budget) 

Huvudvotering: 

För utskottet: 70 M, 62 SD, 22 KD  

För res. 5: 100 S, 26 V, 16 MP, 1 -  

Avstod: 31 C, 20 L  

Frånvarande: 1 V 

 

Protokoll 2021/22:42 – 9 december 2021 
Den 9 december 2021 debatterades betänkande 2021/22:MJU2 i kammaren. I 
debatten betonas vikten av naturbetesmarker och viljan att öka stödet till 
lantbrukare som sköter dem av Elin Segerlind (V) i anförande 177 och Maria 
Gardfjell (MP) i anförande 183.  Daniel Bäckström (C) i anförande 184 när han 
ställer frågor till Maria Gardfjell om Miljöpartiets ställning till EU 
diskussioner om detaljreglering av lantbruk påpekar att EU reglering kan 
komma att hindra “omvandling av skogsmark över ett hektar till 
jordbruksmark och beteshagar.” Bäckström frågar hur Miljöpartiet hade 
resonerat kring sådana frågor om de fortfarande hade suttit i regering och 
lägger till: “Det undrar jag utifrån vad Miljöpartiet precis har presenterat 
kring ambitioner om en levande landsbygd och öppna landskap med 
betande djur.” Gardfjell svarar att hon också kan ha synpunkter på 
detaljreglering och säger bland annat att “när det gäller just frågan om 
detaljreglering avseende djur kan vi konstatera att något som är väldigt 
viktigt i Sverige är att mer naturbetesmarker betas.”736 Kammaren biföll 
utskottets förslag med acklamation.  

  

 

736 2021/22:2, ss. 55–59. 



13. Stärkt marint skydd  

13.1 Initiativ under mandatperioden 
Bakgrund som hände innan nuvarande mandatperioden: Enligt 
tilläggsdirektiv som regeringen beslutade den 31 maj 2018 (dir. 2018:44) ska 
”Miljömålsberedningen (M 2010:04) föreslå en strategi för förstärkt 
åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina 
resurser. Strategin ska bidra till att relevanta delar av Generationsmålet och 
de berörda miljökvalitetsmålen nås, och därmed även bidra till 
genomförande av mål 14 i Agenda 2030 om att bevara och nyttja haven och 
de marina resurserna på ett hållbart sätt. Uppdraget redovisas senast den   
30 december 2020.”737 

Nuvarande mandatperiod: Tilläggsdirektivet ovan resulterade i ”Havet och 
människan”, SOU 2020:83. Betänkandet från utredningen skickades på 
remiss med inkomna svar 23 maj 2021. I utredningen föreslogs bland annat: 
”[…] att regeringen beslutar om ett nytt etappmål för marint områdesskydd 
till 2030. […]. Förslaget innebär att minst 30 procent av Sveriges havsområde 
ska vara skyddat genom formellt skydd eller andra effektiva 
områdesbaserade bevarandeåtgärder (OECM:s), samt att minst tio procent 
ska vara strikt skyddade.”738 

Miljömålsberedningen skrev även att de vill ”[…] lyfta fram att etappmålet 
inkluderar OECM:s, vilket kan komma att inkludera rättsliga verktyg inom 
fiskerilagstiftningen som t.ex. fiskefria områden.”739 

I miljömålsberedningens förslag lämnades inga reservationer från partierna. 
C, SD, M, KD lämnade särskilda yttranden gällande förslag och övervägande 
partierna inte kunde ställa sig bakom. Inget av dessa berörde dock förslaget 
om att stärka skyddet i Sveriges marina skyddade områden eller att utöka 
andelen skyddade områden till minst 30 procent.740  

Regeringen har ännu inte lagt fram någon proposition som riksdagen kan ta 
ställning till. Därmed finns inget slutgiltigt svar på hur partierna skulle ha 
röstat gällande miljömålsberedningens förslag att minst 30 procent av 
Sveriges havsområde ska vara skyddat genom formellt skydd. Men då inget 

 

737 Dir. 2018:44, s.1  
738 SOU 2020:83 del 2, s. 903 
739 SOU 2020:83 del 2, s. 903 
740 SOU 2020:83 del 2, s. 1523-1530  



av partierna satte sig emot Miljömålsberedningens arbete genom att 
reservera sig kan det ses som en indikation på att alla partier är för utökat 
skydd av haven.  

23 juli 2020 gav regeringen Länsstyrelsen i Skåne i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för ett marint skyddsområde i Öresund (dnr 500-28722-
2020).  

”På uppdrag av regeringen ska Länsstyrelsen i Skåne nu analysera vilken 
skyddsform som är lämpligast utifrån skyddsbehovet och redogöra för hur 
ett områdesskydd i Öresund kan bidra till att säkerställa ett ekologiskt 
representativt nätverk av marina skyddade områden.”741 

Samma år gav regeringen Havs- och vattenmydnigheten i uppdrag om 
“generellt stopp för bottentrålning i skyddade områden”742. Uppdraget var att 
”[…] utreda och föreslå ändringar i förordningen (1994:1716) om fisket, 
vattenbruket och fiskerinäringen för att genomföra ett generellt förbud mot 
bottentrålning i marina skyddade områden innanför trålgränsen, samt hur 
möjlighet till begränsade undantag kan ges i förvaltningsplanen.” 

På ett regeringssammanträde 24 mars 2022 beslutade Regeringen 
Andersson att “en särskild utredare ska göra en översyn av lagstiftningen i 
syfte att reglera fisket för att stärka skyddet för marina skyddade 
områden.”743 

För mer information om uppdraget till HaV och kommittédirektivet, se 
avsnitt 14. Bottentrålning, rubrik 14.2. 

 

13.2 Propositioner, förordningar och motioner 
 
Sökord: Marina naturreservat, Natura 2000, Marina nationalpark, Fiskefri*, 
fiskeregleringar, havsmiljölag, ”fiskeregleringar OCH skyddade områden”, 
”fartygstrafik OCH områden” 

Propositioner och förordningar 

 

741 M2020/01182/Nm 
742 Regeringsbeslut, N2020/00130/FJR 
743 Dir. 2022:22 



I budgetpropositionen för 2019, proposition 2018/19:1, utgiftsområde 20 
avsatte regeringen 50 mkr för satsningen på marint skydd inom Rent hav.744 

I budgetproposition 2020/21 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 20) skriver regeringen 
att ”utökade resurser på marint områdesskydd är och har varit avgörande 
inom arbetet för att säkerställa ett ändamålsenligt skydd och nå målet för 
skyddade områden.” Även i budgetpropositionen för 2020 föreslog 
regeringen 50 mkr för satsning på marint skydd inom Rent hav.745  

I budgetproposition 2021/22 utgiftsområde 20 redovisar regeringen att ”det 
behövs ytterligare insatser för förstärkt kamerabevakning, fiskerireglering 
och områdesskydd. Regeringen föreslår därför att anslaget ökas med 8 
miljoner kronor 2022. För 2023 och 2024 beräknas anslaget ökas med 
motsvarande belopp för samma ändamål.”746  

I februari 2021 beslutade regeringen, tillsammans med Danmark och 
Tyskland att överlämna förslag till EU-kommissionen om “åtgärder för att 
reglera fisket i marina skyddade områden i Kattegatt. Förslaget har 
utarbetats av Havs- och vattenmyndigheten i dialog med grannländernas 
myndigheter. Avsikten är att regleringarna till skydd för känsliga miljöer i 
Kattegatt ska föras in i EU:s gemensamma regelverk för fiske. […] Förslagen 
omfattar fyra marina skyddsområden i den svenska delen av Kattegatt 
(Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde bank, samt Morups 
bank). Inom områdena föreslår regeringen dels fiskefria zoner, och i övrigt 
att endast vissa typer av fiskeredskap får användas.”747 

 
Motioner  

13.2.1 Regeringspartierna 
 
13.3.1.1 Socialdemokraterna (2018–2022)  
Under mandatperioden har Socialdemokraterna inte lagt fram några 
kommitté- eller partimotioner i frågan.  

13.3.1.2 Miljöpartiet (2018 t o m 30 nov 2021) 
Miljöpartiet har under mandatperioden lagt två kommittémotioner som 
föreslår utökat skydd av värdefulla havs- och kustområden, samt att 

 

744 prop. 2018/19:1, s.108 
745 Bet. 2020/21:MJU11, s.11  
746 Budgetprop. 2021/22 utg. omr. 20, s.105  
747 Regeringskansliet 2022. Uppdrag att till Europeiska kommissionen överlämna Sveriges förslag till 
havs-, fiskeri- och vattenbruksprogram 2021–2027 - Regeringen.se [hämtad 2022-04-11] 



säkerställa att skyddet höjs i särskilt känsliga områden. Dock har partiet 
inte motionerat för att öka andelen skyddade områden till minst 20 procent.  

2018 inkom kommittémotion 2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. ”En 
kraftfull naturpolitik”. I yrkande 14 föreslog Miljöpartiet att ”Riksdagen 
ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja ambitionerna när 
det gäller att skydda värdefulla havs- och kustområden och säkerställa att 
skyddet är jämnt utspritt över landet och tillkännager detta för 
regeringen.”748 I bakgrunden skriver partiet ”Vi vill ytterligare höja 
ambitionerna och säkerställa att skyddet är jämnt utspritt över landet. Detta 
bör riksdagen ge regeringen tillkänna som sin mening. Den största 
utmaningen under de kommande åren handlar om kvaliteten på skyddet. I 
dagsläget är fiske och trafik sällan reglerat i marina reservat. Särskilt 
bottentrålningen behöver förbjudas i skyddade områden.” 

Motionsyrkandet behandlades i betänkande 2018/19:MJU9. Utskottet 
föreslog att avslå motionsyrkandet, kammaren biföll utskottets förslag. 

2020 inkom kommittémotion 2020/21:2732 av Rebecka Le Moine m.fl. 
”Naturen är värd att skydda”. I yrkande 2 förslog Miljöpartiet att ”Riksdagen 
ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja ambitionerna när 
det gäller att skydda värdefulla havs- och kustområden och säkerställa att 
skyddet höjs i särskilt känsliga områden och tillkännager detta för 
regeringen.”749 I bakgrunden anger partiet samma skäl som i motion 
2018/19:2315 ovan. 

Yrkandet behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet, betänkande 
2020/21:MJU16. Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandet, kammaren 
biföll utskottets förslag.  

 

13.2.2 Oppositions- och samarbetspartierna 

 

 

748 Motion 2018/19:2315  
749 Motion 2020/21:2732 



13.2.2.1 Moderaterna  

Moderaterna har under mandatperioden i flera motioner yrkat på att Sverige 
bör driva på utvecklingen inom konventionerna Helcom och Ospar samt att 
fartygsrutter ska ändras för att undvika sjöfart i särskilt känsliga områden. 
2018 uppmanade partiet också till att det behöver upprättas en plan för att 
nå de fastslagna målen för skydd av marina områden. Dock har partiet inte 
lagt några motioner om att öka andelen marina skyddade områden och inte 
heller att det bör införas fiskefria områden.  

2018 inkom kommittémotion 2018/19:2885 av Maria Malmer Stenergard m.fl. 
”Levande hav och vattendrag”. I motionen föreslog Moderaterna tre 
motionsyrkanden gällande att stärka marina miljöer. I yrkande 7 föreslogs 
att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta 
en plan för att nå de fastslagna målen för skydd av marina områden och 
tillkännager detta för regeringen.” I yrkande 8 föreslog partiet att ”Riksdagen 
ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att ändra 
fartygsrutter för att undvika sjöfart i särskilt känsliga områden och 
tillkännager detta för regeringen.” I yrkande 9 föreslogs att ”Riksdagen 
ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör driva på 
utvecklingen inom konventionerna Helcom och Ospar för att skydda den 
marina miljön i Östersjön och Nordostatlanten och tillkännager detta för 
regeringen.”750 

Yrkande 7 behandlades i Miljö och jordbruksutskottet, betänkande 
2018/19:MJU9. Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandet, kammaren 
biföll utskottets förslag.  

Yrkande 8 gällande fartygsrutter behandlades i Trafikutskottet, betänkande 
2018/19:TU14. Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandet, kammaren biföll 
utskottets förslag. 

Yrkande 9 behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet  
betänkande 2018/19:MJU13 . Utskottet föreslog bifall.  

2020 inkom kommittémotion 2020/21:3357 av Jessica Rosencrantz m.fl. I 
motionen föreslog Moderaterna i yrkande 4 att regeringen bör ”driva på 
samarbetet inom Helcom och Ospar för att skärpa och förbättra skyddet av 
den marina miljön i Östersjön och Nordostatlanten”.751  

 

750 Motion 2018/19:2885 
751 Motion 2020/21:3357 



Moderaterna föreslog i yrkande 7 att verka för att ”nya fartygsrutter inte ska 
inrättas i nära anslutning till särskilt känsliga områden och tillkännager 
detta för regeringen”.  

Yrkande 4 behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet, betänkande 
2020/21:MJU11. Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandet, kammaren 
biföll utskottets förslag. 

Yrkande 7 behandlades i Behandlas i Trafikutskottet, betänkande 
2020/21:TU7. Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandet, kammaren biföll 
utskottets förslag. 

 

2021 inkom kommittémotion 2021/22:3435 av Jessica Rosencrantz m.fl. I 
motionen föreslog Moderaterna i yrkande 5 ”Riksdagen ställer sig bakom det 
som anförs i motionen om att regeringen bör driva på samarbetet inom 
Helcom och Ospar för att skärpa och förbättra skyddet av den marina miljön 
i Östersjön och Nordostatlanten och tillkännager detta för regeringen.”752  

Motionen har tilldelats betänkande 2021/22:MJU22 och ännu inte 
behandlats, utan bereds i utskottet senast 2020-04-21. 

 
13.2.2.2 Sverigedemokraterna 

 
En Sverigedemokrat har lagt två enskilda motioner som handlar om att 
stärka skyddet för Östersjötumlaren.753 Partiet har dock inte lagt någon 
parti- eller kommittémotion om att stärka Sveriges marina skyddade 
områden eller om att öka andelen skyddade områden till minst 20 procent.  

 
13.2.2.3 Kristdemokraterna 
 
Kristdemokraterna har inte lagt några motioner om att stärka skyddet i 
Sveriges marina skyddade områden eller om att öka andelen skyddade 
områden till 20 procent. 2021 yrkade partiet att Sverige ska motsätta sig en 

 

752 Motion 2021/22:3435 
753 Motion 2020/21:2614 och motion 2021/22:219 



gemensam skogspolitik som föreslå att minst 30 procent av EU:s land- och 
havsområden ska skyddas.  

2021 
I kommittémotion 2021/22:3880 av Magnus Oscarsson m.fl. skrev partiet 
”Europaparlamentet har också den 9 juni 2021 antagit en resolution om en 
strategi för biologisk mångfald med långtgående konsekvenser för enskilda 
länders skogsbruk. Strategin vill skydda minst 30 procent av EU:s land- och 
havsområden. Enligt resolutionen bör EU också skapa ett strikt skydd med 
förbud mot jakt, fiske och skogsbruk för 10 procent av unionens land- och 
havsområden”.754 

Kristdemokraterna föreslog i yrkande 70 ”att Sverige ska motsätta sig en 
gemensam skogspolitik inom EU”.  

Motionsyrkandet behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet betänkande 
2021/22:MJU18, som senast bereds i utskottet 2022-02-22 och beslutas om 
2022-03-24.   

13.2.2.4 Liberalerna  
Under mandatperioden har det lagts en enskild motion från Liberalerna av 
Nina Lundström gällande industriell trålning.755 Liberalerna har i två 
motioner föreslagit att begränsa fiskemetoder som skadar ekosystemet och 
minska bottentrålning i känsliga områden i Sverige, och i Övriga EU (se 
motionerna under rubrik 14. Förbud mot bottentrålning, 14.3.2.4 Liberalerna).  

Partiet har dock inte lagt någon parti- eller kommittémotion om att stärka 
Sveriges marina skyddade områden eller om att öka andelen skyddade 
områden till minst 20 procent. 

 
13.2.2.5 Centerpartiet  
Centerpartiet har inte lagt någon parti- eller kommittémotion om att stärka 
skyddet i Sveriges marina områden och inte att andelen skyddade områden 
ska öka till 20 procent. Däremot har flertalet enskilda motioner framförts 
från riksdagsledamöter i partiet. Partiet berörde marina naturreservat i 
arktisk i två kommittémotioner: 2020/21:3731 av Kerstin Lundgren m.fl och 
2021/22:3248 av Linda Modig m.fl.  

 

754 Motion 2021/22:3880, s.45f 
755 Motion 2021/22:2301   



 
13.2.2.6 Vänsterpartiet  
Under mandatperioden har Vänsterpartiet både föreslagit att andelen 
marina skyddsområden ska öka till minst 20 procent, se över sjöfartsruterna 
vid särskilt känsliga områden, samt att det i samband med utökade 
etappmål bör planeras in fiskefria områden på de mest lämpliga platserna.  

2018 inkom kommittémotion 2018/19:669 av Elin Segerlind m.fl. I 
motionsyrkande 14 föreslog Vänsterpartiet ”Riksdagen ställer sig bakom det 
som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag på 
långsiktig strategi och målsättning om att öka skyddet av betydelsefulla 
havsmiljöer till 20 procent och tillkännager detta för regeringen.”756  
 
Motionsyrkande 14 behandlades i betänkande 2018/19:MJU9. Utskottet 
föreslog att avslå motionsyrkandet, kammaren biföll utskottets förslag.  
 

2019 inkom kommittémotion 2019/20:1618 av Elin Segerlind m.fl. ”Hållbara 
hav”. I motionsyrkande 11 föreslog Vänsterpartiet att ”regeringen bör 
återkomma med förslag på strategi och målsättning om att öka skyddet av 
ekologiskt representativa, sammanhängande och funktionella marina 
områden till minst 20 procent”.757   

Motionsyrkande 11 behandlades i betänkande 2019/20:MJU15. Utskottet 
föreslog att avslå motionsyrkandet, kammaren biföll utskottets förslag.  

2021 inkom partimotion 2021/22:3279 av Nooshi Dadgostar m.fl. ”Biologisk 
mångfald” och kommittémotion 2021/22:2596 av Jessica Thunander m.fl.  

I motion 2021/22:3279 föreslog partiet i yrkande 35 att ”regeringen i enlighet 
med Miljömålsberedningens förslag bör besluta om ett etappmål för skydd 
av marina områden och s.k. andra effektiva områdesbaserade 
skyddsåtgärder (OECM)”. I motionens bakgrund skrev partiet att 
”Miljömålsberedningens förslag innebär att till 2030 ska det marina 
områdesskyddet utformas enligt följande: minst 30 procent av Sveriges 
territorialvatten och ekonomiska zon ska vara skyddade genom formellt 
skydd eller andra effektiva områdesbaserade skyddsåtgärder (OECM:s), 
minst 10 procent av Sveriges territorialvatten och ekonomiska zon ska vara 

 

756 Motion 2018/19:669 
757 Motion 2019/20:1618, s.11  



strikt skyddade och de skyddade områdena ska bilda ett representativt, 
ekologiskt och sammanhängande samt funktionellt nätverk, nationellt och 
för vart och ett av de tre havsområdena, Västerhavet och Egentliga Östersjön 
och Bottniska viken.”758 

I motionsyrkande 36 föreslogs att ”regeringen i samband med införandet av 
etappmål även bör planera in fiskefria områden på de platser där det är mest 
lämpligt”.  

Motionsyrkande 33–34 handlade om bottentrålning och trålgränsen. Se 
underlag under rubrik 14. Förbud mot bottentrålning, 14.3.2.6 Vänsterpartiet.   

Motionsyrkande 35 har tilldelats behandling i betänkande 
2021/22:MJU23  med senast beredning i utskottet 2022-04-28.  

Motionsyrkande 36 har tilldelats behandling i betänkande 
2021/22:MJU17 med bredning i utskottet senast 2022-02-22.  

I kommittémotion 2021/22:2596 skrev Vänsterpartiet om att ”skydda 
känsliga havsekosystem från sjöfartens negativa påverkan”. I yrkande 5 
föreslog partiet ”att regeringen bör tillse att en särskild utredare ges i 
uppdrag att se över relevant lagstiftning för att säkerställa möjligheten till 
reglering av och restriktioner för kommersiell sjöfart i eller nära 
kustområden med höga naturvärden.” 

I yrkande 6 föreslog partiet att ”regeringen bör verka för att IMO fattar beslut 
om att farlederna för den kommersiella fartygstrafiken i särskilt känsliga 
områden i Östersjön läggs om i enlighet med förslag från 
Miljömålsberedningens betänkande Människan och havet”  

Både motionsyrkande 5 och 6 tilldelades behandling i Trafikutskottet 
betänkande 2021/22:TU12  som ännu inte fått något planerat beslutsdatum.   

 

13.2.2.7 Miljöpartiet (ev. följdmotioner 1 dec 2021–2022) 
Inga följdmotioner har lagts av Miljöpartiet under perioden 1 december 
2021–2022.  

 

758 Motion, 2021/22:3279, s.34  



13.3 Utskotten - betänkanden och initiativ 
I betänkande 2018/19:MJU9 behandlades motion 2018/19:669 (V) yrkande 14, 
motion 2018/19:2885 (M) yrkande 7 samt motion 2018/19:2315 (MP) yrkande 
14. I motion 2018/19:669 (V) yrkande 14 föreslog Vänsterpartiet att skyddet av 
betydelsefulla havsmiljöer skulle öka till 20 procent. Utskottet föreslog att 
avslå motionsyrkandet med anledningen att arbete redan pågår. 
Vänsterpartiet reserverade sig mot avslaget (reservation 37).759  

Utskottet föreslog att avslå motion 2018/19:2885 (M) yrkande 7. Moderaterna 
reserverade sig mot utskottets förslag (reservation 36) med 
ställningstagandet att ”Regeringen bör verka för att det i marina 
naturreservat upprättas planer för att säkerställa att de mål som sätts för 
reservaten faktiskt bevakas och uppnås”.760 

Utskottet föreslog att avslå motion 2018/19:2315 (MP) yrkande 14. Miljöpartiet 
lämnade inte någon reservation eller särskilt yttrande.  

Motion 2018/19:2885 (M) yrkande 9 behandlades i betänkande 2018/19:MJU13 
”Vattenvård”. Motionsyrkandet föreslog att Sverige bör ”driva på 
utvecklingen inom konventionerna Helcom och Ospar för att skydda den 
marina miljön i Östersjön och Nordostatlanten.”761 Utskottet föreslog bifall. 
Sverigedemokraterna reserverade sig (reservation 20) mot förslaget och 
yrkade avslag på motionen.  
 

Motion 2018/19:2885 (M) yrkande 8 behandlades i betänkande 2018/19:TU14 
”Sjöfartsfrågor”. Utskottet föreslog att avslå motionen med hänvisning till 
att ”[…] de insatser som genomförs finner utskottet sammanfattningsvis 
inget skäl att vidta någon åtgärd med anledning av motionsyrkandena”.762 
Moderaterna reserverade sig (reservation 9) med ställningstagande ”[…] för 
att minska påfrestningen på de marina skyddsområdena anser vi att 
regeringen bör verka för att fartygsrutter i sådana områden ändras i större 
utsträckning än i dag för att undvika sjöfart i sådana särskilt känsliga 
områden.”763   

 

759 Bet. 2018/19:MJU9, s.111f 
760 Bet. 2018/19:MJU9, s114 
761 Bet. 2018/19:MJU13, s.41 
762 Bet. 2018/19:TU14, s. 53  
763 Bet. 2018/19:TU14, s.72 



I betänkande 2019/20:MJU11 behandlades kommittémotion 2019/20:1618 av 
Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 3–6, 8 och 9. Utskottet föreslog avslag på 
samtliga sex motionsyrkanden med hänvisning till det arbete som pågår764 

I behandlingen av motionsyrkande 6, 3–5 reserverade sig V mot avslaget av 
yrkande 4, 5 och 6. Motionsyrkande 8 och 9 förberedes förenklat.  

I betänkande 2019/20:MJU15 behandlades motion 2019/20:1618 (V) yrkande 11 
med förslaget att ”regeringen bör återkomma med förslag på strategi och 
målsättning om att öka skyddet av ekologiskt representativa, 
sammanhängande och funktionella marina områden till minst 20 procent 
och tillkännager detta för regeringen”. Motionsyrkandet föreslogs att avslås 
och förberedes förenklat.765  

 
Motion 2020/21:3357 (M) yrkande 4 behandlades i betänkande 2020/21:MJU11 
”Vattenvård”. Motionsyrkandet förberedes förenklat. Utskottet föreslog 
avslag på motionen.  
I betänkande 2020/21:TU7 behandlades motion 2020/21:3357 yrkande 7. 
Utskottet föreslog avslag på motionsyrkandet. Moderaterna reserverade sig 
(reservation 17) med ställningstagandet att ”[…] att antalet kommersiella 
fartyg kommer att öka kraftigt längs den svenska kusten nära Natura 2000-
områden och ett planerat naturreservat. Vi anser därför att regeringen 
måste agera för att minska påfrestningen på marina skyddsområden så att 
fartygsrutter i sådana områden ändras och separeras från de biologiskt mest 
värdefulla havsområdena.”766 

Motion 2020/21:2732 (MP) yrkande 2 behandlades i betänkande 
2020/21:MJU16 och förberedes förenklat. Utskottet föreslog att avslå 
motionsyrkandet.   

13.4 Riksdagens behandling 
Behandling i kammaren 
I omröstningen om betänkande 2018/19:MJU9 ”Marina skyddade område 
m.m” föreslog utskottet att avslå motionerna 2018/19:669 (V) yrkande 14 samt 
2018/19:2885 (M) yrkande 7. Moderaterna och Vänsterpartiet reserverade sig 
och omröstningen skedde mellan reservation 37 (V) att bifalla motion 

 

764 Bet. 2019/20:MJU11, s.22 
765 Bet. 2019/20:MJU15, s.144 
766 Bet. 2020/21:TU7, s.98 



2018/19:669 (V) yrkande 14, ”att öka skyddade marina områden till 20 
procent” mot utskottets förslag att avslå motionsyrkandet.767  
 
Ja: S, SD, C, KD, L, MP  
Nej (för reservation 37): V  
Avstod: M 
 
I omröstning om betänkande 2018/19:TU14 sakfråga ”Vissa miljö- och 
klimatfrågor” föreslog utskottet att avslå motion 2018/192885 (M). 
Kammaren biföll utskottets förslag via acklamation.768  

I omröstningen om betänkande 2018/19:MJU13 ”Vattenvård” sakfråga 
”Internationellt samarbete i havsfrågor föreslog utskottet bifall på motion 
2018/19:2885 yrkande 9. Kammaren biföll utskottets förslag via 
acklamation.769  

I omröstningen om betänkande 2019/20:MJU11, punkt 5 ”Åtgärder med 
anledning av den rådande situationen för torskbestånden” behandlades 
motion 19/20:1618 (V) yrkande 3–5. Kammaren biföll via acklamation 
utskottets förslag att avslå motionerna 

I omröstningen om punkt 7 ”trålfiske” behandlades motion 19/20:1618 (V) 
yrkande 6. Vänsterpartiet hade reserverat sig mot att motionsyrkandet 
skulle avslås. I omröstningen röstade samtliga partier för utskottets förslag 
förutom Vänsterpartiet som röstade nej och Moderaterna avstod.  

Motionsyrkande 8 och 9 i motion 2019/20:1618 (V) bereddes förenklat, 
kammaren biföll utskottets förslag att avslå motionerna via acklamation. 770 

I kammarens behandling av betänkande 2019/20:MJU15 behandlades 
motion 2019/20:1618 (V) yrkande 11 som bereddes förenklat av utskottet. 
Kammaren biföll utskottets förslag via acklamation.771  

Kammarens behandling av betänkande 2020/21:MJU11 innefattade beslut 
om motion 2020/21:3357 (M) yrkande 4. Utskottet beredde motionsyrkandet 

 

767 Protokoll med beslut, 2018/19:73 
768 Protokoll med beslut, 2018/19:103  
769 Protokoll med beslut, 2018/19:87  
770 Protokoll med beslut, 2019/20:88   
771 Protokoll med beslut, 2019/20:120  



förenklat och föreslog avslag. Kammaren biföll utskottets förslag genom 
acklamation.  

Kammarens omröstning om betänkande 2020/21:TU7, sakfråga ”vissa miljö- 
och klimatfrågor” innefattade beslut om motion 2020/21:3357 (M) yrkande 7. 
Punkten innehöll fem reservationer varpå omröstningen skedde mellan 
reservation 21 (L) och utskottets förslag att avslå motionerna.  

I omröstningen röstade MP, S, V ja till utskottets förslag. L röstade nej och M, 
SD, C och KD avstod.  

I kammarens omröstning om betänkande 2020/21:MJU16 innefattade beslut 
om motion 2020/21:2732 (MP) yrkande 2. Utskottet beredde motionsyrkandet 
förenklat och föreslog avslag. Kammaren biföll utskottets förslag och avslog 
motionsyrkandet.  

Interpellationer 

Interpellation 2020/21:547 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) till 
Statsrådet Jennie Nilsson (S), Fiskeförbud ställdes frågan ”Kommer 
statsrådet att verka för att beslut beaktar att säkra husbehovsfiske i marina 
skyddsområden för att på så sätt bidra till att värna kulturhistoria, 
landsbygd, miljö och kust?”772 

 

  

 

772 Interpellation 2020/21:547 Fiskeförbud 



14. Förbud mot bottentrålning 
Avgränsning 
Granskningen av denna fråga har främst fokuserat på partiernas agerande 
för att förbjuda bottentrålning inom EU, men även inkluderat förslag om 
bottentrålning i en svensk kontext. 

14.1 Initiativ under mandatperioden 
Sökord: Förbud mot bottentrålning, regeringen  

2019 

I januari 2019 slöts januariavtalet mellan Centerpartiet, Liberalerna och 
regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet. I punkt ”39. 
Förstärka insatser för den biologiska mångfalden” i avtalet kom partierna 
överens om att ”Det hållbara fisket ska utvecklas med åtgärder för att 
minska bottentrålning i känsliga områden i Sverige och EU, samt att ett 
generellt stopp för bottentrålning införs i skyddade områden. Möjlighet till 
begränsade undantag kan ges i förvaltningsplanen. Åtgärder för att stötta de 
fiskare som byter redskap ska kunna införas. Sverige ska vara pådrivande i 
EU för ett starkare samarbete som anpassar både fångstkvoter och 
fångstmetoder för att uppnå hållbara fiskbestånd.”773 
2020 

Regeringsuppdrag om generellt stopp för bottentrålning i skyddade 
områden (N2020/00130/FJR)774:  

Den 23 januari 2020 beslutade regeringen att ge Havs- och 
vattenmyndigheten i uppdrag att:  
 
”…utreda och föreslå ändringar i förordningen (1994:1716) om fisket, 
vattenbruket och fiskerinäringen för att genomföra ett generellt förbud mot 
bottentrålning i marina skyddade områden innanför trålgränsen, samt hur 
möjlighet till begränsade undantag kan ges i förvaltningsplanen. I uppdraget 
ingår att sammanställa och beskriva alla befintliga undantag från 
trålfiskeförbudet både i och utanför marina skyddade områden innanför 
trålgränsen. Havs-och vattenmyndigheten ska vidare redovisa hur ett 
generellt stopp för bottentrålning kan införas i övriga svenska skyddade 
områden utanför trålgränsen och tillämpas även på utländska fiskefartyg. 
Förslagen ska utformas så att begränsade undantag kan medges förutsatt 

 

773Januariavtalet,https://www.socialdemokraterna.se/download/18.1f5c787116e356cdd25a4c/15
73213453963/Januariavtalet.pdf [hämtad 2022-02-01] 
774 Regeringsbeslut, N2020/00130/FJR 



att det är förenligt med EU-rätten.”775   
 
Uppdraget följde av punkt 39 i januariavtalet mellan Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.776 

Havs- och vattenmyndigheten redovisade regeringsuppdraget om generellt 
stopp för bottentrålning i marina skyddade områden i september 2020 (dnr 
325–2020).777  I uppdragsredovisningen gav HaV förslag “till ett generellt 
förbud mot bottentrålning innanför den så kallade trålgränsen, med 
möjlighet till begränsade undantag i förvaltningsplanen. […] Myndigheten 
har dock i sin redovisning pekat på att hänsyn ska tas, enligt nuvarande 
lagstiftning, till naturvårdens intressen vid fiske men att regleringen inte får 
vara så ingripande att fisket avsevärt försvåras.”778 

På ett regeringssammanträde 24 mars 2022 beslutade Regeringen 
Andersson att “En särskild utredare ska göra en översyn av lagstiftningen i 
syfte att reglera fisket för att stärka skyddet för marina skyddade områden.” 
Utredaren ska bland annat “överväga och föreslå hur ett generellt förbud 
mot bottentrålning i marina skyddade områden innanför trålgränsen, med 
möjlighet till begränsade undantag i förvaltningsplanen, kan utformas inom 
ramen för det befintliga bemyndigandet i 20 § fiskelagen (1993:787) eller 
med stöd av ett ändrat bemyndigande eller genom andra 
författningsändringar”. De delar som “avser uppdraget att föreslå regler om 
ett generellt förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden innanför 
trålgränsen och uppdraget om eventuella regler om ersättning till enskilda 
som berörs av de inskränkningar i fisket som förslagen kan medföra ska 
redovisas senast den 15 maj 2023.”779  

14.2 Propositioner, förordningar och motioner 
Sökord: Bottentrålning, trålgränsen, trålningsgränsen, trål 

 
Propositioner och förordningar 

 

775 Regeringsbeslut, N2020/00130/FJR, s. 1 
776 Regeringsbeslut, N2020/00130/FJR, s. 1 
777 HaV Redovisning av regeringsuppdrag dnr 325-2020, 
https://www.regeringen.se/4ad8ea/contentassets/ef118139d00b4f52b1ba8793585cab69/redovis
ning_ru_bottentralning.pdf [hämtad 2022-02-01] 
778 Regeringskansliet Reglering av fisket för att stärka marint områdesskydd ska utredas - 
Regeringen.se [hämtad 2022-04-05]  
779 Dir. 2022:22 



I budgetpropositionen 2020/21:1, utgiftsområde 20 bedömde regeringen 
att arbetet med fiskerikontroll samt arbetet för att underlätta genomförande 
och uppföljning av ett generellt stopp för bottentrålning i skyddade områden 
behöver förstärkas. Av denna anledning föreslog regeringen att anslaget 
1:15 Havs- och vattenmyndigheten inom utgiftsområde 20 skulle ökas med 7 
miljoner kronor från 2021 och framåt. Riksdagen biföll regeringens förslag i 
denna del (prop. 2020/21:1 utg.omr. 20, bet. 2020/21:MJU1, rskr. 2020/21:142).  

Budgetproposition 2020/21:1, utgiftsområde 23 “[…] redovisas att Sverige 
inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken fortsätter att vara 
pådrivande i EU för ett starkare samarbete som anpassar bland annat 
fångstmetoder för att uppnå hållbara fiskbestånd. Goda och långsiktiga 
förutsättningar är viktiga för fiskerinäringen och dess företag i Sverige, inte 
minst för det kustnära fisket. I syfte att förstärka insatser för den biologiska 
mångfalden fortsätter regeringen arbetet med att utveckla det hållbara 
fisket med åtgärder för att minska bottentrålning i känsliga områden i 
Sverige och EU. Utgångspunkten är att det ska vara förbjudet att bottentråla 
i skyddade områden. Möjlighet till begränsade undantag kan ges i 
förvaltningsplanen.”780 

Relevant post i budgetpropositionen, Proposition 2021/22:1 

I budgetpropositionen 2021/22:1 nämns det att bottentrålning också riskerar 
att skada forn- och kulturlämningar, och att nuvarande fiskerilagstiftning 
inte ger tillräcklig möjlighet att ta hänsyn till dem. Regeringen skriver att de 
fortsätter driva på för att visa sambandet mellan klimatförändringarna och 
förvaltning av havsmiljö, exempel de marina ekosystemens viktiga roll för 
kollinlagring. Vidare att de fortsätter arbetet med att införa nödvändiga 
regleringar avseende bland annat bottentrålning, för att nå de målen som 
finns om att bevara marina skyddade områden. För att främja en god hav- 
och vattenmiljö föreslog regeringen att 21,9 miljarder kronor skulle tilldelas 
utgiftsområde 20, Allmän miljö- och naturvård för 2022. Förslaget innebar en 
ökning med 3,7 miljarder kronor i jämfört med 2021781.  Regeringens 
budgetproposition fick inte tillräckligt stöd i finansutskottet, i stället 
röstades M, KD och SD:s gemensamma budgetreservation igenom i både 

 

780 Bet. 2020/21:MJU8, s. 41  
781 Budgetproposition 2021/22:1  



utskott och kammare. Budgetreservationen innebar dock ingen förändring 
av anslagen till ”Åtgärder för havs- och vattenmiljö”.782 

 
Motioner  

14.2.1 Regeringspartierna  

14.2.1.1 Socialdemokraterna (2018–2022) 
 
Socialdemokraterna har inte lagt några partimotioner om bottentrålning 
under mandatperioden (men två enskilda motioner som faller utanför denna 
granskning). 
   

14.2.1.2 Miljöpartiet (2018 t o m 30 nov 2021) 
Miljöpartiet har inte lagt några motioner om att förbjuda bottentrålning i EU 
under mandatperioden. Däremot har partiet lagt två motioner om att 
förbjuda bottentrålning (destruktiva fiskemetoder) i Sverige. 

2018: 
I kommittémotionen 2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. (MP), yrkande 13 
skriver Miljöpartiet att de vill verka för att förbjuda destruktiva 
fiskemetoder. I bakgrunden till motionen nämns bland annat 
bottentrålningens påverkan i havet. MP skriver att ”Bottentrålning utpekas 
som den huvudsakliga anledningen till att många långlivade och ovanliga 
arter minskat och försvunnit från svenska havsbottnar.”783 Vidare att 
bottentrålning är en destruktiv metod och en väsentlig anledning till att 
många arter minskar eller försvunnit från svenska havsbottnar.  

Motionen behandlades i miljö- och jordbruksutskottet, betänkande 
2018/19:MJU3 . Utskottets förslag: avslag, kammarens beslut: avslag.  

2020 

2020 lämnade Miljöpartiet in kommittémotion 2020/21:2732 av Rebecka Le 
Moine m.fl. där de yrkar både på att förbjuda destruktiva fiskemetoder (inkl. 
bottentrålning) och att förbjuda bottentrålning i skyddade områden. I 
motionen skriver miljöpartiet att de vill värna om de marina områdena för 
att bevara och utveckla den biologiska mångfalden, fisket och friluftslivet. 

 

782 Bet. 2021/22MJU1, s.7   
783Motion 2018/19:2315, s.9  



De vill höja ambitionerna och säkerställa att skyddet av hav är jämt utspritt 
och representativt för olika biotoper över landet. Miljöpartiet anser att den 
största utmaningen de kommande åren handlar om kvaliteten på skyddet av 
havsområden. I dagsläget är fiske och trafik sällan reglerat i marina 
reservat.784  

Motionens yrkande 2 syftar till avsnittet ”Skydda värdefulla havs- och 
kustområden” där det bland annat står att de vill förbjuda bottentrålning i 
skyddade områden:  

”2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att 
höja ambitionerna när det gäller att skydda värdefulla havs- och 
kustområden och säkerställa att skyddet höjs i särskilt känsliga 
områden och tillkännager detta för regeringen.”  

 

Yrkandet behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet, betänkande 
2020/21:MJU16 . Utskottets förslag: avslag, kammarens beslut: avslag.  

Motionens yrkande 6 syftar till avsnittet ”Förbjud destruktiva fiskemetoder” 
där det står att ”Bottentrålning utpekas som den huvudsakliga anledningen 
till att många långlivade och ovanliga arter minskat och försvunnit från 
svenska havsbottnar.”785 Miljöpartiet yrkade följande:  

 

”6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att 
förbjuda destruktiva fiskemetoder och tillkännager detta för 
regeringen.”  

 

Motionen behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet, betänkande 
2020/21:MJU8 . Utskottets förslag: avslag, kammarens beslut: avslag. 

 

784 Motion 2020/21:2732, s.3  
785 Motion 2020/21:2732, s.5  



14.2.2 Oppositions- och samarbetspartierna 

14.2.2.1 Moderaterna  
Moderaterna har under mandatperioden i flera motioner skrivit att de är 
beredda att stötta ett förbud mot bottentrålning i EU förutsatt att erforderliga 
undantag finns på plats. Detta har dock inte lagts som yrkande i någon av 
dessa motioner. Vad gäller bottentrålning i en svensk kontext har 
Moderaterna motionerat om att det behöver finnas undantag i ett förbud mot 
bottentrålning i skyddade områden om ett sådant införs (med anledning av 
regeringens utredning om generellt stopp för bottentrålning i skyddade 
områden) samt att utreda effekter av en utflyttad trålgräns.  

2018 inkom kommittémotion 2018/19:2889 från Moderaterna av Maria 
Malmer Stenergard m.fl., där de skriver att de är ”beredda att stötta ett EU-
gemensamt förbud mot bottentrålning, under förutsättningar att erforderliga 
undantag finns på plats”. Motionärerna skriver att Moderaterna länge drivit 
på en hård linje i EU om att fiskekvoter ska baseras på vetenskapliga fakta 
som säkrar långsiktigt hållbart bestånd som inte överfiskas786  

Det görs inget explicit yrkande på att verka för ett förbud mot bottentrålning 
inom EU. Yrkande 1 föreslår att ”riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om att verka för att alla medlemsstater i EU ska respektera den 
genesamma fiskeripolitiken och tillkänna ger detta för regeringen.”  

Motionen behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet, betänkande 
2018/19:MJU3 . Utskottets förslag: avslag, kammarens beslut: avslag.  

2019 inkom kommittémotion 2019/20:2666 av Louise Meijer m.fl. där 
motionärerna skriver att ”Moderaterna är beredda att stötta ett EU-
gemensamt förbud mot bottentrålning, under förutsättning att erforderliga 
undantag finns på plats”. Vidare skriver motionärerna att fiskekvoter ska 
baseras på vetenskapliga fakta som säkrar långsiktigt hållbart bestånd som 
inte överfiskas.787 I motionens yrkande 17 förslås att:  

”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att 
verka för att bottentrålning ersätts av mer selektiva fiskemetoder 
och att därför avsedda medel i europeiska havs- och fiskerifonden 
används och tillkännager detta för regeringen.”  

 

786 Motion 2018/19:2889  
787 Motion 2019/20:2666  



Motionen behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet, betänkande 
2019/20:MJU11 . Utskottets förslag: avslag, kammarens beslut: avslag. 

2020:  

I motion 2020/21:3352 av Jessica Rosencrantz m.fl., skriver motionärerna att 
”Bottentrålning som fiskemetod har diskuterats flitigt under många år. Men 
för visst fiske är det något av en förutsättning. De senaste åren har det 
utvecklats modifierade bottentrålar med ”flygande dörrar”, vilka anses mer 
skonsamma mot havsbotten. Det är bra. Men vi vill i sammanhanget påtala 
att vi är beredda att stötta ett EU-gemensamt förbud mot bottentrålning 
under förutsättning att erforderliga undantag finns på plats.”788  

Vad gäller bottentrålning i skyddade områden skriver motionärerna att 
”Även regeringens utredning om att förbjuda bottentrålning i skyddade 
områden kan få motsvarande ödesdigra konsekvenser för småskaligt 
räkfiske och fiske efter havskräftor.” I motionens yrkande 12 skriver 
motionärerna att de vill att regeringen skyndsamt ska klargöra att “väl 
fungerande samförvaltningsorgan som har godkänts av Havs- och 
vattenmyndigheten ska undantas från förbud då det gäller bottentrålning i 
skyddade områden”.   

Yrkande 12 behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet, betänkande 
2020/21:MJU8. Utskottet föreslog att avslå motionen, och kammaren 
röstade för avslag.  

I motionens yrkande 9 föreslogs att  

”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen 
ska ge Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att utreda hur fiskbestånden 
av torsk, sill/strömming och skarpsill påverkas om trålgränsen flyttas ut till 
12 nautiska mil i Östersjön och om en sådan förändring kan tillämpas på 
utländska fartyg, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.” 

Yrkandet behandlas i Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 
2020/21:MJU8, Utskottet föreslog att ge avslag på yrkandet, och kammaren 
avslog motionens yrkande.  

Moderaterna reserverade sig mot utskottets förslag att avslå 
motionsyrkandet. I Kammaren röstade samtliga partier Ja till utskottets 
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förslag, utom Moderaterna som röstade Nej och Sverigedemokraterna som 
avstod.789  

I motionen, 2021/22:3434 av Jessica Rosencrantz m.fl., skriver motionärerna 
att ”[…] regeringens utredning om att förbjuda bottentrålning i skyddade 
områden kan få motsvarande ödesdigra konsekvenser för exempelvis 
småskaligt räkfiske och fiske efter havskräftor” och yrkar på att regeringen 
ska ge uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten att utreda vilka undantag 
som kan göras i förbudet mot bottentrålningen790 

”13. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att 
regeringen skyndsamt ska klargöra att väl fungerande 
samförvaltningsorgan som har godkänts av Havs- och 
vattenmyndigheten ska undantas från förbud då det gäller 
bottentrålning i skyddade områden och tillkännager detta för 
regeringen.” 

Motionen har ännu inte behandlats eller tilldelats ett utskott.  

14.2.2.2 Sverigedemokraterna  
Sverigedemokraterna har inte lagt några motioner med förslag om 
bottentrålningsförbud i EU under mandatperioden. I en svensk kontext har 
de lagt flera motioner om att minska bottentrålning i kustnära vatten. En röd 
tråd i SD:s motioner är också att de inte vill att regleringar av bottentrålning 
ska drabba branschen för hårt eller innebära en konkurrensnackdel för 
svenska fiskare.  

2018:  
Sverigedemokraterna skriver i kommittémotion 2018/19:81 av Martin 
Kinnunen m.fl., att de vill verka för minskad bottentrålning, men inte förbud 
eller långtgående regleringar då de anser att det kan skada en hel bransch. 
Sverigedemokraterna framför i sin motion att ”det finns skilda 
uppfattningar om bottentrålning, men många aktörer hävdar att 
bottentrålning skadar de marina ekosystemen. Det bör därför utredas hur 
bottentrålning i kustnäraområden kan minska till förmån för mer selektivt 
fiske utan att branschen drabbas. Det är dock inte sverigedemokratisk 

 

789 Betänkande 2020/21:MJU8  
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politik att radera ut en hel bransch genom förbud eller alltför långtgående 
regleringar.”791 

Yrkande 7 angående bottentrålning var följande:  

”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att 
verka för minskad bottentrålning i kustnära vatten och tillkännager 
detta för regeringen” 

Yrkandet behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet, betänkande 
2018/19:MJU3  Utskottets förslag: avslag, kammarens beslut: 
avslag.792 

2019:  

Sverigedemokraterna skriver i motion 2019/20:601 av Runar Filper m.fl. att 
de vill gynna kustnära fiske och verka för mindre bottentrålning i 
kustområden. I motionen skriver Sverigedemokraterna att ”Uppfattningarna 
är skilda om bottentrålning, men många aktörer hävdar att bottentrålning 
skadar de marina ekosystemen. Det bör därför utredas hur bottentrålning i 
kustnära områden kan minska till förmån för mer selektivt fiske utan att 
branschen drabbas. Det är dock viktigt att inte radera ut en hel bransch 
genom förbud eller alltför långtgående regleringar.”793  

I motionen yrkar Sverigedemokraterna på att:  

”6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att 
verka för minskad bottentrålning i kustnära vatten och tillkännager 
detta för regeringen.” 

Motionen behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet, betänkande 
2019/20:MJU11 . Utskottets förslag: avslag, kammarens beslut: avslag. 

 

2020 

I motion, 2020/21:731 av Runar Filper m.fl., skriver Sverigedemokraterna att 
det bör utredas hur bottentrålningen i kustnära områden kan minska till 
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förmån för mer selektivt fiske, utan att branschen drabbas. Det poängteras 
att det inte är SD politik att radera ut en hel bransch genom förbud eller 
långtgående regleringar.  

Sverigedemokraterna yrkande 9 var:   

”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att 
utreda hur bottentrålning i kustnära områden kan minska utan att 
branschen drabbas, och detta tillkännager riksdagen för 
regeringen.” Behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet, 
betänkande 2020/21:MJU8 . Utskottets förslag: avslag, kammarens 
beslut: avslag. 

I motionen lyfts också att ”Det finns möjlighet att flytta ut trålgränsen till 
tolv sjömil för våra egna svenska fiskare, men andra nationers fiskare 
kommer ändå att kunna fortsätta fiska in till fyra sjömil. Det skulle 
missgynna och ge svenska fiskare konkurrensnackdelar.” SD vill att 
regeringen verkar för att skapa överenskommelser med berörda 
medlemsstater och EU-kommissionen för att undvika konkurrensnackdelar 
för svenska fiskare om trålgränsen flyttas ut. 794 
Yrkande 10 var följande i motionen:  

”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om 
utflyttning av trålgränsen genom att verka för att skapa 
överenskommelser med berörda medlemsstater och EU-
kommissionen och tillkännager detta för regeringen.”  

Motionen behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet betänkande 
2020/21:MJU8 . Utskottets förslag: avslag, kammarens beslut: avslag. 

2021  

I kommittémotion 2021/22:2480 av Runar Filper m.fl. skriver 
Sverigedemokraterna samman motivering som i tidigare motioner 
angående att det finns skilda uppfattningar om bottentrålning, och att ett 
förbud inte får drabba branschen. I Sverigedemokraternas motion föreslås 
därför att man bör utreda hur bottentrålning i kustnäraområden kan minska, 
till förmån för mer selektivt fiske.  
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Yrkande 8: ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att 
utreda hur bottentrålning i kustnära områden kan minska utan att 
branschen drabbas, och tillkännager detta för regeringen” 

Motionen har tilldelats Miljö- och jordbruksutskottet, betänkande 
2021/22:MJU17  men ännu inte behandlats i sin helhet och utskottet har 
ännu inte lämnat sitt förslag.  

14.2.2.3 Kristdemokraterna 
 
Kristdemokraterna har inte lagt några motioner om att förbjuda 
bottentrålning inom Eu under mandatperioden. De motioner som partiet har 
lagt om bottentrålning i en svensk kontext sammanfattas nedan, 

2018:  
I kommittémotion 2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl., skriver 
Kristdemokraterna att ”Trålning kan behöva begränsas av hänsyn till 
havsbottnarna. Om bottentrålning ska påbörjas inom områden där 
bottentrålning inte förekommit i närtid bör en prövning av 
miljökonsekvenserna först göras.”795 I yrkande 27 skriver Kristdemokraterna: 

”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bottentrålning 
och tillkännager detta för regeringen” 

Yrkandet behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet, i betänkande 
2018/19:MJU3 föreslog utskottet avslag, kammarens beslut var avslag.  
 
2019:  

I motion 2019/20:3408 av Magnus Oscarsson m.fl., skriver 
Kristdemokraterna att freda viktiga lekområden, gynnar yrkesfisket på sikt 
genom att fiskebeståndet återhämtar sig snabbare. De anser att områden där 
bottentrålning ska påbörjas, där det inte förekommit i närtid, bör föregås av 
en prövning av miljökonsekvenserna.796 I yrkande 2 föreslår partiet att:  

”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om 
känsliga fiskeområden och tillkännager detta för regeringen.”  
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Yrkandet behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet, betänkande 
2019/20:MJU11 . Utskottets förslag: avslag, kammarens beslut: avslag. 

I kommittémotion 2019/20:2761 av Kjell-Arne Ottosson m.fl., skriver 
Kristdemokraterna att ”Trålning kan behöva begränsas av hänsyn till 
havsbottnarna. Om bottentrålning ska påbörjas inom områden där 
bottentrålning inte har förekommit i närtid bör en prövning av 
miljökonsekvenserna först göras.”797 
 
I yrkande 32 förslås partiet att: ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om bottentrålning och tillkännager detta för regeringen.” 
Motionen behandlades i Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 
2019/20:MJU11 . Utskottet föreslog avslag, kammarens beslut, avslag. 

2020 
I kommittémotion 2020/21:2807 av Kjell-Arne Ottosson m.fl., skriver 
Kristdemokraterna i yrkande 33 att ”Riksdagen ställer sig bakom det som 
anförs i motionen om bottentrålning och tillkännager detta för regeringen”. 
Dock nämns det inte vad som anförs i motionen om bottentrålning och vad 
det är Kristdemokraterna vill genomföra saknas i motionstexten.798 

Yrkandet behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet, betänkande 
2020/21:MJU8 . Utskottets förslag: avslag, kammarens beslut: avslag. 

2021 

Under 2021 lade Kristdemokraterna fram kommittémotion 2021/22:3881 av 
Kjell-Arne Ottosson m.fl. I yrkande 43 skrev de att ”Riksdagen ställer sig 
bakom det som anförs i motionen om bottentrålning och tillkännager detta 
för regeringen.”  

Bottentrålning, trålning eller trålgräns nämns inte i motionen och vad exakt 
det är som partiet vill yrka på angående bottentrålning framgår inte i 
motionen.799.  

Motionsyrkandet behandlas i Miljö och jordbruksutskottet betänkande 
2021/22:MJU17 (med beredning senast 2022-02-22). 
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14.2.2.4 Liberalerna  
 
Liberalerna har inte lagt några motioner om att förbjuda bottentrålning inom 
Eu under mandatperioden. Däremot har de lagt en motion om att minska 
bottentrålning i känsliga områden i Sverige, och i övriga EU, att det bör 
införas ett generellt stopp för bottentrålning i skyddade områden samt att 
Sverige bör vara pådrivande i att EU skyndsamt fasar ut fiskemetoder som 
skadar ekosystemen. 

2020 

I kommittémotion 2020/21:3236 av Nina Lundström m.fl., skriver Liberalerna 
att de bland annat vill verka för att värna om den biologiska mångfalden, där 
de menar att faktorer som bottentrålning spelar in i att antalet rödlistade 
arter ökar, men att ”Liberalerna har en sakpolitisk överenskommelse med 
Centerpartiet och regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet, 
varför formella yrkanden som omfattas av detta samarbete inte läggs i 
denna motion.”800 

I kommittémotion 2020/21:3257 av Nina Lundström m.fl., skriver Liberalerna 
i avsnittet Hållbart fiske och skyddade områden att ”Ett hållbart fiske kräver 
även att åtgärder vidtas för att minska bottentrålning i känsliga områden i 
Sverige, och i övriga EU, samt att det införs ett generellt stopp för 
bottentrålning i skyddade områden. Möjligheter till begränsade undantag 
kan ges i förvaltningsplanen och åtgärder för att stötta fiskare som behöver 
byta redskap ska kunna införas. Enligt den senaste kartläggning bedrivs 
bottentrålning i ett fåtal av de drygt 300 marina skyddade områden som 
finns i svenska vatten.”. De skriver också att ”Sverige bör vara pådrivande i 
att EU skyndsamt fasar ut de fiskemetoder som skadar ekosystemen.”801 

I motionens yrkande 11 föreslår Liberalerna att:  

”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att 
Sverige ska arbeta för att EU skyndsamt ska begränsa 
fiskemetoder som skadar ekosystemen samt vikten av att följa 
upp att begränsningarna mot de skadliga metoderna efterlevs, 
och detta tillkännager riksdagen för regeringen”  
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Yrkandet behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet betänkande 
2020/21:MJU8 , Utskottets förslag: Avslag. Kammarens beslut: Avslag 

I motionsyrkande 9 föreslår Liberalerna att: ”Riksdagen ställer sig bakom det 
som anförs i motionen om hållbart fiske och tillkännager detta för 
regeringen.”  

Yrkandet behandlades i Miljö och jordbruksutskottet betänkande 
2020/21:MJU8 , Utskottets förslag: avslag, kammarens beslut: avslag.  

 
14.2.2.5 Centerpartiet  
Centerpartiet har inte lagt några partimotioner eller kommittémotioner om 
förbud om bottentrålning i EU under mandatperioden. Partiet har heller inte 
lagt några motioner om bottentrålning i en svensk kontext.  

 
14.2.2.6 Vänsterpartiet 

Vänsterpartiet ha under mandatperioden lagt tre motioner om att Sverige 
bör verka för ett förbud mot icke-skonsam bottentrålning inom EU. I en 
svensk kontext har partiet motionerat om att flytta ut trålgränsen till 12 
nautiska mil. 

2018:  
I kommittémotion 2018/19:669 av Elin Segerlind m.fl. skriver Vänsterpartiet 
att den största delen av bottenlevande fisk och skaldjur som fångas av 
svenskt yrkesfiske fiskas med bottentrål. Det sker i dag en utveckling av 
mer skonsamma redskap för att bottentråla. En utveckling som 
Vänsterpartiet avser stödja både i svensk förvaltning och i EU-arbetet. Men 
då bottentrålningen i nuläget i stora delar motverkar ett långsiktigt hållbart 
fiske efter bottenlevande arter anser Vänsterpartiet att fiskemetoden i 
denna form bör förbjudas inom EU. Sverige bör verka för ett förbud mot icke-
skonsam bottentrålning inom EU.802 Vänsterpartiet skriver i yrkande 9:  

”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att 
Sverige bör verka för ett förbud mot icke skonsam bottentrålning 
inom EU och tillkännager detta för regeringen.”  
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Yrkandet behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet betänkande 
2018/19:MJU3. Utskottets föreslog avslag, kammarens beslut var avslag.  
 

2019:  

I kommittémotion 2019/20:1618 av Elin Segerlind m.fl. skriver Vänsterpartiet 
att de vill verka för att förbjuda icke-skonsam bottentrålning inom EU, i 
väntan på att det utvecklas mer skonsamma metoder för hållbart fiske. 
Utvecklingen av mer skonsamma redskap för att bottentråla är något 
Vänsterpartiet stödjer både i svensk förvaltning och i EU-arbetet. I motionen 
skriver de att ”då bottentrålningen i nuläget i stora delar motverkar ett 
långsiktigt hållbart fiske efter bottenlevande arter anser vi att fiskemetoden 
i denna form bör förbjudas inom EU. Sverige bör verka för ett förbud mot 
icke-skonsam bottentrålning inom EU. Detta bör riksdagen ställa sig bakom 
och ge regeringen till känna.”803 

Yrkande 7 gällande bottentrålning:  

”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att 
Sverige bör verka för ett förbud mot icke-skonsam bottentrålning 
inom EU och tillkännager detta för regeringen.” 

Yrkandet behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet, betänkande 
2019/20:MJU11. Utskottets förslag: avslag, kammarens beslut: avslag. 

2020 

I kommittémotion 2020/21:394 av Elin Segerlind m.fl. skriver Vänsterpartiet 
att ”Det är nödvändigt att regeringen inte betraktar EU-samarbetet som ett 
svepskäl för att inte agera ligga i framkant och trycka på för en kraftfullare 
fiskeripolitik i EU”. I motionen lyfter Vänsterpartiet att det är nödvändigt att 
de marina skyddade områdena respekteras och att fisket utvecklas på ett 
sätt som gör det hållbart, där det värnas om det småskaliga kustfisket. 
Vänsterpartiet anser att de inom EU borde införas ett förbud mot all 
bottentrålning som inte är skonsam.  

Motionärerna skriver också att Vänsterpartiet anser att en utflyttning av 
trålgränsen är en lämplig åtgärd för att begränsa de negativa effekterna av 
bottentrålningen. Vidare skriver motionärerna att ”En flytt av trålgränsen 
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skulle stärka de kustnära områdena och ge en bredare skyddszon. EU:s 
gemensamma fiskeripolitik ger varje land möjlighet att begränsa tillgången 
till kustområdena ända ut till territorialgränsen, vilken ligger 12 nautiska 
mil från baslinjen. Det råder dock osäkerhet kring om denna möjlighet 
begränsas av bilaterala avtal med grannländer. Regeringen bör ge Havs- och 
vattenmyndigheten i uppdrag att utreda hur det storskaliga pelagiska 
trålfisket och bottentrålning kan förbjudas generellt för alla nationers fiske 
inom 12 nautiska mil från baslinjen. Detta bör riksdagen ställa sig bakom 
och ge regeringen till känna.” 804 

I motionen gjorde Vänsterpartiet två yrkande angående bottentrålning. I 
yrkande 3 skriver Vänsterpartiet:  

”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att 
regeringen bör ge Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att 
utreda hur det storskaliga pelagiska trålfisket och bottentrålning 
kan förbjudas generellt för alla nationers fiske inom tolv nautiska 
mil från baslinjen och tillkännager detta för regeringen.” 

I yrkande 4 skrev Vänsterpartiet:  

”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att 
regeringen bör ge Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att 
utreda möjligheten och förutsättningarna att begränsa 
bottentrålning i tid och rum för svenskt och utländskt fiske till de 
områden där den gör minst skada för ekosystemen och inom 
ramen för den gemensamma fiskeripolitiken och tillkännager 
detta för regeringen.” 

Motionen behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet, betänkande 
2020/21:MJU8,  Utskottet föreslog avslag på motionen, kammarens beslut: 
avslag på motionens samtliga yrkanden.805 

2021 

I partimotion 2021/22:3279 av Nooshi Dadgostar m.fl. ”Biologisk mångfald” 
yrkande 33 föreslog Vänsterpartiet att: 
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”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen 
bör ge Havs- och vattenmyndigheten ett tydligt direktiv att upphöra med 
undantagen för trålfiske inom trålgränsen oavsett om trålgränsen är kvar på 
dagens fyra nautiska mil eller om den i framtiden flyttas ut till tolv nautiska 
mil och tillkännager detta för regeringen.” 

I motionsyrkande 34 föreslog partiet att:  

”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen 
bör ge Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att utreda möjligheter och 
förutsättningar att begränsa bottentrålning för svenskt och utländskt fiske 
till de områden där de gör minst skada för ekosystemen och inom ramen för 
den gemensamma fiskeripolitiken och tillkännager detta för regeringen.”806 

Motionsyrkande 33 och 34 behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet 
betänkande 2021/22:MJU17. Utskottet föreslog att avslå båda 
motionsyrkandena, kammaren biföll utskottets förslag. 

1.4.2.7 Miljöpartiet (ev. följdmotioner 1 dec 2021–2022) 

Miljöpartiet hade inte lagt några motioner om bottentrålning under sin tid i 
opposition när denna granskning genomfördes. 

14.3 Utskotten - betänkanden och initiativ 
Sökord: utskottsinitiativ, bottentrålning, förbud mot bottentrålning  

Motionerna 2018/19:81 (SD) yrkande 7, 2018/19:2726 (KD) yrkande 27, 
2018/19:669 (V) yrkande 9 och 2018/19:2315 (MP) yrkande 13 behandlades i 
betänkandet 2018/19:MJU3 Åtgärder för ett miljömässigt hållbart fiske. 
Utskottet skriver i sin motivering att de motionerna som lämnats in 
gällande bottentrålning följer det som i januariavtalet där regeringen har 
”åtagit sig att arbeta för att det hållbara fisket utvecklas med åtgärder för att 
minska bottentrålning i känsliga områden i Sverige och EU samt för att 
införa ett generellt stopp för bottentrålning i skyddade områden”. Utskottet 
lyfter fram att januariavtalet öppnat för att ge begränsade undantag i 
förvaltningsplanen och att det ska kunna införas åtgärder för att stötta de 
fiskare som byter redskap. Då utskottet ser positivt på de arbetet som 
bedrivs för att minimera trålfiskets miljömässiga påverkan och anser att de 

 

806 Motion 2021/22:3279 



förslagen om en begränsning av bottentrålning kan lämnas utan vidare 
åtgärder.807  

Utskottet föreslog att avslå samtliga fyra motioner. Sverigedemokraterna 
reserverade sig mot utskottets förslag (reservation 17).808  

Motionerna 2020/21:3352 (M), 2020/21:731 (SD), 2020/21:394 (V) behandlades i 
Miljö och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU8. Utskottet skriver i 
betänkandet att “Liksom tidigare år ser utskottet mycket positivt på att 
regeringen är pådrivande i EU för ett starkare samarbete för att uppnå 
hållbara fiskbestånd och stärka den biologiska mångfalden. Utskottet vill 
särskilt framhålla att regeringen arbetar för att minska bottentrålning i 
känsliga områden i Sverige och EU.”809 

Vidare skriver utskottet att de välkomnar myndigheternas arbete med att 
sammanställa kunskap och utreda förutsättningarna för att justera 
trålgränsen och trålfiskeområden. I avvaktan på resultatet av detta arbete 
lämnar utskottet motionerna utan behandling 2020/21:3352 (M) yrkande 9, 
2020/21:731 (SD) yrkande 10, 2020/21:394 (V) yrkandena 3 och 4.  

Utskottet förslog att riksdagen ska avslå motionsförslagen om hur arbetet 
ska bedrivas för att säkerställa vetenskapliga underlag för hållbara 
fiskekvoter, utflyttning av trålgränsen till sjöterritoriets gräns i havet, 
fiskeregleringar i skyddade marina områden, åtgärder för att säkerställa ett 
hållbart fritidsfiske, artspecifika regleringar samt fredningsområden och ett 
antal andra fiskevårdande åtgärder.  

Moderaterna reserverade sig (reservation 15) och ansåg att utskottet skulle 
bifalla motionen 2020/21:3352, yrkande 9 gällande att ge Havs- och 
vattenmyndigheten skulle få i uppdrag att utreda hur fiskebestånden i 
Östersjön påverkas om trålgränsen flyttas ut till 12 nautiska mil, samt hur 
det kan tillämpas på utländska fartyg. I reservation 17 (M) ville Moderaterna 
att utskottet skulle bifalla 2020/21:3352 yrkande 12, att välfungerande 
samförvaltningsorgan som är godkända av Havs- och vattenmyndigheten 
ska undantas från förbud gällande bottentrålning i skyddade områden.  

 

807 Betänkande 2018/19:MJU3, s.30-43  
808 Betänkande 2018/19:MJU3, s.6  
809 Betänkande 2020/21 MJU8  



Sverigedemokraterna lämnade reservation 16 där de ville att utskottet skulle 
bifalla motionen 2020/21:731 yrkande 10, att utflyttning av trålgränsen ska 
ske genom att regeringen verkar för att skapa överenskommelser med 
berörda medlemsstater och EU, så att en utflyttning inte enbart drabbar 
svenska fiskare.  

Liberalerna reserverade sig (reservation 18) och ville att utskottet skulle 
bifalla motionen 2020/21:3257, yrkande 11, om att Sverige ska arbeta för att 
EU skyndsamt ska begränsa fiskemetoder som skadar ekosystemen.810 

Motion 2021/22:3279 (V) yrkande 33 och 34 behandlades i betänkande 
2021/22:MJU17. Utskottet föreslog avslag på motionsyrkandena som 
behandlades förenklat.811 

Utskottsinitiativ: Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU6 

Vid utskottets sammanträdande 22 juni 2021 väckte Moderaterna, 
Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet var för sig ett utskottsinitiativ 
för att driva på frågan om åtgärder för att på olika sätt skydda hotade 
fiskebestånd i Östersjön.  

Inför sammanträdet 26 augusti 2021 väckte även Sverigedemokraterna ett 
utskottsinitiativ om olika åtgärder för att skydda kustfisket i Östersjön. 
Samtliga utskottsinitiativ behandlades som ett ärende om fiskeripolitiska 
åtgärder.  
 
Utskottet lade sedan fram ett gemensamt initiativ utifrån partiernas 
initiativ, även Socialdemokraterna anslöt sig till detta (betänkande 
2021/22:MJU6). 

 I betänkandet föreslog utskottet att regeringen snarast ska ”vidta åtgärder 
för att dels flytta ut trålgränsen på prov” [till 12 nautiska mil], och ”begränsa 
det trålfiske som tillåts innanför trålgränsen.” I betänkandet föreslog 
utskottet att det ska ges undantag för det småskaliga fisket och fiskefartyg 
som fiskar för direkt användning som livsmedel och vars landningar 
sorteras.  
 
Utskottets förslag till riksdagsbeslut: 

 

810 Betänkande 2020/21:MJU8 
811 Bet. 2021/22:MJU17, s.105 



”1. Utflyttning av trålgränsen 
Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att flytta ut 
trålgränsen och tillkännager detta för regeringen.” 

Kristdemokraterna var det enda partiet som inte ställde sig bakom 
utskottsinitiativet och i betänkandet reserverade de sig och yrkade på 
avslag gällande förslaget att flytta ut trålgränsen. Deras motivering var att 
det först behövs en gedigen utredning om konsekvenserna av en utflyttning 
av trålgränsen innan ett sådant beslut drivs igenom. Vidare att det bör 
utredas hur eventuella konsekvenser för det småskaliga fisket ska 
tillgodoses och hur fiskpopulationerna bäst kan gynnas. Slutligen att det bör 
vara tydligt hur andra länders tillträde till fisket innanför tolvmilsgränsen 
kommer att fungera.812 

EU-nämnden: 

Sökord: Bottentrålning, trålgräns, förbud mot bottentrålning 

EU-nämndensuppteckningar 2018/19:9 

Under nämndens sammanträdande 16 november diskuterades Sveriges 
hållning gällande bottentrålning inom EU. 

Vänsterpartiet frågar hur ministerns hållning är gällande bottentrålning. I 
anförande 92 säger Jens Holm (V) att Vänsterpartiet tycker det är ”extremt 
viktigt att fisket bedrivs på ett helt och hållet ekologiskt hållbart sätt”. Varpå 
frågan ställs ifall det är ministerns bedömning att det bedrivs 
bottentrålfiske och ifall det är fallet, hur ministern kommer verka för att det 
inte ska få förekomma. 

I anförande 94 svarar statsrådet Sven-Erik Bucht (S) att det traditionellt 
bedrivits bottentrålning inom EU men att det har fasts ut mer och mer. Samt 
att det har reglerats på EU-nivå och är ”på väg åt rätt håll”. 

Jens Holm (V) svarar Bucht (S) i anförande 96 med ett medskick att det är 
bra att det är på väg att fasas ut, och att Vänsterpartiet uppmanar ministern 
att ta ordet i frågan och efterfråga en tydlig utfasningsplan när 
bottentrålning i dessa områden kommer försvinna. Holm säger även att 
processen bör påskyndas. 

 

812 Betänkande 2021/22:MJU6 



Statsrådet Bucht svarar att han tar med medskicket och ordförande 
sammanfattar att det finns stöd för regeringens ståndpunkt gällande 
bottentrålning.813 

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:60  

I EU-nämndes sammanträde 2019-06-26 diskuterades Sveriges ställning 
angående fiskekvoter, och förbud mot bottentrålning med avseende av 
bland annat Östersjöns tillstånd. I anförande 5 säger Alexandra Anstrell från 
Moderaterna att besluten om fiskekvoterna inte hjälpt, och att ett förbud 
mot bottentrålning inte heller skulle hjälpa att då det idag används 
flyttrålning.  

I anförande 6 instämmer Jens Holm (V) i problembilden av Östersjön. Holm 
nämner att Vänsterpartiet tror att en utflyttning av trålgränsen skulle ha 
”oerhört stor betydelse”, för att motverka att ett fåtal stora trålare tar upp 
fisken i Östersjön. Holm ställer en fråga till statsrådet Jennie Nilsson (S) om 
det är möjligt att verka för en utflyttning av trålgränsen.  

L, M och V gör också anföranden i diskussionen där de berör Östersjön och 
fiskandet i Östersjön.  

I anförande 9 svarar statsrådet Jennie Nilsson (S) att diskussionen har 
centrerats mycket kring att flytta ut trålgränsen, något hon inte ställer sig 
kritisk till förutsatt att Sverige kan visa på ett orsakssamband som är 
vetenskapligt grundat. Men vid utflyttandet av en trålgräns behöver 
kommissionen i EU ge godkännande, tillsammans med de länder som har 
tillträde till svenskt vatten, bland annat Danmark och Finland. Nilsson 
trycker på att det vetenskapliga sambandet är viktigt för Sveriges 
trovärdighet i kommissionen. Hon framhäver att Regeringen har gett i 
uppdrag till HaV,(samt till berörda myndigheter, SLU) att undersöka 
orsakssambandet och att vi regeringen väntar in ett ”bättre underlag som 
grund” innan de går vidare i frågan.814 

14.4 Riksdagens behandling 
 

 

813 EU-nämndens uppteckningar 2018/19:9  

 
814 EU-nämndens uppteckningar 2019/20:60  



Omröstning gällande betänkande 2018/19:MJU3, Åtgärder för ett 
miljömässigt hållbart fiske  

Utskottets förslag var att avslå samtliga motioner då de anser att regeringen 
redan åtagit sig ansvar att minska bottentrålning i känsliga områden i 
Sverige och i EU. Utskottets förslag ställdes mot SD:s reservation 17. I 
reservationen framhäver Sverigedemokraterna att det behöver utredas om 
bottentrålning behöver begränsas, men att det inte är Sverigedemokraternas 
politik att införa förbud eller långtgående begränsningar och reserverar sig. 

Riksdagen avslår motionerna:  
2018/19:81 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 7,  
2018/19:669 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 9,  
2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkande 13 och  
2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 27.  
Reservation 17 (SD).  

Alla partier röstade ja till utskottets förslag, utom Sverigedemokraterna som 
röstade nej 

I betänkande 2020/21:MJU8 föreslog utskottet avslag på samtliga motioner 
med anledning av de åtgärder som redan var vidtagna och pågående 
utredningsarbete.  

Kammaren biföll utskottets förslag och avslog motionerna 2020/21:3352 (M) 
yrkande 9, 2020/21:731 (SD) yrkande 10, 2020/21:394 (V) yrkandena 3 och 4 
samt 2020/21:3257 (L) yrkande 11 och 9.  

Kammarens omröstning i sakfrågan ”Utflyttning av trålgränsen till 
sjöterritoriets gräns i havet” stod mellan utskottets förslag mot reservation 
15 (M). Samtliga partier röstade ja till utskottets förslag, förutom 
Moderaterna som röstade nej och Sverigedemokraterna som avstod.  

I kammarens omröstning om ”fiske i skyddade marina områden” 
behandlades 2020/21:3257 (L) yrkande 11. I betänkandet reserverade sig 
Liberalerna mot utskottets förslag. I kammaren bifölls utskottets förslag via 
acklamation.  

Motion 2020/21:3257 (L) yrkande 9 avströks i utskottets betänkande och 
behandlades förenklat. Kammaren biföll utskottets förslag att avslå 
motionen via acklamation.  



I samband med utskottets förslag debatterades bottentrålning i kammaren, 
4 mars 2021. Under debatten diskuterades bottentrålning med fokus på att 
det bör förbjudas i skyddade områden (och inte om ett totalförbud i EU).  

Omröstning om att flytta ut trålgränsen på prov, betänkande 2021/22:MJU6.  

I omröstningen av betänkande 2021/22:MJU6 förslagspunkt nummer 1. 
”Utflyttning av trålgränsen” röstade samtliga partier för en utflyttning av 
trålgränsen förutom Kristdemokraterna som röstade emot en utflyttning av 
trålgränsen. 815 

Omröstning om Fiskeripolitiken, betänkande 2021/22:MJU17. 

I omröstningen om betänkande 2021/22:MJU17 behandlades motion 
2021/22:3279 (V) yrkande 33 och 34. Motionsyrkandena behandlades 
förenklat i utskottet och föreslogs att avslås. Kammaren biföll utskottets 
förslag via acklamation. 

  

 

815 Betänkande 2021/22:MJU6  
 



15. Återvinning av plast 

15.1 Initiativ under mandatperioden 
Sökord: ”Materialåtervinning” ”Plastförpackningar” “plast OCH återvinning 
OCH mål” 

I december 2018 slutredovisades utredningen SOU 2018:84 “Det går om vi 
vill”, om plastens klimatpåverkan. Utredningen tillsattes under förra 
mandatperioden. Slutredovisningen816 innehöll förslag om hur 
materialåtervinningen för plast kan öka generellt. Ingen proposition har 
lagts fram efter utredningen slutredovisades.   

Utredningens förslag om kemisk återvinning låg till grund för det 
regeringsuppdrag Naturvårdsverket gavs november 2020: “Uppdrag att 
föreslå åtgärder för att materialåtervinningen av plast ska öka”.817 I 
uppdraget skulle Naturvårdsverket föreslå åtgärder för att 
materialåtervinningen av plast ska öka. I beslutet skrevs att ”Regeringen 
uppdrar åt Naturvårdsverket att föreslå åtgärder för att 
materialåtervinningen av plast i giftfria kretslopp ska öka i Sverige. I detta 
ingår särskilt att föreslå åtgärder för att förbättra förutsättningarna för 
kemisk återvinning av plast i Sverige. Uppdraget ska redovisas senast den 
30 november 2021.” Som bakgrund till uppdraget till naturvårdsverket skrev 
regeringen att ”Materialåtervinningen av plast begränsas bland annat av att 
vissa plaster inte kan materialåtervinnas mekaniskt, rent tekniskt, och att 
vissa plastflöden är för komplexa och kontaminerade”. Regeringen skrev 
vidare i att ”Naturvårdsverket ska föreslå åtgärder för att 
materialåtervinningen av plast i giftfria kretslopp ska öka i Sverige. I detta 
ingår särskilt att föreslå åtgärder för att förbättra förutsättningarna för 
kemisk återvinning av plast i Sverige. Nödvändiga författningsförslag ska 
lämnas. Förslagen ska tas fram utifrån en analys över vilka hinder som 
finns för att uppnå en ökad materialåtervinning av plast. Uppdraget innebär 
inte att lämna nya förslag på ekonomiska stödformer.” Vidare att ”Analysen 
ska förhålla sig till avfallshierarkin och fokusera på hur kemisk återvinning 
av plast kan komplettera materialåtervinningen av plast som inte lämpar 
sig för mekanisk återvinning. Konsekvensbeskrivningen ska även behandla 
frågan om hur en etablering av kemisk återvinning i Sverige skulle kunna 

 

816 Regeringen 2018. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-
utredningar/2018/12/sou-201884/ [hämtad 2022-03-09] 
817 M2020/01898, s.2 



påverka avgiftskomponenten i egna medel för icke-materialåtervunnen 
plast.”818  

I uppdragsbeskrivningen till Naturvårdsverket nämns inte att målet för 
materialåtervinning av plastförpackningar bör höjas. Uppdragsbeslutet 
byggde på överenskommelsen mellan regeringspartierna, Centerpartiet och 
Liberalerna.819  

I regeringens strategi för cirkulär ekonomi som presenterades i juli 2020 
skriver regeringen under avsnittet prioriterade strömmar i omställningen 
till en cirkulär ekonomi att “Den ohållbara användningen av plast behöver 
minska samtidigt som det utvecklas och etableras anläggningar för att 
materialåtervinna plastavfallet. För att underlätta materialåtervinning 
behöver produkter designas på ett sätt så att plasten blir möjlig att 
materialåtervinna. Vidare behöver källsorteringen av plastavfall förbättras 
för att öka plastens kvalitet i materialåtervinningen.”820  

I regeringens handlingsplan för cirkulär ekonomi från januari 2021 skriver 
regeringen under punkt 3.5.1 att “Regeringen har beslutat om ett förbud mot 
direkt förbränning eller deponering av avfall som har samlats in separat för 
att förberedas för återanvändning eller för att materialåtervinnas. Det kan 
handla om källsorterade plastförpackningar, och syftet är att öka 
återanvändning och materialåtervinning.”821  

I februari 2022 fattade regeringen Andersson beslut om Sveriges första 
handlingsplan för plast. Handlingsplanen innehöll 55 åtgärder för att 
minska plastens påverkan på klimatet och miljö.822 I handlingsplanens 
åtgärder för att främja cirkulära kretslopp av plast och plastprodukter skrev 
regeringen under punkt 3.1 att “Naturvårdsverket får ytterligare 25 miljoner 
kronor per år 2022–2024 för att stärka arbetet, både nationellt, inom EU och 
internationellt, för en mer cirkulär och hållbar plasthantering som minskar 
förekomsten av plaster, inklusive mikroplaster, i hav och natur. 
Myndigheten ska göra insatser inom hela livscykeln för plast t.ex. hållbar 

 

818 M2020/01898 
819 Regeringen, 2019. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/11/steg-framat-mot-
en-cirkular-ekonomi-i-sverige/ [hämtad 2022-0304] 
820 Miljödepartementet: “Cirkulär ekonomi”, s.26 
821 Regeringskansliet. “Handlingsplan för cirkulär ekonomi”, s.23  
822Regeringen, 2022. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/sveriges-forsta-
handlingsplan-for-plast--ett-stort-steg-for-att-ligga-langst-fram-i-klimatomstallningen/ [hämtad 
2022-03-04] 



design, standardisering, återanvändning, alternativa material, återvinning 
och minskat läckage av plast. Regeringen har även utsett Naturvårdsverket 
som ansvarig för nationell plastsamordning.”823  

I handlingsplanen redovisade regeringen specifika mål för perioden 2020–
2030. För 2020 skriver regeringen att målet är att “Minst 50 procent av 
plastförpackningarna ska materialutnyttjas. I fråga om förpackningsavfall 
av plast som inte är dryckesförpackningar är målet från 1 januari 2020 att 
materialutnyttjandegraden ska vara minst 50 procent till och med 2029 och 
därefter minst 55 procent (förordning (2018:1462) om producentansvar för 
förpackningar).”824 

 

15.2 Propositioner, förordningar och motioner 
Sökord: Materialåtervinning, plastförpackningar, återvinningsmål, “plast 
OCH återvinning OCH mål”  

Propositioner och förordningar 

I proposition 2019/20:65 ”En samlad politik för klimatet - klimatpolitisk 
handlingsplan” skriver regeringen att ”Plastutredningen framhåller också 
att ett av de stora problemen vad gäller ökad plaståtervinning är svårigheten 
att redogöra för kvalitet, inklusive innehåll av tillsatser i plasterna. Den 
europeiska plaståtervinningsindustrin saknar harmoniserade 
certifieringssystem och standarder som skulle kunna stärka och möjliggöra 
en högre användning av återvunnet material. Regeringen avser därför att 
prioritera det harmoniserade standardiseringsarbetet tydligare framöver för 
att underlätta plaståtervinning.”825 I propositionen står också att 
“Materialåtervinningen av plast begränsas bl.a. av att vissa plaster inte kan 
materialåtervinnas mekaniskt, rent tekniskt, och att vissa plastflöden är för 
komplexa och kontaminerade för detta ändamål. I de sammanhangen kan 
kemisk återvinning eller så kallad feedstock återvinning vara effektiv.”826  

 

823 Regeringskansliet, 2022. “Sveriges handlingsplan för plast - en del av den cirkulära ekonomin”, 
s.18  
824 Regeringskansliet, 2022. “Sveriges handlingsplan för plast - en del av den cirkulära ekonomin”, 
s.10 
825 Prop. 2019/20:65, s.85  
826 Prop. 2019/20:65, s.84  



 
Motioner  

15.2.1 Regeringspartierna  
 
15.2.1.1 Socialdemokraterna (2018–2022) 
Socialdemokraterna har inte lagt några motioner för att öka 
materialåtervinningsmålet av plastförpackningar.   
 
15.2.1.2 Miljöpartiet (2018 t o m 30 nov 2021) 
Miljöpartiet har inte lagt några motioner för att öka 
materialåtervinningsmålet av plastförpackningar.  

15.2.2 Oppositions- och samarbetspartierna 

15.2.2.1 Moderaterna  
 

2018 

I kommittémotion 2018/19:2891 av Maria Malmer Stenergard m.fl. skriver 
motionärerna att “Moderaterna vill fortsätta arbetet med att förenkla för 
hushållen och ge dem goda förutsättningar att ingå i resurssnåla kretslopp 
och vi står fast vid att miljöambitionen måste öka. Därför behövs nya, 
skärpta återvinningsmål som även tar hänsyn till de nya EU-reglerna på 
området” och yrkar på att “Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om materialåtervinningsmålen och tillkännager detta för 
regeringen.”827 Motionen nämner dock varken plast eller hur målen ska 
skärpas. 

Yrkandet behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet, betänkande 
2018/19:MJU5. Utskottet föreslog avslag, kammaren biföll utskottets förslag.  

2019 
I kommittémotion 2019/20:2663 av Louise Meijer m.fl., skrev Moderaterna att 
de vill att materialåtervinningsmålen skärps ytterligare. Partiet föreslog i 
yrkande 3 att “Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om 
materialåtervinningsmålen och tillkännager detta för regeringen.” 
 
Yrkandet behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet betänkande 
2019/20:MJU13 . Utskottet föreslog avslag, kammaren biföll utskottets 
förslag.  

 

827 Motion 2018/192891 



 
2020 
 
 I kommittémotion 2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. skrev motionärerna 
att ”Moderaterna vill genom forskning och utveckling driva på för att mer 
plast ska tillverkas av förnybara råvaror och av återvunnen plast. 
Återvinningsgraden av plastförpackningar är lägre än för många andra 
förpackningar, som metall och pappersförpackningar. Vi vill att 
återvinningsgraden ska höjas och att Sverige tar fram en handlingsplan 
med konkreta förslag och åtgärder för bättre materialavskiljning och 
etableringen av kemisk återvinning.”828 
 
I motionen yrkade partiet på att ”57. Riksdagen ställer sig bakom det som 
anförs i motionen om att inrätta en strategi för kemisk återvinning för att 
öka återvinningen av plast och tillkännager detta för regeringen”. Någon 
målsättning om hur mycket materialåtervinningen av plastförpackningar 
ska öka finns inte med i motionen. Yrkande 57 behandlades i Miljö- och 
jordbruksutskottet i betänkande 2020/21:MJU19, Utskottet föreslog avslag, 
kammaren biföll utskottets förslag. 829 

 
Kommittémotion 2020/21:3351 av Jessica Rosencrantz m.fl. handlade om 
cirkulär ekonomi. I motionen skrev partiet att “Därför behövs nya skärpta 
återvinningsmål som även tar hänsyn till de nya EU-reglerna på området. 
Samtidigt måste insamlingssystemen fungera var man än bor i landet och 
kostnaderna för dem vara rimliga. Mål och krav ska stärka miljönytta, 
teknikutveckling, jobb och svensk konkurrenskraft. Från januari 2020 
höjdes materialåtervinningsmålen med upp till 20 procent för vissa 
förpackningar. Samtidigt visar Naturvårdsverkets uppföljningar att 
återvinningsgraden för vissa produkter till och med har minskat de senaste 
åren. Detta måste uppmärksammas mer så att utvecklingen faktiskt går åt 
rätt håll.” I yrkande 10 föreslog partiet att “Riksdagen ställer sig bakom det 
som anförs i motionen om materialåtervinningsmålen samt 
materialavskiljning för komplexa produkter vid återvinning och 
tillkännager detta för regeringen.”830 Partiet skriver inte hur mycket de vill 
att återvinningsmålen ska skärpas.  
 
Motionsyrkandet behandlades i betänkande 2020/21:MJU19. Utskottet 
föreslog avslag, kammaren biföll utskottets förslag.  

 

828 Motion 2020/213368, s.25  
829 Motion 2020/21:3368 
830 Motion 2020/21:3351, s.6  



 
15.2.2.2 Sverigedemokraterna 
Sverigedemokraterna har inte lagt någon motion gällande målet för 
materialåtervinning av plast. 

 
15.2.2.3 Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna har inte lagt någon motion gällande att höja 
återvinningsmålet. I stället har partiet föreslagit att Sverige bör verka för en 
internationell återvinningsavgift på plast för att öka återvinningsgraden.  
 
2019  
I kommittémotion 2019/20:2761 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. skriver 
Kristdemokraterna att ”Det är angeläget att minska nedskräpningen av plast 
liksom att undvika att fossil plast bränns med åtföljande CO2-utsläpp till 
atmosfären. Kristdemokraterna föreslår därför att Sverige verkar för 
införandet av en internationell nytillverkningsavgift på plast som tillverkas 
av fossila material. Därigenom skulle plast få ett högre återvinningsvärde.”831 
Partiet föreslår i yrkande 37 att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs 
i motionen om att Sverige bör verka för en internationell återvinningsavgift 
på plast och tillkännager detta för regeringen.” 

Motionsyrkandet behandlades i betänkande 2019/20:MJU13. Utskottet 
föreslog avslag, kammaren biföll utskottets förslag.  

2020 
Kommittémotion 2020/21:2807 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. skriver 
Kristdemokraterna att de vill öka återvinningen av plast. Kristdemokraterna 
föreslår därför i yrkande 37 att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om att Sverige bör verka för en internationell återvinningsavgift 
på plast och tillkännager detta för regeringen.”832 
 
Motionsyrkandet behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet, betänkande 
2020/21:MJU19. Utskottet föreslog avslag, kammaren biföll utskottets 
förslag. 
 

15.2.2.4 Liberalerna  
 

 

831 Motion 2019/20:2761, s.21  
832 Motion 2020/21:2807, s.21  



2021 
I partimotion 2021/22:4199 av Johan Pehrson m.fl. skriver Liberalerna om 
omställning i en växande ekonomi. I yrkande 76 föreslog partiet att 
“Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka 
materialåtervinningen genom krav på att produkter och förpackningar som 
består av olika material enkelt ska kunna separeras och tillkännager detta 
för regeringen.” och i yrkande 77 att “Riksdagen ställer sig bakom det som 
anförs i motionen om att klimatbelastningen från vår användning av plast 
ska minska genom ökad återvinning och en utfasning av fossil råvara för 
plastproduktion och tillkännager detta för regeringen.”833 I motionen nämns 
dock inte något mål för ökad återvinning eller hur mycket partiet anser att 
återvinningen ska öka.  
 
Motionsyrkande 76 och 77 behandlas i betänkande 2021/22:MJU15 . 
Utskottet har ännu inte gett något förslag i betänkandet.  

 
15.2.2.5 Centerpartiet  
2019 

I partimotion 2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. skriver motionärerna att 
”Centerpartiet anser att omställningen till mer cirkulär ekonomi går för 
långsamt. Vi vill öka återvinningen och återanvändningen av ändliga 
resurser, och att det offentliga tar ett tydligt ansvar i omställningen av 
samhället är en självklarhet. Därför måste återvinningsmålen på EU-nivån 
höjas. En gemensam standard för återvinning behöver tas fram för hela EU. 
Många plaster är exempelvis inte möjliga att återvinna idag. Genom att i 
betydligt högre grad använda plaster som kan cirkuleras minskas 
avfallsmängderna. Det behövs också kvalitetsstandarder på avfall för att 
underlätta handel med återvinningsbara material och kunna kontrollera 
kvaliteten. Även på EU-nivå måste ansvar tas för att skapa gemensamma 
riktlinjer. Många svenska innovationer ligger i framkant; biogasproduktion, 
utvinning av fosfor, återvunnen plastråvara eller bioplaster i 
plastförpackningar är alla sådana goda exempel.”  

I yrkande 19 som berör plaståtervinningen föreslår partiet att ”Riksdagen 
ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att 
återvinningsmålen på EU-nivå höjs och tillkännager detta för regeringen”. 
Partiet föreslår även i yrkande 21 att ”Riksdagen ställer sig bakom det som 
anförs i motionen om att verka för kvalitetsstandarder på avfall för att 
underlätta handel med återvinningsbara material och för att kunna 
kontrollera kvaliteten, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.”834 
 

 

833 Motion 2021/22:4199 
834 Motion 2019/20:3107, s.11  



Motionen och yrkande 19 och 21 behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet, 
betänkande 2019/20:MJU13. Utskottet föreslog avslag, kammaren biföll 
utskottets förslag.  

 
2020 
Kommittémotion 2020/21:2918 av Magnus Ek m.fl. från Centerpartiet berör 
cirkulär ekonomi och kemikalier. I motionen skrev partiet att “Vi vill se att 
återvinningsmålen på EU-nivå835 höjs inte minst för plaster, textilier och 
elektronik, även om detta bör kompletteras med nationella insamlingsmål 
som ligger över unionens genomsnitt. Plaster och engångsplaster i 
synnerhet är en materialström där vi menar att EU kan göra mer genom att 
höja ambitionsnivån för vilka engångsplaster som ska förbjudas helt samt 
att skärpa regelverken för att förhindra spridningen av mikroplaster. Det 
behövs också en gemensam standard för återvinning inom hela EU. Detta 
saknas idag och gör att många plaster inte kan återvinnas alls.” I yrkande 36 
föreslog partiet att “Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen 
om att verka för att återvinningsmålen på EU-nivå successivt höjs och 
tillkännager detta för regeringen.”836  
 
Motionsyrkandet behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet, betänkande 
2020/21:MJU19. Utskottet föreslog avslag, kammaren biföll utskottets 
förslag. 

 
15.2.2.6 Vänsterpartiet 
 
2018 
I kommittémotion 2018/19:669 av Elin Segerlind m.fl. yrkande 17 föreslår 
Vänsterpartiet att “Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen 
om att regeringen i förordning bör anta ett ökat återvinningsmål för 
plastförpackningar på 70 procent fr.o.m. 2020 och tillkännager detta för 
regeringen.”837 

Yrkandet behandlades i Miljö- och jordbruksutskottet, betänkande 
2018/19:MJU5.  Utskottet föreslog avslag, kammaren biföll utskottets 
förslag.838 

 

835 Återvinningsmålen i EU uppdaterades 2018 i avfallsdirektiven, direktiv 94/62/EG. Målen 
fastställdes till att materialåtervinningen av plastförpackningar 2025 ska vara 50 % och 2030 55 %. 
836 Motion 2020/21:2918  
837 Motion 2018/19:669, s.15  
838 Bet. 2018/19:MJU5, protokoll 2018/19:57, med beslut.  



2021 

I partimotion 2021/22:3277 av Nooshi Dadgostar m.fl. skriver partiet att 
”målet för materialåtervinning av plast bör höjas kraftigt för att stärka 
incitamenten för cirkulär ekonomi”. I yrkande 34 föreslår partiet att 
”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör 
anta mål om att materialåtervinning av plast ska uppgå till minst 70 procent 
2025 och tillkännager detta för regeringen.”839  

Motionsyrkandet har tilldelats Miljö- och jordbruksutskottet, betänkande 
2021/22:MJU15, utskottet har ännu inte gett något förslag till riksdagen.   

Även i partimotion 2021/22:3279, av Nooshi Dadgostar m.fl. skriver 
motionärerna att ”Sverige bör anta mål om att materialåtervinning av plast 
ska uppgå till minst 70 procent år 2025”. I motionen görs dock inget specifikt 
yrkande om detta utan hänvisar i stället till ovanstående partimotion, 
2021/22:3277.840 

 

15.2.2.7 Miljöpartiet (ev. följdmotioner 1 dec 2021–2022) 
Miljöpartiet har inte lagt någon följdmotion 1 december 2021 – 2022.  

15.3 Utskotten - betänkanden och initiativ 
Sökord: Materialåtervinning, plastförpackningar, återvinningsmål 

2018/19:MJU5  

Betänkandet behandlad motion 2018/19:2891 (M) och motion 2018/19:669 (V).  

Utskottet föreslog att avslå motion 2018/19:2891 (M), yrkande 2 skärpta om 
återvinningsmål som även tar hänsyn till de nya EU-reglerna på området.841 
Moderaterna reserverade sig mot utskottets förslag (reservation 3). 842 

Utskottet föreslog också avslag på motionen 2018/19:669 yrkande 17 (V) där 
Vänsterpartiet föreslog att materialåtervinningsmålet skulle öka till 70 
procent 2020. Vänsterpartiet reserverade sig mot förslaget.843  

 

839 Motion 2021/22:3277, s.43  
840 Motion 2021/22:3279, s.39  
841 Bet. 2018/19:MJU5, s.27  
842 Bet. 2018/19:MJU5 
843 Bet. 2018/19:MJU5 



 
2019/20:MJU13  

Betänkandet behandlade motion 2019/20:2663 (M), motion 2019/20:2761 (KD) 
och motion 2019/20:3107 (C). 
 
Kommittémotion 2019/20:2663, yrkande 3 (M) bereddes förenklat i utskottet 
som föreslog avslag, inga reservationer eller särskilda yttranden lades.  

Utskottet föreslog avslag på kommittémotion 2019/20:2761, yrkande 37 (KD). 
KD reserverade sig (reservation 10). 844 

Utskottet föreslog avslag på partimotion 2019/20:3107, yrkande 19 (C) med 
hänvisning till regeringens pågående arbete.845 Centerpartiet valde med 
anledning av de överenskommelser som slutits mellan C, L, MP och S 
rörande cirkulär ekonomi att lyfta motionsförslaget i ett särskilt yttrande.  

2020/21:MJU19  

Utskottet behandlade motion 2020/21:3351 yrkande 10 (M) och motion 
2020/21:2918 yrkande 36 (C), motion 2020/21:2807 yrkande 37 (KD) förenklat 
och föreslog avslag till riksdagen.846 

2021/22:MJU15 

I betänkandet behandlades de två motionerna 2021/22:4199 yrkande 76 (L) 
och 2021/22:3277 yrkande 34 (V).  

Utskottet föreslog att avslå motionsyrkande 2021/22:4199 (L) yrkande 76. 
Liberalerna reserverade sig mot utskottets förslag (reservation 19) med 
ställningstagandet att “För att öka materialåtervinningen behöver det därför 
ställas krav på att produkter och förpackningar som består av olika material 
enkelt ska kunna separeras.”847 

Utskottet föreslog avslag även på motion 2021/22:3277 (V) yrkande 34. 
Vänsterpartiet reserverade sig mot utskottets förslag (reservation 38) med 
ställningstagandet att “målet för materialåtervinning av plast kraftigt höjas 
för att stärka incitamenten för cirkulär ekonomi. Sverige bör därför anta mål 

 

844 Bet. 2019/20:MJU13 
845 Bet. 2019/20:MJU13, s.36  
846 Bet. 2010/21:MJU19 
847 Bet. 2021/22:MJU15, s.94 



om att materialåtervinningen av plast ska uppgå till minst 70 procent 
2025.”848 

15.4 Riksdagens behandling 
Sökord: Materialåtervinning, plastförpackningar, återvinningsmål 

Omröstningar gällande 2018/19:MJU5 

Motion 2018/19:2891 (M) yrkande 2, (reservation M). Kammaren biföll 
utskottets förslag att avslå motionen.849 Beslutet fattades med acklamation. 

I kammarens omröstning angående punkt 10, minskad plastanvändning och 
nationell plaststrategi reserverade sig Vänsterpartiet mot utskottets förslag 
att avslå motion 2018/19:669 yrkande 17 (V).  

Samtliga partier röstade för utskottets förslag förutom Vänsterpartiet som 
röstade nej och Sverigedemokraterna som avstod från att rösta.850  

 
Omröstning gällande 2019/20:MJU13  

Kommittémotion 2019/20:2663, yrkande 3 (M) behandlades förenklat i 
betänkandet och utskottet föreslog avslag. Kammaren biföll utskottets 
förslag med acklamation.851  

Kammaren biföll utskottets förslag att avslå partimotion 2019/20:3107, 
yrkande 19 (C). Den slutgiltiga omröstningen var mellan utskottets förslag 
och en reservation från Liberalerna gällande återvinning av textiler. 
Omröstning:  
Ja: S, SD MP Nej: L  
Avstod: M, C, V, KD.852 

Omröstning gällande 2020/21:MJU19 

 

848 Bet. 2021/22:MJU15, s.107 
849 Protokoll 2018/19:57 
850 Bet. 2018/19:MJU5, protokoll 2018/19:57, med beslut. 
851 Bet. 2019/20MJU13, protokoll 2019/20:117, med beslut.  
852 Bet. 2019/20:MJU13, protokoll. 2019/20:117, med beslut, s.91   



Utskottet beredde motion 2020/21:3351 yrkande 10 (M) och motion 
2020/21:2918 yrkande 26 (C) förenklat och föreslog avslag. Kammaren biföll 
utskottets förslag med acklamation. 853   

 

Omröstning gällande 2021/22:MJU15 

Utskottet beredde motion 2021/22:3277 (V) yrkande 34 samt motion 
2021/22:4199 (L) yrkande 76. Varken Vänsterpartiet eller Liberalerna yrkade 
bifall till respektive reservation. Kammaren biföll utskottets förslag att avslå 
de båda motionsyrkandena via acklamation.854  

  

 

853 Bet. 2010/21:MJU19, protokoll 2020/21:132, med beslut.  
854 Protokoll 2021/22:82 



16. Information om varors kemikalieinnehåll 
 

16.1 Initiativ under mandatperioden  
 
Sökord: kemikalier, innehåll, återvinning, cirkulär, transparens, Basel-
konvention, Stockholm-konvention, Rotterdam-konvention, Chemicals in 
Products Programme, UNEA (United Nations Environment Assembly), 
product passport/ produkt pass, SAICM (Strategic Approach to International 
Chemicals Management), SCIP (Information on Substances of Concern), 
Chemicals Strategy for Sustainability, EU:s Circular Economy Action Plan 
2020, Reach 
 
Politiska överenskommelser:  
 
I januariavtalets punkt 38. Stärk utvecklingen av en resurseffektiv, cirkulär 
och biobaserad ekonomi återfinns Socialdemokraterna, Miljöpartiet, 
Centerpartiet och Liberalernas överenskommelse om information om varors 
kemikalieinnehåll: ”En utredning ska tillsättas om möjligheten att alla 
produkter ska ha ett produktpass med information om vad produkten 
innehåller, var den kommer från och hur den kan återvinnas eller tas om 
hand. (Utredningen tillsätts under 2021).”855 
 
Utredningar/myndighetsuppdrag 
 
Den 19 december 2019 gav regeringen Naturvårdsverket följande i uppdrag: 
”Naturvårdsverket ska med stöd av Energimyndigheten ta fram underlag om 
produkters livslängd och återvinningsbarhet i syfte att öka kunskapen om 
förutsättningar att införa s.k. produktpass. Myndigheten ska bl.a. 
sammanställa befintlig kunskap på området och ta fram information om 
befintlig sådan information för produkter, i Sverige och i ett urval av andra 
länder. Naturvårdsverket ska i arbetet även tillvarata Konsumentverkets 
kunskap och erfarenhet om konsumenters förutsättningar att tillgodogöra 
sig och använda sig av information. Uppdraget ska rapporteras till 
regeringen (Miljödepartementet) senast 15 juni 2020.”856 
I slutredovisningen, som överlämnandes den 11 juni 2020, skrev 
Naturvårdsverket ”Om produktpass skulle komma att vara tvingande och 
om en produktgrupp hör till ett harmoniserat område inom EU finns det litet 
eller inget utrymme för nationell reglering av ett produktpass beroende på 
hur omfattande harmoniseringen är avseende produktgruppen och vilka 

 

855 Utkast till sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna 
och Miljöpartiet de gröna 
856 Regleringsbrev 2020 Myndighet Naturvårdsverket - Ekonomistyrningsverket (esv.se)  



möjligheter som finns för medlemsstaterna att inför egna regler. Om det 
saknas harmoniserad lagstiftning avseende en produktgrupp kan det 
eventuellt finnas utrymme för produktpass på nationell nivå, men ska 
prövas i det enskilda fallet. Om produktpass skulle komma att bli frivilligt 
finns det större utrymme för produktpass på nationell nivå.”857 
 
Myndighetsuppdrag i regleringsbrev 
 
Under mandatperioden gav regeringen uppdrag till Kemikalieinspektionen 
(KemI) och Naturvårdverket i regleringsbrev, respektive uppdaterade 
regleringsbrev.  
I regleringsbreven skrev regeringen om sin kemikaliepolitik inom EU och 
globalt det följande:  
 
Regleringsbrev för 2019 
I regleringsbreven till KemI för 2019 skev regeringen att 
“Kemikalieinspektionen ska redovisa vilka insatser myndigheten vidtagit 
för att stödja initiativet om en högnivåallians för ett globalt avtal om 
kemikalier och avfall.” 858 

Regleringsbrev för 2020 
I regleringsbreven till KemI för 2020 skev regeringen att  
“Kemikalieinspektionen ska stärka sina insatser inom det globala 
kemikalieområdet samt stärka förberedelsearbetet och samarbetet med 
strategiska länder och organisationer. I detta ingår också att driva på det 
arbete inom EU som är av betydelse för utvecklingen av det globala 
kemikaliearbetet. I uppdraget ingår även att stödja initiativet om en 
högnivåallians för ett globalt avtal om kemikalier och avfall”859, samt att 
“Kemikalieinspektionen ska redovisa en analys av e-handelns särskilda 
utmaningar vad gäller varors innehåll av reglerade kemiska ämnen samt vid 
behov föreslå samhällsekonomiskt effektiva åtgärder för att komma till rätta 

 

857 Produkters livslängd och återvinningsbarhet – översiktlig beskrivning av befintlig kunskap 
(naturvardsverket.se) 
858 Regleringsbrev 2019 Myndighet Kemikalieinspektionen - Ekonomistyrningsverket (esv.se) 
Ändringsbeslut 2019-03-28 Myndighet Kemikalieinspektionen - Ekonomistyrningsverket (esv.se) 
859 Regleringsbrev 2020 Myndighet Kemikalieinspektionen - Ekonomistyrningsverket (esv.se), Ändringsbeslut 
2020-02-20 Myndighet Kemikalieinspektionen - Ekonomistyrningsverket (esv.se), Ändringsbeslut 2020-06-17 
Myndighet Kemikalieinspektionen - Ekonomistyrningsverket (esv.se), Ändringsbeslut 2020-10-29 Myndighet 
Kemikalieinspektionen - Ekonomistyrningsverket (esv.se) 



med eventuella problem. Uppdraget ska redovisas senast den 29 januari 
2021 till regeringen (Miljödepartementet).”860 

Utöver det skrev regeringen i regleringsbreven till KemI för 2020 att 
“Kemikalieinspektionen ska redovisa hur myndigheten fortsatt verkar för en 
strategi för giftfri miljö inom EU.”861  
 
I regleringsbrevet till Naturvårdsverket och till Keml för 2020 skev 
regeringen dessutom att “Naturvårdsverket ska redovisa sitt arbete med att 
stärka det globala kemikalie- och avfallsarbetet. I detta ingår också arbetet 
inom EU som är av betydelse för utvecklingen av det globala kemikalie- och 
avfallsarbetet. Naturvårdsverket ska redovisa hur myndigheten har 
samarbetet med strategiska länder och organisationer samt hur 
myndigheten arbetat för att stärka den svenska närvaron i det 
internationella konventionsarbetet eller andra globala processer.”862 

I regleringsbrevet till Naturvårdsverket för 2020 skev regeringen 
“Naturvårdsverket ska, i samråd med Kemikalieinspektionen och Havs- och 
vattenmyndigheten, ta fram en uppdatering av den svenska 
genomförandeplanen för Stockholmskonventionen om långlivade organiska 
föroreningar. Förslaget till genomförandeplan ska uppdateras i enlighet med 
de beslut som fattades på konventionens partsmöten år 2017 och 2019 
avseende tillägg av totalt fyra ämnen. Om det bedöms nödvändigt så ska 
planen i övrigt uppdateras där det är relevant såsom strategier, 
åtgärdsplaner och uppgifter om de svenska förhållandena. Arbetet bör när 
det är tillämpligt följa konventionens riktlinjer för uppdatering av 

 

860 Regleringsbrev 2020 Myndighet Kemikalieinspektionen - Ekonomistyrningsverket (esv.se), Ändringsbeslut 
2020-02-20, Myndighet Kemikalieinspektionen - Ekonomistyrningsverket (esv.se), Ändringsbeslut 2020-06-17 
Myndighet Kemikalieinspektionen - Ekonomistyrningsverket (esv.se), Ändringsbeslut 2020-10-29 Myndighet 
Kemikalieinspektionen - Ekonomistyrningsverket (esv.se)  

861 Regleringsbrev 2020 Myndighet Kemikalieinspektionen - Ekonomistyrningsverket (esv.se), Ändringsbeslut 
2020-06-17 Myndighet Kemikalieinspektionen - Ekonomistyrningsverket (esv.se), Ändringsbeslut 2020-10-29 
Myndighet Kemikalieinspektionen - Ekonomistyrningsverket (esv.se), Regleringsbrev 2020 Myndighet 
Kemikalieinspektionen - Ekonomistyrningsverket (esv.se) 
862 Regleringsbrev 2020 Myndighet Kemikalieinspektionen - Ekonomistyrningsverket (esv.se), Regleringsbrev 
2020 Myndighet Naturvårdsverket - Ekonomistyrningsverket (esv.se), Ändringsbeslut 2020-02-20 Myndighet 
Kemikalieinspektionen - Ekonomistyrningsverket (esv.se), Ändringsbeslut 2020-06-17 Myndighet 
Kemikalieinspektionen - Ekonomistyrningsverket (esv.se), Ändringsbeslut 2020-10-29 Myndighet 
Kemikalieinspektionen - Ekonomistyrningsverket (esv.se), Ändringsbeslut 2020-10-22 Myndighet 
Naturvårdsverket - Ekonomistyrningsverket (esv.se), Ändringsbeslut 2020-11-26 Myndighet Naturvårdsverket 
- Ekonomistyrningsverket (esv.se), Ändringsbeslut 2020-02-13 Myndighet Naturvårdsverket - 
Ekonomistyrningsverket (esv.se) 
 



genomförandeplaner, samtidigt som planen ska utformas så att den blir 
användbar för de som berörs nationellt inklusive rapportering. 
Naturvårdsverket ska under uppdragets gång ha en dialog med 
Regeringskansliet (Miljödepartementet) om rapportens innehåll”863 

 
Regleringsbrev för 2021 
I regleringsbrevet till KemI för 2021 skev regeringen att 
“Kemikalieinspektionen ska under 2021–2022 stärka arbetet för en giftfri 
cirkulär ekonomi både nationellt, inom EU och globalt genom särskilda 
insatser så att produkter och varor är giftfria från början. 

Myndigheten ska särskilt fokusera på: 

 insatser för utfasning av särskilt farliga ämnen genom nya initiativ 
inom EU och globalt med fokus på kemikalier som har en stor 
spridning i samhället och miljön, 

 insatser för att minska riskerna med andra farliga ämnen särskilt 
inom EU och internationellt, 

 insatser för att främja att varor och material ska vara giftfria redan 
från början, det vill säga redan i design- och produktionsledet, 

 utveckla tillsynen för att kunna hantera de utmaningar som finns 
framför allt kopplat till e-handel och vad gäller gränsdragningen 
mellan avfalls- och kemikalielagstiftningen, 

 stärka information och vägledning avseende användningen av 
återvunnen råvara särskilt avseende att minska risker med farliga 
ämnen och utfasning av särskilt farliga ämnen i olika sammanhang 
och för olika materialslag för att bidra till en giftfri cirkulär ekonomi. 
I denna del ska Kemikalieinspektionen samarbeta med 
Naturvårdsverket.”864 

Dessutom skev regeringen i regleringsbreven till KemI för 2021 att 
“Kemikalieinspektionen ska redovisa en analys av e-handelns särskilda 
utmaningar vad gäller varors innehåll av reglerade kemiska ämnen samt vid 
behov föreslå samhällsekonomiskt effektiva åtgärder för att komma till rätta 

 

863 Regleringsbrev 2020 Myndighet Naturvårdsverket - Ekonomistyrningsverket (esv.se),  Ändringsbeslut 
2020-02-13 Myndighet Naturvårdsverket - Ekonomistyrningsverket (esv.se) Ändringsbeslut 2020-06-17 
Myndighet Naturvårdsverket - Ekonomistyrningsverket (esv.se), Ändringsbeslut 2020-10-22 Myndighet 
Naturvårdsverket - Ekonomistyrningsverket (esv.se) , Ändringsbeslut 2020-11-26 Myndighet 
Naturvårdsverket - Ekonomistyrningsverket (esv.se)  

864 Regleringsbrev 2021 Myndighet Kemikalieinspektionen - Ekonomistyrningsverket (esv.se) 



med eventuella problem. Uppdraget ska redovisas senast den 29 januari 
2021 till regeringen (Miljödepartementet)”865, samt att 
“Kemikalieinspektionen ska under 2021–2022 stärka arbetet för en giftfri 
cirkulär ekonomi både nationellt, inom EU och globalt genom särskilda 
insatser så att produkter och varor är giftfria från början. 

Myndigheten ska särskilt fokusera på: 
 insatser för utfasning av särskilt farliga ämnen genom nya initiativ 

inom EU och globalt med fokus på kemikalier som har en stor 
spridning i samhället och miljön, 

 insatser för att minska riskerna med andra farliga ämnen särskilt 
inom EU och internationellt, 

 insatser för att främja att varor och material ska vara giftfria redan 
från början, det vill säga redan i design- och produktionsledet, 

 utveckla tillsynen för att kunna hantera de utmaningar som finns 
framför allt kopplat till e-handel och vad gäller gränsdragningen 
mellan avfalls- och kemikalielagstiftningen, 

 stärka information och vägledning avseende användningen av 
återvunnen råvara särskilt avseende att minska risker med farliga 
ämnen och utfasning av särskilt farliga ämnen i olika sammanhang 
och för olika materialslag för att bidra till en giftfri cirkulär ekonomi. 
I denna del ska Kemikalieinspektionen samarbeta med 
Naturvårdsverket.”866 

 

Regleringsbrev för 2022 
I regleringsbreven till KemI för 2022 skev regeringen att 
“Kemikalieinspektionen ska redovisa vilka insatser som bidragit till 
genomförandet av EU:s kemikaliestrategi inklusive hur myndigheten har 
bidragit till 

 införande av bedömningsfaktor/-er för att hantera 
kombinationseffekter under Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, 
godkännande och begränsning av kemikalier (Reachförordningen), 

 

865 Regleringsbrev 2020 Myndighet Kemikalieinspektionen - Ekonomistyrningsverket (esv.se), Ändringsbeslut 
2020-02-20 Myndighet Kemikalieinspektionen - Ekonomistyrningsverket (esv.se), Ändringsbeslut 2020-06-17 
Myndighet Kemikalieinspektionen - Ekonomistyrningsverket (esv.se), Ändringsbeslut 2020-10-29 Myndighet 
Kemikalieinspektionen - Ekonomistyrningsverket (esv.se) 

866 Regleringsbrev 2021 Myndighet Kemikalieinspektionen - Ekonomistyrningsverket (esv.se) 



 effektivare utfasning av särskilt farliga ämnen i konsumentprodukter 
genom bla. gruppvisa bedömningar och begränsningar.”867 

Dessutom skrev regeringen i regleringsbreven till KemI för 2022 att 
“Kemikalieinspektionen ska under 2022 fortsätta att stärka arbetet för en 
cirkulär ekonomi nationellt, inom EU och globalt genom särskilda insatser 
med målet att produkter och varor är giftfria från början. 
Myndigheten ska under 2022 särskilt fokusera på: 

 insatser för utfasning av särskilt farliga ämnen, framför allt de som 
har en stor spridning i samhället och miljön, samt minska riskerna 
med andra farliga ämnen särskilt genom nya initiativ inom EU och 
internationellt, 

 nya insatser för att främja att varor och material är giftfria redan från 
början, det vill säga redan i design- och produktionsledet, 

 insatser gällande metodutveckling av tillsynen av ämnen i varor och 
kemiska produkter, särskilt med anledning av ökad e-handel och 
insatser för att stärka samarbetet med Tullverket, 

 insatser för att stärka information och tillsynsvägledning avseende 
användningen av återvunnen råvara och redogöra för insatser som 
främjar användning av återvunnet material. Myndigheten ska 
ytterligare tydliggöra gränsdragningen mellan avfalls- och 
kemikalielagstiftningen. I denna del ska Kemikalieinspektionen 
samarbeta med Naturvårdsverket, 

 att utreda vilka ämnen som hindrar eller är problematiska för att 
plast, skummad plast och plastliknande material ska kunna 
återvinnas.  

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast 
den 22 februari 2023. Den del av uppdraget som gäller att utreda frågan om 
plast ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 
november 2023.”868 

 
 
Handlingsplaner 
Den 22. januari 2021 presenterade regeringen sin handlingsplan “Cirkulär 
ekonomi – Handlingsplan för omställning av Sverige” i vilken regeringen 
beskrev ”styrmedel och åtgärder som regeringen har beslutat eller har för 
avsikt att besluta om.”869 

 

867 Regleringsbrev 2022 Myndighet Kemikalieinspektionen - Ekonomistyrningsverket (esv.se) 
868 Regleringsbrev 2022 Myndighet Kemikalieinspektionen - Ekonomistyrningsverket (esv.se) 
869 Cirkulär ekonomi - Handlingsplan för omställning av Sverige - Regeringen.se (hämtad den 17.03.2022) 



I handlingsplanen fanns följande mål:  
”Fokusområde 1: Cirkulär ekonomi genom hållbar produktion och 
produktdesign  
1.1 Främja tydlig och lättillgänglig information om produkters innehåll, 
ursprung, miljöpåverkan och hur de kan återvinnas eller tas om hand. (…) 
Fokusområde 2: Cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera och 
använda material, produkter och tjänster  
2.1 Förbättra konsumentinformationen för att underlätta för den enskilde 
konsumenten att göra hållbara och cirkulära val i vardagen. 
Fokusområde 3: Cirkulär ekonomi genom giftfria och cirkulära kretslopp 
3.9 Se till att det finns information om innehåll av problematiska ämnen i 
varor och material för att underlätta en säker materialåtervinning”870  
 
I handlingsplanen beskrev regeringen följande planerade åtgärder för att nå 
dessa mål:  
”Produktpass för bättre kunskap 
Regeringen avser att inom ramen för EU-arbetet verka för att s.k. 
produktpass blir verklighet. Det finns ett behov av insatser för att aktivt 
delta i och påverka den utveckling som sker inom EU, t.ex. öka kunskapen 
om förutsättningarna för att införa produktpass. Det är också viktigt att 
produktpassen får en utformning som stämmer med den fria rörligheten för 
varor och gemensamma principer för internationell handel. Bättre kunskap 
om produkter, som information om de material som ingår i produkter och 
hur de kan repareras eller återvinnas, underlättar för producenter och 
aktörer i avfallsledet att hantera produkter på ett hållbart sätt. 
Informationen kan också utgöra underlag för lättillgänglig information 
riktad till konsumenter. (…) 
En ny byggproduktförordning i EU 
Kommissionen planerar att presentera en revidering av Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande 
av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om 
upphävande av rådets direktiv 89/106/EG (byggproduktförordningen) i slutet 
av 2021. En fråga som diskuteras inom EU är krav på redovisning av 
information om produkters innehåll vilket främjar giftfria kretslopp, 
minimerad klimatpåverkan och cirkulär ekonomi inom byggsektorn. Inom 
EU diskuteras även de möjligheter som digitalisering innebär för att 
underlätta hanteringen av information och minska kostnader för att 
genomföra en cirkulär ekonomi inom byggsektorn. (…) 
SCIP-databasen – information om särskilt farliga ämnen i varor  
Sverige har länge drivit frågan om behov av information om kemikalier i 
varor för att underlätta för materialåtervinning i giftfria kretslopp. Som ett 
resultat av bl.a. detta infördes krav i EU-direktivet om avfall om att inrätta 

 

870 Handlingsplan cirkulär ekonomi (regeringen.se) S.3/4 (hämtad den 17.03.2022) 



en SCIP-databas (Substances of Concern In articles as such or in complex 
objects (Products)) som ett EU-gemensamt verktyg för att samla kunskap 
om varors innehåll av särskilt farliga ämnen. Från och med januari 2021 
kommer de företag som sätter varor som innehåller särskilt farliga ämnen 
på marknaden att behöva rapportera detta till Europeiska 
kemikaliemyndigheten (ECHA)”871 
”Sverige är pådrivande i EU:s produktpolicyramverk för cirkulär ekonomi 
Sverige kommer att verka för att regelverken inom EU ska sikta mot giftfria 
materialcykler, ytterligare och bredare krav på produktdesign som bidrar till 
cirkulär ekonomi, ökad användning av återvunnet material med hög kvalitet 
i produkter, att tillgång till produktinformation som stödjer en cirkulär 
ekonomi finns och att cirkulära affärsmodeller för återanvändning, 
återtillverkning (re-make) och återvinning stödjs och möjliggörs. EU-
kommissionen avser att föreslå gemensamma regler på EU-nivå för detta 
under 2021.”872 
”Användbar information till konsumenter om cirkulär ekonomi 
Konsumentverket spelar en viktig roll för att främja omställningen till en 
cirkulär ekonomi genom att i samverkan med andra statliga myndigheter 
och andra aktörer tillhandahålla information som underlättar för den 
enskilde konsumenten att göra hållbara val och bidra till en cirkulär 
ekonomi. Regeringen har i regleringsbrevet för 2021 infört ett 
återrapporteringskrav om att Konsumentverket ska redovisa hur 
myndigheten inom sitt verksamhetsområde har arbetat för att bidra till en 
cirkulär ekonomi.”873 
”Kartläggning av farliga ämnen i varor och produkter 
Regeringen har gett Kemikalieinspektionen i uppdrag att kartlägga farliga 
ämnen som finns i varor och kemiska produkter och som ännu inte är 
begränsade i EU:s kemikalielagstiftning. För att åtgärder för farliga ämnen 
ska kunna prioriteras, så måste det finnas kunskap om var de finns.”874 
”EU:s kemikaliestrategi 
Regeringen välkomnar EU-kommissionens meddelande om en 
kemikaliestrategi för hållbarhet och en giftfri miljö och dess ambitiösa 
utformning. Regeringen stödjer förslag om att i större utsträckning tillämpa 
ett förebyggande angreppsätt t.ex. genom att förbjuda användning av de 
mest skadliga kemikalierna i konsumentprodukter. En grundläggande 
komponent i strategin är att stödja innovation och användning av nya, mer 
säkra och hållbara kemikalier samt alternativa material, vilket är en viktig 
förutsättning för övergången till en giftfri och cirkulär ekonomi. 
Se till att det finns information om innehåll av problematiska ämnen i varor 
och material för att underlätta en säker materialåtervinning. 

 

871 Handlingsplan cirkulär ekonomi (regeringen.se) S. 11 (hämtad den 17.03.2022) 
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Globalt ramverk om kemikalier och avfall  
Sverige är aktivt i arbetet med att utforma ett förnyat globalt ramverk för 
kemikalier och avfall efter 2020. Ett mål är att se till så att det tas fram 
information om innehåll av kemikalier i de produkter som sätts på 
marknaden.” 

”Satsning på hållbar plasthantering 
Regeringen avsätter i regleringsbrevet för 2021 särskilda medel till 
Naturvårdsverket för att stärka arbetet, både nationellt, inom EU och 
internationellt, för en mer cirkulär och hållbar plasthantering som minskar 
förekomsten av plaster, inklusive mikroplaster, i hav och natur. Regeringen 
har även utsett Naturvårdsverket som ansvarig för nationell 
plastsamordning. Arbetet ska inriktas på att samla och bygga upp objektiv 
och faktabaserad kunskap om makro- och mikroplast, sprida kunskapen till 
relevanta aktörer, samt samordna och driva frågor i syfte att öka den 
hållbara plastanvändningen. 
Kemikaliekontroll vid e-handel  
Regeringen har gett Kemikalieinspektionen i uppdrag att analysera 
utmaningarna med kemikaliekontroll vid e-handel och vid behov föreslå 
åtgärder för att komma till rätta med problemen. Varor som importeras av 
personer från länder utanför EU kontrolleras inte av tillsynsmyndigheter. 
Det innebär att varorna inte alltid är säkra för hälsa och miljö. De kan t.ex. 
innehålla kemikalier som är förbjudna i EU. När varorna blir till avfall kan 
dessa förbjudna ämnen försvåra återvinningen.”875 
 
 

16.2 Propositioner, förordningar och motioner  
  
Sökord: kemikalier, innehåll, återvinning, cirkulär, transparens, Basel-
konvention, Stockholm-konvention, Rotterdam-konvention, Chemicals in 
Products Programme, UNEA (United Nations Environment Assembly), 
product passport/ produkt pass, SAICM (Strategic Approach to International 
Chemicals Management), SCIP (Information on Substances of Concern), 
Chemicals Strategy for Sustainability, EU:s Circular Economy Action Plan 
2020, Reach 
 
Propositioner  
Inga relevanta propositioner rörande tillgängligheten till varors 
kemikalieinnehåll har lagts fram under mandatperioden. 

Sveriges initiativ inom EU 

 

875 Handlingsplan cirkulär ekonomi (regeringen.se) S. 27 (hämtad den 17.03.2022) 



Sverige har under mandatperioden nominerat 9 ämnen till den europeiska 
kemikalieinspektionens (ECHA) REACH-kandidatlistan of substances of 
very high concern (SVHC:s).876 

Sverige nominerade de följande ämnen:  

- Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin  
- Diisohexyl phthalate  
- Dioctyltin dilaurate, stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs., and 

any other stannane, dioctyl-, bis(fatty acyloxy) derivs. wherein C12 is 
the predominant carbon number of the fatty acyloxy moiety  

- Glutaral  
- Orthoboric acid, sodium salt  
- 1-vinylimidazole  
- 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde and its individual 

stereoisomers  
- 2-methoxyethyl acetate  
- 2-methylimidazole 

 
Motioner  

16.2.1 Regeringspartierna  
 
Sökord: kemikalier, innehåll, återvinning, cirkulär, transparens, Basel-
konvention, Stockholm-konvention, Rotterdam-konvention, Chemicals in 
Products Programme, UNEA (United Nations Environment Assembly), 
product passport/ produkt pass, SAICM (Strategic Approach to International 
Chemicals Management), SCIP (Information on Substances of Concern), 
Chemicals Strategy for Sustainability, EU:s Circular Economy Action Plan 
2020, Reach 
 
16.2.1.1 Socialdemokraterna (2018–2022)  
  
Socialdemokraterna har inte lagt några motioner om tillgängligheten till 
information om varors kemikalieinnehåll. 
 
16.2.1.2 Miljöpartiet (2018 t o m 30 nov 2021)  
  
I motion 2020/21:2709 av Maria Gardfjell m.fl. skrev Miljöpartiet ”Det behövs 
en långt bättre samordning av EU:s kemikalie-, produkt- och 
avfallslagstiftning så att de styr mot giftfria och resurseffektiva kretslopp. 
Sverige bör verka för detta. (…) Sverige bör vara starkt pådrivande 
internationellt för att särskilt farliga ämnen i större utsträckning omfattas 

 

876 (hämtad den 18.03.2022) 



av befintliga konventioner eller nya ramverk. (…) Sverige har tagit en 
ledande roll i de internationella insatserna för genomförandet av 
Baselkonventionen med fokus på åtgärder för att minska uppkomsten av 
avfall, regleringen av plastavfall, säker och hållbar avfallshantering och 
kontroll av gränsöverskridande handel med avfall. Informationskraven om 
farliga ämnen i varor måste stärkas inom EU-rätten och internationellt. Det 
skulle underlätta för en säker hantering av varor och material, men även 
främja en säker materialåtervinning. Sverige bör driva på detta arbete. 
Miljöpartiet yrkade på att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om att effektivisera kemikalie-, produkt- och avfallslagstiftningen 
och tillkännager detta för regeringen.”877 
 
I motion 2020/21:2729 av Amanda Palmstierna m.fl. skrev Miljöpartiet ”EU-
kommissionen föreslår att digitala produktpass ska tas fram och att de till 
exempel kan ge information om en produkts ursprung, sammansättning, 
möjligheter till reparation, demontering och återvinning. Miljöpartiet anser 
att syftet med produktpasset ska vara klimatneutralitet, resurseffektivitet 
och giftfrihet.” Partiet yrkade på att ”Riksdagen ställer sig bakom det som 
anförs i motionen om att Sverige ska driva på för en hög ambition i fråga om 
hållbarhet vad gäller EU:s digitala produktpass och tillkännager detta för 
regeringen.”878 
 

16.2.2 Oppositions- och samarbetspartierna  
 
16.2.2.1 Moderaterna  
  

I motion 2018/19:2887879 av Maria Malmer Stenergard m.fl. och motion 
2019/20:2664880 av Louise Meijer m.fl. skrev Moderaterna: ”Regeringen bör 
också verka för att fler farliga ämnen hamnar på EU:s kandidatlista över 
farliga ämnen. EU:s kemikalielagstiftning är bra, men behöver bli mer 
omfattande. 
Sverige bör fortsatt delta och vara aktivt i samarbeten likt ’Reach up’, vars 
syfte är att höja ambitionsnivån i EU:s kemikaliekontroll – främst genom ett 
effektivare och bättre genomförande av Reach och vissa av de viktigare 
åtaganden som finns i det 7:e miljöhandlingsprogrammet. Sommaren 2016 
genomfördes en konferens vid namn ’Reach forward’ för att utarbeta 
konkreta medskick till EU-kommissionen inför 2017 års översyn av Reach. 
Vid konferensen lyftes frågor om hormonstörande ämnen, förbättring av 
information från företag i registreringar och tillståndsansökningar, 
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förbättring av substitution och innovation samt kommunikationen i 
leverantörskedjor. Regeringen bör fortsatt engagera sig i liknande 
samarbeten i syfte att driva på för gemensamma internationella 
begränsningar av bevisat farliga ämnen. (…) Kemikalier sprids naturligt över 
nationsgränser via vind och vatten samt genom handel. Moderaterna är 
därför övertygade om att vi måste fortsätta att samarbeta internationellt i 
kemikaliefrågor för att minska mängden bevisat farliga ämnen som vi 
exponeras för och som kommer ut i naturen. Det finns flera goda exempel på 
hur länder har samarbetat för att minska förekomsten av en viss farlig 
kemikalie. Ett exempel är Minamatakonventionen, där Sverige under 
alliansregeringens tid var ett av de mest drivande länderna för att skapa ett 
internationellt samarbete för att minska kvicksilvrets miljöpåverkan. 
Avtalet slöts 2013 och reglerar samtliga delar av kvicksilvers livscykel, från 
brytning till avfallshantering och luftutsläpp. Produkter som fortfarande 
innehåller kvicksilver, till exempel batterier, lampor, termometrar och andra 
mätinstrument, ska fasas ut till 2020 enligt konventionen. År 2015 antogs ett 
frivilligt program för information om kemikalier i varor, exempelvis 
elektronik, leksaker eller kläder, i FN:s globala kemikaliestrategi, kallat 
Strategic Approach to International Chemical Management (SAICM). 
Programmet innehåller gemensamma mål och principer som underlättar för 
företag att införa informationssystem i syfte att ge andra företag, 
konsumenter och avfallshanterare bättre kunskap om ämnen i produkter. 
Fler internationella samarbeten likt detta ökar möjligheten för olika aktörer 
att göra aktiva val för att minska riskerna för människors hälsa och miljön. 
Liknande samarbeten och initiativ bör tas för att också tillgängliggöra 
information om vilka ämnen som begränsas inom Reach. Det ska inte 
krävas att man är kemist för att som konsument välja giftfria alternativ. 
Detta bör ges regeringen tillkänna.” Därför yrkade partiet på att ”Riksdagen 
ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör vara 
pådrivande i det internationella samarbetet för att minska exponeringen av 
farliga kemikalier, och detta tillkännager riksdagen för regeringen” och att 
”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att 
skapa lättillgänglig och konsumentinriktad information inom Reach och 
tillkännager detta för regeringen.” 
 
I motion 2020:21:3348 av Jessica Rosencrantz m.fl. skrev Moderaterna 
”Kemikalier sprids naturligt över nationsgränser via vind och vatten samt 
genom handel. Moderaterna är därför övertygade om att vi måste fortsätta 
att samarbeta internationellt i kemikaliefrågor för att minska mängden 
bevisat farliga ämnen som vi exponeras för och som kommer ut i naturen. 
Det finns flera goda exempel på hur länder har samarbetat för att minska 
förekomsten av farliga kemikalier. Ett exempel är Minamatakonventionen, 
där Sverige under alliansregeringens tid var ett av de mest drivande 
länderna för att skapa ett internationellt samarbete för att minska 
kvicksilvrets miljöpåverkan. Avtalet slöts 2013 och reglerar samtliga delar 



av kvicksilvers livscykel, från brytning till avfallshantering och luftutsläpp. 
Produkter som fortfarande innehåller kvicksilver, till exempel batterier, 
lampor, termometrar och andra mätinstrument, ska fasas ut till 2020 enligt 
konventionen.  
År 2015 antogs ett frivilligt program för information om kemikalier i varor, 
exempelvis elektronik, leksaker eller kläder, i FN:s globala 
kemikaliestrategi, kallat Strategic Approach to International Chemical 
Management (SAICM). Programmet innehåller gemensamma mål och 
principer som underlättar för företag att införa informationssystem i syfte 
att ge andra företag, konsumenter och avfallshanterare bättre kunskap om 
ämnen i produkter. Fler internationella samarbeten likt detta ökar 
möjligheten för olika aktörer att göra aktiva val för att minska riskerna för 
människors hälsa och miljön. Liknande samarbeten och initiativ bör tas för 
att också tillgängliggöra information om vilka ämnen som begränsas inom 
Reach. Det ska inte krävas att man är kemist för att som konsument välja 
giftfria alternativ. Detta bör ges regeringen tillkänna.” Partiet yrkade på att 
”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen 
bör vara pådrivande i det internationella samarbetet för att minska 
exponeringen av farliga kemikalier i produktionsprocesser och tillkännager 
detta för regeringen.”881 
 
I motion 2020/21:3351 av Jessica Rosencrantz m.fl. skrev Moderaterna ”Med 
tanke på att det nu diskuteras ett förslag till strategi för cirkulär ekonomi 
som EU-kommissionen har presenterat är det viktigt att de nationella 
handlingsplaner som regeringen har för avsikt att införa harmonierar med 
och kompletterar denna, så att arbetet blir systematiskt och fokuserat. 
Moderaterna står bakom kommissionens förslag att hållbara produkter ska 
vara norm, till exempel vad gäller att produkter ska vara enkla att 
återanvända, reparera och återvinna samt att tillverkningen utifrån 
återvunnet material ska öka. Införandet av så kallade internationella 
produktpass och krav på produktdesign samt LCA-analyser är också viktigt. 
”Partiet yrkade på att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om regeringens handlingsplaner på området i allmänhet och dess 
relation till EU:s strategi för cirkulär ekonomi i synnerhet och tillkännager 
detta för regeringen.”882 
 
I motion 2021:22/3431 av Jessica Rosencrantz m.fl. skrev Moderaterna 
”Moderaterna står bakom Kommissionens förslag att hållbara produkter ska 
vara norm, till exempel vad gäller att produkter ska vara enkla att 
återanvända, reparera och återvinna samt att tillverkningen utifrån 
återvunnet material ska öka. Införandet av så kallade internationella 
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produktpass och krav på produktdesign samt livscykelanalyser är också 
viktigt.” Partiet yrkade på att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om vikten av införandet av produktpass och tillkännager detta för 
regeringen.”883 
 
I motion 2021/22:3433 av Jessica Rosencrantz m.fl. skrev Moderaterna: ”År 
2015 antogs ett frivilligt program för information om kemikalier i varor, 
exempelvis elektronik, leksaker eller kläder, i FN:s globala 
kemikaliestrategi, kallat Strategic Approach to International Chemical 
Management (SAICM). Programmet innehåller gemensamma mål och 
principer som underlättar för företag att införa informationssystem i syfte 
att ge andra företag, konsumenter och avfallshanterare bättre kunskap om 
ämnen i produkter. Fler internationella samarbeten likt detta ökar 
möjligheten för olika aktörer att göra aktiva val för att minska riskerna för 
människors hälsa och miljön. Liknande samarbeten och initiativ bör tas för 
att också tillgängliggöra information om vilka ämnen som begränsas inom 
REACH. ”Partiet yrkade på att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om att regeringen bör vara pådrivande i det internationella 
samarbetet för att minska exponeringen av farliga kemikalier i 
produktionsprocesser och tillkännager detta för regeringen.”884 
 
16.2.2.2 Sverigedemokraterna  
 
I motion 2020/21:659 av Tobias Andersson m.fl. skrev Sverigedemokraterna 
”Regeringen bör i stället återkomma med en ny strategi för hur arbetet mot 
potentiellt skadliga kemikalier ska ske. Generellt är detta frågeställningar 
som bör hanteras i samarbete med andra länder, precis som redan sker 
inom ramarna för EU:s Reachförordning, vilken innehåller bestämmelser om 
registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen.” I 
relation till det yrkade partiet på att ”Riksdagen ställer sig bakom det som 
anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag till en ny 
strategi om hur man ska arbeta mot potentiellt skadliga kemikalier och 
tillkännager detta för regeringen.”885 
 
16.2.2.3 Kristdemokraterna  
  
I budgetmotion 2018/19:3096 och budgetmotion 2019/20:3604886 och 
budgetmotion 2020/21:4035887 av Ebba Busch m.fl. skrev Kristdemokraterna 
”EU har en nyckelroll i arbetet för att öka kemikaliesäkerheten, bl.a. för att 
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utveckla arbetet med gemensamma åtgärder mot spridning av gifter och 
läkemedelsrester till våra hav och vattendrag”.888 I dessa motioner gjordes 
inget relevant yrkande gällande varors kemikalieinnehåll.  
 
16.2.2.4 Liberalerna  
  
I motion 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. skrev Liberalerna ”(m)er 
internationellt och europeiskt samarbete behövs för att få den som smutsar 
ner att betala mer. (…) Vi måste stärka samarbetet för att (…) utveckla arbetet 
med den europeiska kemikalielagstiftningen.” Partiet yrkade på att 
”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en stark 
europeisk klimat- och miljöpolitik och tillkännager detta för regeringen” 889 
 
I motion 2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. skrev Liberalerna ”Avfallets 
miljöpåverkan ska minskas genom fungerande återanvändning och 
återbruk. Avfallspolitiken måste förebygga och förhindra att tungmetaller, 
läkemedelsrester och andra farliga ämnen sprids i naturen. (…) Ett Sverige 
fritt från gifter kräver en effektiv lagstiftning, ekonomiska styrmedel och 
förbättrad marknadstillsyn. Det gäller giftiga konsumentprodukter med 
särskilt fokus på produkter riktade mot barn, till exempel leksaker och 
kläder. Kemikalielagstiftningen ska utgå från försiktighetsprincipen. Den 
europeiska kemikalielagstiftningen behöver skärpas, och särskild hänsyn 
tas till barns och ungas känslighet.” Partiet yrkade på att ” Riksdagen ställer 
sig bakom det som anförs i motionen om ett Sverige fritt från gifter och 
tillkännager detta för regeringen.”890 
 
I motion 2019/20:2055 av Johan Pehrson m.fl. skrev Liberalerna ”EU:s 
kemikalielagstiftning ska bygga på försiktighetsprincipen och strikt 
vetenskapliga bedömningar. Liberalerna vill fortsätta arbetet med att 
utveckla EU:s kemikalielagstiftning (Reach) så att kemikalier som används 
är säkra och att näringslivet ges tydliga och förutsägbara spelregler. 
Processerna inom Reach bör bli mer proaktiva för att mer effektivt kunna få 
bort farliga kemikalier från marknaden. (…) Det behövs ökad transparens 
kring kemikalieinnehåll i varor och material i hela leverantörskedjan, även 
för importerade varor.” Partiet yrkade på att ” Riksdagen ställer sig bakom 
det som anförs i motionen om ett fördjupat europeiskt samarbete inom 
klimat- och miljöpolitik och tillkännager detta för regeringen.”891  
 
I motion 2020/21:3238 av Nina Lundström skrev Liberalerna 
”Kemikalielagstiftningen ska utgå från försiktighetsprincipen. Särskild 
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hänsyn ska tas till barn och ungas känslighet. Farliga kemikalier i 
konsumentprodukter, till exempel leksaker och kläder, ska bort från 
marknaden. Det behövs ett långsiktigt arbete för att öka marknadstillsynen 
när det gäller giftiga konsumentprodukter med särskilt fokus på produkter 
riktade mot barn. Den samlade effekten av att flera olika kemikalier kräver 
åtgärder för att motverka cocktaileffekter. Tillsynen behöver förbättras och 
sanktionerna skärpas. Det behövs ett globalt samarbete inom FN för att få 
bort användningen av de farligaste kemikalierna. Detta bör ges regeringen 
tillkänna.” Partiet yrkade på att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs 
i motionen om kemikalier och tillkännager detta för regeringen.”892  
 
I motion 2020/21:3282 av Frederik Malm m.fl. och motion 2021/22:3996 av 
Joar Forsell m.fl.893 skrev motionärerna att ”Liberalerna vill fortsätta arbetet 
med att utveckla EU:s kemikalielagstiftning (Reach) så att kemikalier som 
används är säkra och näringslivet ges tydliga och förutsägbara spelregler. 
Processerna inom Reach bör bli mer proaktiva för att mer effektivt kunna få 
bort farliga kemikalier från marknaden. (…) Det behövs ökad transparens 
kring kemikalieinnehåll i varor och material i hela leverantörskedjan, även 
för importerade varor.”894 
I motion 2020/21:3282 yrkade partiet på att ” Riksdagen ställer sig bakom det 
som anförs i motionen om ett fördjupat europeiskt samarbete inom klimat- 
och miljöpolitik i enlighet med EU:s gröna giv och tillkännager detta för 
regeringen.” 895 
 

I motion 2021/22:3996 yrkade partiet på att ”Riksdagen ställer sig bakom det 
som anförs i motionen om ett fördjupat europeiskt samarbete inom klimat- 
och miljöpolitiken inom EU och tillkännager detta för regeringen.” 896 
 
16.2.2.5 Centerpartiet  
  
I Centerpartiets budgetmotion 2018/19:2610 av Annie Lööf m.fl. skrev partiet 
”Eftersom tillverkningen av kemikalier går fortare än lagstiftningen, 
förekommer även ämnen som borde förbjudas eller begränsas, men som 
ännu inte hunnit omfattas av lagkrav. Här är det viktigt att skynda på 
lagstiftningen, men även att öka kravet på information om de ämnen som 
finns i olika varor. Mer information ger konsumenter möjlighet att välja bort 
varor med farliga ämnen. Dessutom ökar det företagens möjlighet att byta ut 
farliga ämnen och gör det lättare för myndigheter och andra organisationer 
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att göra kontroller och ge vägledning till konsumenter”. Under rubriken 
Reach och farliga kemikalier i varor skrev partiet ”Varor tillverkas och 
transporteras idag över hela världen. Leverantörskedjor är ofta komplexa 
och de geografiska avstånden mellan producent och konsument är stora. 
Det innebär att informationen om vilka kemiska ämnen som använts vid 
produktionen ofta är svårtillgänglig – för konsumenter, för kontrollerande 
myndigheter men också för företaget som säljer varan. Centerpartiet vill att 
informationen om vilka ämnen som förekommer i varor blir mer 
lättillgänglig. Att känna till vilka ämnen som finns i varor blir allt viktigare 
när vi går mot en cirkulär ekonomi, där avfall ses som en resurs och där 
material återanvänds. För att förbättra informationen om farliga ämnen i 
varor i olika led i leverantörskedjorna krävs internationellt arbete.”897 

 
I motion 2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. skrev Centerpartiet: ”En annan 
utmaning i Reach är att många kemikalier inte omfattas eftersom de inte 
kommer ut på marknaden som ämnen, utan som en del av en vara. Varor 
tillverkas och transporteras idag över hela världen och hanteringen av dessa 
ämnen är en global angelägenhet. Om varorna importeras från länder 
utanför EU gäller inte heller EU:s kemikalielagstiftning. På så sätt går 
många potentiellt skadliga ämnen under radarn. Det är ofta långt från 
fabriken där något tillverkas till slutkonsumenten. Information om vilka 
kemiska ämnen som använts vid produktionen är ofta mycket 
svårtillgänglig, men framväxten av den cirkulära ekonomin kräver ökad 
information om vilka ämnen som finns i varor och som använts i 
tillverkningen. För att höja ambitionsnivån i det internationella 
kemikaliearbetet vill Centerpartiet göra en särskild satsning på det 
internationella kemikaliearbetet, i synnerhet arbetet med ökad information 
om farliga ämnen i leverantörskedjor samt det bilaterala samarbetet med 
strategiska länder som Sverige har en stor varuimport från, i syfte att 
minska förekomsten av farliga ämnen i importerade varor.(…) För 
konsumenter såväl som för avfallshanterare saknas idag information om 
vilka farliga ämnen som finns i olika varor. Det innebär risker för 
konsumenters hälsa och svårigheter i avfallshanteringen när material ska 
återvinnas. För den medvetna konsumenten som vill undvika farliga ämnen 
för sig själv, sitt barn eller av miljöhänsyn finns idag mycket små 
möjligheter. Centerpartiet vill därför införa innehållsförteckning för textiler 
för att skapa transparens, stärka konsumentskyddet och medvetandegöra 
ett plaggs innehåll. (…) Erfarenhet från tidigare misstag och okunskap om 
till exempel radon visar vika långsiktiga konsekvenser materialval kan få. 
Centerpartiet vill att det införs ett europeiskt regelverk med krav på 
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redovisning av kemikalieinnehåll i byggmaterialet och att det syns på 
innehållsdeklarationen. Det saknas idag även inom europeiska 
kemikaliemyndigheten insyn i innehållet i dessa material.” Därför yrkade 
partiet på att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att 
arbetet för en giftfri vardag ska stärkas och tillkännager detta för 
regeringen.”, att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om 
att öka det internationella kemikaliesamarbetet och tillkännager detta för 
regeringen”, samt att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om att öka kontrollen av farliga ämnen i kläder och andra varor 
och tillkännager detta för regeringen”.898  
 
I motion 2019/20:3258 av Kristina Yngwe m.fl. skrev Centerpartiet ”En stor 
del av kemikalielagstiftningen styrs av EU:s kemikalielagstiftning, Reach. 
Arbetet med att reglera ämnen i denna behöver gå fortare och Sverige ska 
vara pådrivande i att öka skyddet. (…) En annan utmaning i Reach är att 
många kemikalier inte omfattas eftersom de inte kommer ut på marknaden 
som ämnen, utan som en del av en vara. Varor tillverkas och transporteras 
idag över hela världen och hanteringen av dessa ämnen är en global 
angelägenhet. Om varorna importeras från länder utanför EU gäller inte 
heller EU:s kemikalielagstiftning. På så sätt går många potentiellt skadliga 
ämnen under radarn. Det är ofta långt från fabriken där något tillverkas till 
slutkonsumenten. Information om vilka kemiska ämnen som använts vid 
produktionen är ofta mycket svårtillgänglig, men framväxten av den 
cirkulära ekonomin kräver ökad information om vilka ämnen som finns i 
varor och som använts i tillverkningen. För att höja ambitionsnivån i det 
internationella kemikaliearbetet vill Centerpartiet göra en särskild satsning 
på det internationella kemikaliearbetet, i synnerhet arbetet med ökad 
information om farliga ämnen i leverantörskedjor samt det bilaterala 
samarbetet med strategiska länder som Sverige har en stor varuimport från, 
i syfte att minska förekomsten av farliga ämnen i importerade varor. (…) 
Centerpartiet vill att det införs ett europeiskt regelverk med krav på 
redovisning av kemikalieinnehåll i byggmaterialet och att det syns på 
innehållsdeklarationen. Det saknas idag även inom europeiska 
kemikaliemyndigheten insyn i innehållet i dessa material. (…) Det behöver 
också kompletteras av ett stärkt arbete med tillsyn särskilt när det gäller 
produkter i vår vardag så att farliga varor hittas och stoppas. Kläder, skor 
och textilier finns i vår närhet alla dygnets timmar och ämnen i dessa varor 
kan ha stor påverkan på både miljö och människa. För konsumenter såväl 
som för avfallshanterare saknas idag information om vilka farliga ämnen 
som finns i olika varor. Det innebär risker för konsumenters hälsa och 
svårigheter i avfallshanteringen när material ska återvinnas. För den 
medvetna konsumenten som vill undvika farliga ämnen för sig själv, sitt 
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barn eller av miljöhänsyn finns idag mycket små möjligheter. Centerpartiet 
vill därför införa innehållsförteckning för textiler för att skapa transparens, 
stärka konsumentskyddet och medvetandegöra ett plaggs innehåll. 
Centerpartiet har också föreslagit att en särskild skatt på kemikalier i kläder 
och skor ska införas.”  
Därför yrkade partiet på att:  
”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det 
internationella kemikaliearbetet ska utökas och tillkännager detta för 
regeringen”, ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att 
reglera innehållet av farliga ämnen i byggprodukter och tillkännager detta 
för regeringen”, ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om 
att en innehållsförteckning på textilier bör införas och tillkännager detta för 
regeringen”, samt att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om att regeringen ska driva frågan om att utforma EU-regelverk 
med skarpare krav på återvinningsbarhet och tillkännager detta för 
regeringen.”899 
 
I motion 2020/21:2918 och motion 2021/22:3665900 av Magnus Ek m.fl. skrev 
motionärerna att ”Centerpartiet finner det mycket positivt att EU-
kommissionen meddelat att de planerar att ta fram ett lagförslag om digitala 
informationsbärare, eller så kallade produktpass. Vi anser det angeläget att 
Sverige verkar för att dessa kan implementeras i en bred kategori av 
produktgrupper samt att de bidrar till att öka den funktionella 
återvinningsbarheten och den direkta produktinformationen till 
konsumenten. (…) En stor del av kemikalielagstiftningen styrs av EU:s 
kemikalielagstiftning, Reach. Arbetet med att reglera ämnen i denna 
behöver gå fortare och Sverige ska vara pådrivande i att öka skyddet. (…) Om 
varorna importeras från länder utanför EU gäller inte heller EU:s 
kemikalielagstiftning. På så sätt går många potentiellt skadliga ämnen 
under radarn. Det är ofta långt från fabriken där något tillverkas till 
slutkonsumenten. Information om vilka kemiska ämnen som använts vid 
produktionen är ofta mycket svårtillgänglig, men framväxten av en cirkulär 
ekonomi kräver ökad information om vilka ämnen som finns i varor och 
som använts i tillverkningen. För att höja medvetenheten vill Centerpartiet 
se en särskild satsning på det internationella kemikaliearbetet, i synnerhet 
arbetet med ökad information om farliga ämnen i leverantörskedjor samt 
det bilaterala samarbetet med strategiska länder som Sverige har en stor 
varuimport från, i syfte att minska förekomsten av farliga ämnen i 
importerade varor. (…) Ett område där det krävs mer åtgärder för att 
säkerställa en mer giftfri vardag är kemikalieanvändningen i byggmaterial 
och byggvaror. Detta är material som vi konstant är i kontakt med i våra 
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hem, på arbetet och i vården och omsorgen, men där man som enskild har 
små möjligheter att välja vad man omger sig med. Erfarenheter från tidigare 
generationers misstag och okunskap om till exempel radon visar vilka 
långsiktiga konsekvenser materialvalen kan få. Centerpartiet vill att det 
införs ett europeiskt regelverk med krav på redovisning av 
kemikalieinnehåll i byggmaterialet och att det syns på 
innehållsdeklarationen.” Partiet yrkade på att ”Riksdagen ställer sig bakom 
det som anförs i motionen om att skapa bättre förutsättningar för en 
delningsekonomi där tjänster för återbruk, reparation och delning av 
produkter ökar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.”, att ” 
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det 
internationella kemikaliearbetet ska utökas och tillkännager detta för 
regeringen.”, samt att  ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om att reglera innehållet av farliga ämnen i byggprodukter och 
tillkännager detta för regeringen.”901 
 
16.2.2.6 Vänsterpartiet  
  
Vänsterpartiet har inte lagt några motioner om tillgängligheten till 
information om varors kemikalieinnehåll under mandatperioden. 
 

16.2.2.7 Miljöpartiet (ev. följdmotioner 1 dec 2021–2022)  
Miljöpartiet har inte lagt någon följdmotion efter 1 december 2021. 

  

16.3 Utskotten - betänkanden och initiativ  
 
Miljö- och jordbruksutskottet föreslog att avslå motion 2018/19:2887 (M) i sitt 
betänkande 2018/19:MJU7. Moderaterna reserverade sig emot utskottets 
förslag.902 Riksdagen biföll utskottets föreslag den 06.03.2019. Riksdagen 
avslog yrkande 9 med acklamation och yrkande 10 med votering. 
Votering (utskottets förslag emot M:s förslag) 
Ja: S, MP, V, KD, L 
Nej: M 
Avstående: C, SD 
 
Finansutskottet föreslog att avslå motion 2018/19:3096 (KD) i sitt betänkande 
2018/19:FiU20 vilket Kristdemokraterna reserverade sig emot.903 Riksdagen 
biföll utskottets föreslag den 18.06.2019. 

 

901 motion 2020/21:2918 
902 betänkande 2018/19:MJU7 
903 betänkande 2018/19:FiU20 



Votering (utskottets förslag emot M:s förslag) 
Ja: S, MP, C, L 
Nej: M 
Avstående: C, SD, KD, V 
 
Miljö- och jordbruksutskottet föreslog att avslå motion 2018/19:2040 (L).904  
Riksdagen biföll utskottets föreslag den 27.02.2019.  
Votering (utskottets förslag emot C:s förslag) 
Ja: S, M, SD, V, L, MP 
Nej: C 
Avstående: KD 
 
Miljö- och jordbruksutskottet föreslog att avslå motion 2018/19:2255 (L) i sitt 
betänkande 2018/19:MJU5.905  
Riksdagen biföll utskottets föreslag den 28.02.2019. Beslutet fattades med 
acklamation.  
 
Finansutskottet föreslog att avslå motion 2018/19:2610 (C) i sitt betänkande 
2018/19:FiU1 viket Centerpartiet reserverade sig emot. Liberalerna 
reserverade sig också emot utskottets föreslag. Moderaterna och 
Kristdemokraterna reserverade sig gemensamt emot utskottets förslag och 
föreslog att riksdagen skulle delvis bifalla Centerpartiets motion. Den 
bifallna delen av motionen berörde dock inte information om tillgänglighet 
till information om varors kemikalieinnehåll.906  
Riskdagen biföll M/KD:s reservation den 12.12.2018. 
Votering (utskottets förslag emot M/KD:s förslag) 
Ja: S, V, MP 
Nej: M, SD, KD 
Avstående: L, C 
 
Miljö- och jordbruksutskottet föreslog att avslå motion 2018/19:2426 (C) i sitt 
betänkande 2018/19:MJU7. Centerpartiet reserverade sig emot utskottets 
beslut att avslå yrkande 33.907 Riksdagen biföll utskottets föreslag den 
06.03.2019. Beslutet att avslå yrkande 34 och 35 fattades med acklamation 
och beslutet att avslå yrkande 33 med votering.  
Votering (utskottets förslag emot M:s förslag) 
Ja: S, V, MP, L, KD 
Nej: M 
Avstående: C, SD 
 

 

904 betänkande 2018/19:MJU4 
905 betänkande 2018/19:MJU5 
906 betänkande 2018/19:FiU1 
907 betänkande 2018/19:MJU7 



Miljö- och jordbruksutskottet föreslog att avslå motion 2019/20:3258 (C) i sitt 
betänkande 2019/20:MJU14908, respektive betänkande 2019/20:MJU13909. 
Centerpartiet reserverade sig mot utskottets förslag att avslå yrkande 26.910 
Riskdagen biföll utskottens förslag den 06.06.2020 (yrkanden 20, 24, 25), 
respektive den 06.05.2020 (yrkande 26). Beslutet att avslå yrkanden 20, 24 
och 25 fattades med acklamation. Yrkande 26 avslogs av riksdagen med 
votering den 06.05.2020.  
Votering (utskottets förslag emot C:s förslag) 
Ja: S, V, MP, KD, L, SD 
Nej: C 
Avstående: M 
 
Miljö- och jordbruksutskottet föreslog att avslå motion 2019/20:2664 (M) i sitt 
betänkande 2019/29:MJU14.911  
Riksdagen biföll utskottets förslag den 06.05.2020. Beslutet fattades med 
acklamation.  
 
Finansutskottet föreslog att avslå motion 2019/20:3604 (KD) i sitt 
betänkande 2019/20:FiU20.912 
Riksdagen biföll utskottets föreslag den 16.06.2020. 
Votering (utskottets förslag emot M:s förslag) 
Ja: S, L, C, MP 
Nej: M 
Avstående: KD; V, SD 
 
Miljö- och jordbruksutskottet föreslog att avslå motion 2019/20:2055 (L) i sitt 
betänkande 2019/20:MJU16 vilket Liberalerna reserverade sig emot.913 
Riksdagen biföll utskottets föreslag den 10.06.2020.  
Votering (utskottets förslag emot L:s förslag) 
Ja: S, M, SD, C, MP 
Nej: L 
Avstående: V, KD 
 
Miljö- och jordbruksutskottet föreslog att avslå motion 2020/21:2918 (C) i sitt 
betänkande 2020/21:MJU14 vilket Centerpartiet reserverade sig emot. 914 
Riksdagen biföll utskottets föreslag den 21.04.2021. Besluten fattades med 
acklamation.  

 

908 betänkande 2019/20:MJU14 
909 betänkande 2019/20:MJU13 
910 betänkande 2019/20:MJU13 
911 sitt betänkande 2019/29:MJU14 
912 betänkande 2019/20:FiU20 
913 betänkande 2019/20:MJU16 
914 betänkande 2020/21:MJU14 



 
Miljö- och jordbruksutskottet föreslog att avslå motion 2020/21:3238 
(yrkande 1) (L) i sitt betänkande 2020/21:MJU14 vilket Liberalerna 
reserverade sig emot. 915 
Riksdagen biföll utskottets föreslag den 21.04.2021. Besluten fattades med 
acklamation.  
 
Finansutskottet föreslog att avslå motion 2020/21:4035 (KD) i sitt betänkande 
2020/21:FiU20 vilket Kristdemokraterna reserverade sig emot.916  
Riksdagen biföll utskottets föreslag den 16.06.2021. 
Votering (utskottets förslag emot M:s förslag) 
Ja: S, L, C, MP 
Nej: M 
Avstående: KD; V, SD 
 
Miljö- och jordbruksutskottet föreslog att avslå motion 2020:21:3351 (M) i sitt 
betänkande 2020/21: MJU19 vilket Moderaterna och Kristdemokraterna 
gemensamt reserverade sig emot.917 
Riksdagen biföll utskottets föreslag den 02.06.2021. Beslutet fattades med 
acklamation.  
 
Miljö- och jordbruksutskottet föreslog att avslå motion 2020/21:3282 (L) i sitt 
betänkande 2020/21:MJU9 vilket Liberalerna reserverade sig emot.918 
Riksdagen biföll utskottets föreslag den 04.03.2021. Beslutet fattades med 
acklamation. 
 
Miljö- och jordbruksutskottet föreslog att avslå motion 2020/21:2709 (MP) i 
sitt betänkande 2020/21: MJU19.919 Riksdagen biföll utskottets föreslag den 
02.06.2021. Beslutet fattades med acklamation.  
 
Miljö- och jordbruksutskottet föreslog att avslå motion 2020:21:3348 (M) i sitt 
betänkande 2020/21:MJU14 vilket Moderaterna reserverade sig emot.920  
Riksdagen biföll utskottets föreslag den 21.04.2021. Beslutet fattades med 
acklamation.  
 
Miljö- och jordbruksutskottet föreslog att avslå motion 2020/21:659 (SD) i sitt 
betänkande 2020/21:MJU14 vilket Sverigedemokraterna reserverade sig.921 

 

915 betänkande 2020/21:MJU14 
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Riksdagen biföll utskottets föreslag den 21.04.2021.  
Votering (utskottets förslag emot SD:s förslag) 
Ja: S, V, C, KD, L 
Nej: SD 
Avstående: M 
 
Miljö- och jordbruksutskottet föreslog att avslå motion 2020/21:2729 (MP) i 
sitt betänkande 2020/21:MJU19.922 Riskdagen biföll utskottets förslag den 
02.06.2021. Beslutet fattades med acklamation. 
 
Miljö- och jordbruksutskottet behandlar motion 2021/22:3665 (C). 
 
Miljö- och jordbruksutskottet behandlar motion 2021/22:3996 (L). 
 
Miljö- och jordbruksutskottet behandlar motion 2021/22:3433 (M). 
 
Miljö- och jordbruksutskottet behandlar motion 2021:22:3431 (M). 
 
EU-nämnden 
 
Sökord: kemikalier, innehåll, återvinning, cirkulär, transparens, Basel-
konvention, Stockholm-konvention, Rotterdam-konvention, Chemicals in 
Products Programme, UNEA (United Nations Environment Assembly), 
product passport/ produktpass, SAICM (Strategic Approach to International 
Chemicals Management), SCIP (Information on Substances of Concern), 
Chemicals Strategy for Sustainability, EU:s Circular Economy Action Plan 
2020, Reach 
 
Förutom EU:s förslag om införandet av ett produktpass, har inga konkreta 
åtgärder för att göra information om varors kemikalieinnehåll lättillgänglig 
diskuterats i EU-nämnden. Regeringspartierna (MP och S), Liberalerna och 
Moderaterna har i anföranden uttryckt sin vilja att stärka den europeiska 
kemikalielagstiftningen respektive att införa EU-regler för att komma 
närmare målet om en giftfri/cirkulär ekonomi.  
 
Den 19 juni 2019 diskuterade EU-nämnden om resultaten av en granskning 
av EU:s miljöpolitik som hade genomförts av kommissionen 
(dagordningspunkt 4, Granskning av genomförandet av miljöpolitiken.) I den 
diskussionen sa Isabella Lövin (MP) dåvarande Miljö- och klimatminister: 
”Regeringen delar kommissionens bedömning att det i det fortsatta 
genomförandearbetet är viktigt att integrera miljö- och klimatmål i andra 
politikområden, att förbättra transparens och tillgång till miljöinformation 

 

922 betänkande 2020/21:MJU19 



och att främja aktivt deltagande på lokal och regional nivå.”923 Andra 
anföranden in den diskussionen var inte av relevans för den granskade 
frågan. Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens 
redovisade ståndpunkt. 
 Den 28 februari 2020 diskuterade EU-nämnden om den europeiska gröna 
given (dagordningens punkt 3, Den europeiska gröna given). I den 
diskussion sa Isabella Lövin (MP) dåvarande Miljö- och klimatminister: 
”Dessutom prioriteras en ny handlingsplan för cirkulär ekonomi som bör 
bidra till omställningen till resurseffektiva och giftfria kretslopp. 
Regeringen välkomnar kommissionens nollutsläppsvision för en giftfri 
miljö.” Anf. 4 Miljö- och klimatminister ISABELLA LÖVIN (MP)924 Lina 
Nordquist (L) svarade på detta: ”Vi står bakom regeringens föreslagna 
position, men vi saknar något som vi skulle vilja lägga till (…).”925 
Liberalernas tillägg som nämns i citatet var inte av relevans för den 
granskade frågan.  
 
Den 17 juni 2020 hade EU-nämnden ett möte för ”information och samråd 
inför videomötet den 23 juni och miljöpolitikens bidrag till grön 
återhämtning efter covid-19.” I den diskussionen sa Statssekreterare Gunvor 
Ericson: ”En resurseffektiv cirkulär och giftfri ekonomi är en central 
komponent i den gröna omställningen. I mars presenterade EU-
kommissionen en handlingsplan för cirkulär ekonomi som en del av den 
gröna given. (…) EU:s kommande kemikaliestrategi är också en viktig del i 
den gröna återhämtningen eftersom målet om en giftfri miljö inte får 
prioriteras ned i arbetet med återhämtningen.”926  
 
I nästa anförande svarade Jessica Rosencrantz (M): 
”Jag vill också välkomna att regeringen har gjort vissa tillägg i 
ståndpunkten inför dagens möte, och jag välkomnar bland annat 
omnämnandet både i skrift och nu muntligt om vikten av handlingsplanen. 
för bioekonomi som en angelägen del för att nå den cirkulära ekonomin. 
Tack för detta tillägg!”927 
Andra anföranden in den diskussionen var inte av relevans för den 
granskade frågan.  
 
Den 11 december 2020 diskuterade EU-nämnden om dagordningspunkt 6, 
Slutsatser om en cirkulär och grön återhämtning. I den diskussionen var det 
enda anförande som gjordes av Isabella Lövin (MP) dåvarande  Miljö- och 
klimatminister:  

 

923 EU-nämndens uppteckningar 2018/19:39 
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”På rådsmötet kommer rådsslutsatserna för cirkulär ekonomi att antas. 
Slutsatserna behandlar EU-kommissionens handlingsplan för cirkulär 
ekonomi, som presenterades i mars i år. Rådsslutsatserna är, precis som EU-
handlingsplanen, breda och behandlar hela kedjan från utvinning och 
tillverkning till konsumtion och avfallshantering. Regeringen ser 
handlingsplanen och antagandet av rådsslutsatserna som viktiga steg 
framåt. Arbetet med cirkulär ekonomi inom EU kommer att kunna bidra till 
att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle och bidra till en 
grön återhämtning. Ett av de mer omfattande förslagen i EU-
handlingsplanen är ett nytt ramverk för produkter, med initiativ för att 
produkterna ska bli mer cirkulära. Regeringen välkomnar att även 
rådsslutsatserna lyfter fram vikten av produktramverket.” 928 Vice 
ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens redovisade 
ståndpunkt.  
 
Samma dag diskuterade EU-nämnden om dagordningspunkt 7, Slutsatser 
om digitalisering till nytta för miljön. I diskussionen sa Isabella Lövin (MP) 
dåvarande Miljö- och klimatminister: ”Fru ordförande! Rådsslutsatserna om 
digitalisering till förmån för miljön är ett tyskt initiativ för att lyfta 
digitaliseringens roll och möjlighet till att bidra till miljömässigt hållbar 
utveckling. Rådsslutsatserna visar på hur digitaliseringen kan stärka 
arbetet för miljö och klimat. Det här är en viktig del i arbetet för EU:s 
återhämtning, som bygger på den europeiska gröna given och den digitala 
omställningen. Regeringen anser att det är viktigt att digitala lösningar i sig 
bidrar till miljömålen och till målen i Agenda 2030. Dessa digitala lösningar 
måste utvecklas så att de får en så liten resurspåverkan som möjligt så att 
nya hållbara tekniska lösningar utformas Digitala produktpass är en viktig 
komponent för att stärka utvecklingen av en resurseffektiv, cirkulär och 
biobaserad ekonomi. Regeringen välkomnar att rådsslutsatserna uppmanar 
kommissionen att lägga fram ett ambitiöst förslag om ett bindande digitalt 
produktpass inom EU inom ramen för det kommande 
produktpolicyramverket. Det är i arbetet med produktpass också viktigt med 
en utformning som är förenlig med den fria rörligheten för varor och 
gemensamma principer för internationell handel. Rådsslutsatserna är 
färdigförhandlade och väntas därför tas som en så kallad falsk B-punkt, 
vilket innebär att det inte blir någon förhandling om slutsatserna på mötet.” 

929 
Vice ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens redovisade 
ståndpunkt. 
 

 

928 EU-nämndens uppteckningar 2020/21:20 
929 EU-nämndens uppteckningar 2020/21:20 



Samma dag diskuterade EU-nämnden om dagordningspunkt 8, Meddelandet 
Kemikaliestrategi för hållbarhet – På väg mot en giftfri miljö. I diskussionen 
sa Isabella Lövin (MP) dåvarande Miljö- och klimatminister: ”Fru ordförande! 
Kommissionen presenterade i oktober sitt meddelande om en 
kemikaliestrategi för hållbarhet och giftfri miljö. Vid kommande rådsmöte 
kommer ett åsiktsutbyte att ske om kemikaliestrategin. Regeringen 
välkomnar den sedan länge efterlängtade kemikaliestrategin. Strategin har 
en ambitiös ansats och ser lovande ut med sin handlingsplan med cirka 56 
åtgärdsförslag och detaljerade tidsramar. Med strategin har vi goda 
förutsättningar för att stärka och förbättra EU:s kemikaliepolitik och 
lagstiftning. (…) Regeringen är sammanfattningsvis positiv till att stärka 
lagstiftningen, exempelvis Reachförordningen, men det behövs även 
incitament för den gröna omställningen av EU:s kemikalieindustri.”930 
Dessutom svarade Isabella Lövin på en fråga av Centerpartiet: ”Frågan om 
utländsk plast är väldigt relevant. Här driver regeringen också på för ett 
globalt plastavtal inom ramen för Unea, och tillsammans med andra länder 
är vi väldigt aktiva i att få på plats någonting som gör att vi även på global 
nivå kan kontrollera och fasa ut farliga kemikalier i plast. Plast är ju en 
extremt global vara, och det kommer in mycket varor från utanför EU. Det är 
ett bra medskick, och min bedömning är att regeringen driver den 
positionen. När det gäller hygienprodukter tror jag också att det är 
omhändertaget.” 931 
Vice ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens redovisade 
ståndpunkt. 
 
Den 12 mars 2021 diskuterade EU-nämnden om dagordningspunkt 3, Förslag 
till ny batteriförordning. I diskussionen sa dåvarande miljö- och 
klimatminsiter Per Bolund  
PER BOLUND (MP): ”Reglering av farliga ämnen anser vi bör göras inom 
ramen för Reachförordningen.”932 
Andra anföranden in den diskussionen var inte av relevans för den 
granskade frågan.  
 

16.4 Riksdagens behandling  
 
Sökord: kemikalier, innehåll, återvinning, cirkulär, transparens, Basel-konvention, 
Stockholm-konvention, Rotterdam-konvention, Chemicals in Products Programme, 
UNEA (United Nations Environment Assembly), product passport/ produktpass, 
SAICM (Strategic Approach to International Chemicals Management), SCIP 
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(Information on Substances of Concern), Chemicals Strategy for Sustainability, EU:s 
Circular Economy Action Plan 2020, Reach 
 
Propositioner 
Inga propositioner med syfte att göra varors kemikalieinnehåll lättare tillgänglig 
har behandlats i kammaren under mandatperioden. 

Motioner 
23 motioner har lagts om tillgängligheten till varornas kemikalieinnehåll. Av de 23 
motioner som lagts under mandatperioden har 18 avslagits. Motion 2018/19:2610 (C) 
bifölls delvis. Den bifallna delen av motionen berörde dock inte information om 
tillgänglighet till information om varors kemikalieinnehåll. 4 motioner saknar 
fortfarande beslutsinformation 
 
Interpellationer, frågor och debatt 
Inga interpellationer eller skriftliga frågor om att förbättra tillgängligheten till 
varors kemikalieinnehåll har väckts av partierna under mandatperioden. Däremot 
har Sverigedemokraterna uttryckt sin oro över brist på information om varors 
innehåll vid köp av produkter som kommer utifrån EU i två skriftliga frågor av 
Angelica Lundberg.933 
 
I riksdagens debatter om kemikaliepolitik uttryckte alla partier sitt stöd för 
ambitiösare europeiskt och/eller globalt kemikaliearbete som förbättrar 
återvinningsmöjligheter respektive gynnar målet om en cirkulär och giftfri 
ekonomi. Partierna förslog ibland konkreta åtgärder hur varors kemikalieinnehåll 
skulle bli lättare tillgänglig. Några exempel är de följande:  
 
Riksdagsdebatt den 27.02.2019934 
Anf. 128 ELIN SEGERLIND (V): 
”Det går att vända utvecklingen. Vänsterpartiet vill se en ekonomi som är cirkulär, 
där vi inte tar ut mer från naturen än vad som är hållbart och där det som används 
kan användas igen genom återanvändning och materialåtervinning. Detta är ett 
synsätt som vi behöver bygga in i all industriell verksamhet. Det kan vi göra genom 
att tydligare standardisera de material som släpps ut på marknaden. En del av 
denna standardisering skulle kunna vara att allt material som används också ska 
kunna återanvändas. Vi behöver också tydligare krav på produktdesign”  
 
Riksdagsdebatt den 27.02.2019935 
Anf. 143 MARIA GARDFJELL (MP): 936 
”De pekar på att användningen av återvunnet material kräver ett aktivt 
kemikaliearbete – det är viktigt att avgifta kretsloppet om cirkulär ekonomi ska 
fungera och bli lönsamt(…). Fru talman! Återvinningsindustrin måste utvecklas och 

 

933 Skriftlig fråga 2020/21:978 och Skriftlig fråga 2020/21:1665 
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byggas ut. Det behövs fördjupade kunskaper om nya lösningar, till exempel att 
mineraltillgångar kan göras tillgängliga genom så kallad urban mining.” 
 
Riksdagsdebatt den 18.03.2020937 
Anf. 80 MARIA GARDFJELL (MP) replik 
”Det är viktigt att fundera över hur handel med plast eventuellt påverkar. Det 
handlas mycket med sopor i världen. Här finns en ny konvention som heter 
Baselkonventionen. Jag välkomnar verkligen att den har kommit till, för den ska 
reglera möjligheten att handla med just plastskräp.” 
 
Riksdagsdebatt den 27.02.2019938 
Anf. 135 MARLENE BURWICK (S) 939 
”En utredning ska tillsättas om möjligheten att alla produkter ska ha ett 
produktpass med information om vad produkten innehåller, var den kommer ifrån 
och hur den kan återvinnas eller tas om hand. (…) 
Förslagen omfattar såväl förbud som krav på förbättrad avfallsinsamling, nationella 
mål om minskad konsumtion, krav på märkning, designkrav och krav på 
kostnadstäckning.” 
 
Riksdagsdebatt den 28.02.2019940 
Anf. 150 RICKARD NORDIN (C)  
” Arbetet med att reglera ämnen i EU:s kemikalielagstiftning Reach behöver gå 
fortare, och Sverige ska vara pådrivande för att öka det skyddet. En intressant 
riktning för Sverige att gå före är att se över möjligheten att arbeta med mer 
kraftfulla styrmedel för att minska användningen av de kandidatämnen som pekas 
ut men ännu inte har förbjudits inom arbetet med kemikalielagstiftningen på EU-
nivå. Vi vet att Reach ibland är alltför tungrott, men nationellt har vi möjligheten att 
gå före. Det är en möjlighet som vi borde utnyttja i mycket högre grad än i dag. (…) 
Centerpartiet vill att det införs ett europeiskt regelverk med krav på redovisning av 
kemikalieinnehåll i byggmaterial och att det syns på innehållsdeklarationen. Det 
saknas i dag även inom Echa insyn i innehållet i de materialen. (…) En utmaning för 
att nå detta är att konstruera vår lagstiftning och våra regelsystem klokt inom det 
europeiska systemet. Vi ska inte bara ha höga krav i Sverige och Europa utan 
systemen ska också kunna hantera import och global handel. Därför behöver vi 
lägga mycket krut på att inkludera e-handel och importvaror i de ekonomiska 
styrmedel och den lagstiftning vi har här i Sverige och som vi beslutar skarpt om. 
Självklart behöver vi göra ett gediget arbete även på internationell nivå” 
 
Riksdagsdebatt den 06.05.2020941 
Anf. 41 JESSICA ROSENCRANTZ (M): 
”Skadliga kemikalier kan som sagt komma in i EU via tredjeland, som man kallar 
det, det vill säga ett land utanför EU. Här behövs förstärkta insatser. Bland annat 

 

937 Prot. 2019/20:88 
938 Prot. 2018/19:56 
939 Prot. 2018/19:56 
940 Prot. 2018/19:57 
941 Prot. 2019/20:117 



behövs det nog en högre medvetandegrad bland svenska konsumenter när det 
gäller innehållet i produkter som man med ett enkelt klick kan köpa på nätet. Vi 
menar att Kemikalieinspektionen eller annan relevant myndighet bör få ett 
kunskapsuppdrag: att informera allmänheten om förekomsten av förbjudna 
kemikalier i många av de produkter som importeras från länder utanför EU.” 
 
Anf. 42 MARTIN KINNUNEN (SD): 942 
”Därför är det viktigt att vi tar vårt ansvar och reglerar kemikalieanvändningen för 
att få ut största möjliga nytta utan att göra skada. Det kan göras på flera sätt. Ett sätt 
är att verka på EU-nivå genom Reach, där flera länder gemensamt kan anmäla och 
registrera nya ämnen och där det ställs krav på hanterandet av farliga sådana.” 
 
Riksdagsdebatt den 06.05.2020943 
Anf. 43 KJELL-ARNE OTTOSSON (KD): 944 
”Dock har vi utmaningar, inte minst med alla inköp vi gör på diverse digitala 
plattformar runt om i världen. Varorna kommer hem till oss utan att vi har en aning 
om vad de faktiskt innehåller. Vi måste alltså jobba för att få med alla länder i 
världen när det gäller att hantera kemikalier varsamt, inte minst så att vi skyddar 
våra barn och unga. (…) Detta pekar tydligt på att EU bör vara en stark aktör på 
kemikalieområdet och att väldigt mycket av vår kemikaliepolitik bör samordnas 
där. För som vi har sagt tidigare: Kemikalier kan vara otroligt farliga, men rätt 
använda är de väldigt viktiga för vår överlevnad. (…) Detta pekar tydligt på att EU bör 
vara en stark aktör på kemikalieområdet och att väldigt mycket av vår 
kemikaliepolitik bör samordnas där. För som vi har sagt tidigare: Kemikalier kan 
vara otroligt farliga, men rätt använda är de väldigt viktiga för vår överlevnad.  (…) I 
Reachlagstiftningen anges att all import eller tillverkning av kemiska ämnen över 1 
ton per år måste registreras. Eftersom nanomaterial ofta används eller importeras i 
väldigt små mängder riskerar de därmed att falla under strecket för detta krav, 
vilket gör att den nuvarande lagstiftningen inte helt kan generera den information 
som behövs för att bedöma risker och vid behov vidta åtgärder. Kristdemokraterna 
delar regeringens bedömning att det finns ett stort behov av att anpassa 
lagstiftningen inom EU och säkerställa att etappmålet om nanopartiklar och 
nanomaterial uppnås.” 
 
Riksdagsdebatt den 06.05.2020945 
Anf. 46 NINA LUNDSTRÖM (L): 946 
Det är viktigt att fortsätta utveckla EU:s kemikalielagstiftning Reach (…) I och med 
att det finns kemikalier som kan ha en hälsovådlig påverkan är det viktigt med ett 
konsumentperspektiv – att det blir en ökad transparens kring kemikalieinnehåll i 
varor och i material i hela leverantörskedjan, även för importerade varor.  
 

 

942 Prot. 2019/20:117 
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Partierna diskuterade eller nämnde reglering av varors kemikalieinnehåll under 
mandatperioden i de följande debatter947:  
Riksdagsdebatt den 14.02.2019,  
Riksdagsdebatt den 27.02.2019,  
Riksdagsdebatt den 28.02.2019,  
Riksdagsdebatt den 04.04.2019,  
Riksdagsdebatt den 10.09.2019,  
Riksdagsdebatt den 16.12.2019,  
Riksdagsdebatt den 18.03.2020,  
Riksdagsdebatt den 06.05.2020,  
Riksdagsdebatt den 11.06.2020,  
Riksdagsdebatt den 15.06.2020,  
Riksdagsdebatt den 11.12.2020,  
Riksdagsdebatt den 12.01.2021,  
Riksdagsdebatt den 24.03.2021,  
Riksdagsdebatt den 26.03.2021,  
Riksdagsdebatt den 06.05.2021,  
Riksdagsdebatt den 27.05.2021,  
Riksdagsdebatt den 31.05.2021, 
Riksdagsdebatt den 11.01.2022,  
Riksdagsdebatt den 03.03.2022. 
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17. Ägaranvisningar till statliga bolag 
 
Bakgrund 
Ägaranvisningar benämns även som ägardirektiv av partierna. 

17.1 Initiativ under mandatperioden 
 
Sökord för SOU och DS: 
Ägardirektiv 
Ägaranvisning  
Samhällsuppdrag 
Ägarstyrning INTE samhällsuppdrag INTE ägardirektiv INTE ägaranvisning 
Sökning på de största utsläpparna: 
LKAB OCH miljömål  
SAS OCH miljömål 
Sveaskog OCH miljömål 
Vattenfall OCH miljömål  
Postnord OCH miljömål  
Telia OCH miljömål  
 
Den 27 februari 2020 beslutade regeringen om ägarpolicy för bolag med 
statligt ägande som ersätte ägarpolicyn från 2017. Ägarpolicyn för 2020 har 
inte uppdaterats från 2017 gällande att skärpa ägaranvisningarna så att de 
statliga bolagen tydligare verkar för att nå miljö- och klimatmålen.  
 
I ägarpolicyn 2017 skriver regeringen ”Bolag med statligt ägande ska agera 
föredömligt inom området hållbart företagande och i övrigt agera på ett 
sådant sätt att de åtnjuter offentligt förtroende. (…) För staten som ägare är 
det av särskild vikt att bolag med statligt ägande arbetar för följande (…) En 
minskad klimat- och miljöpåverkan genom en hållbar och giftfri 
resursanvändning för att det av riksdagen beslutade generationsmålet och 
de beslutade miljökvalitetsmålen samt det s.k. Parisavtalet ska uppnås.” 
 
I ägarpolicyn 2020 skriver regeringen ”Bolag med statligt ägande ska agera 
föredömligt inom området hållbart företagande och i övrigt agera på ett 
sådant sätt att de åtnjuter offentligt förtroende. (…) Det är av särskild vikt att 
bolag med statligt ägande arbetar för följande. (…) En miljömässigt hållbar 
utveckling med minskad klimat- och miljöpåverkan. Bolagen ska inom sin 
bransch vara föredömen på miljö- och klimatområdet och arbeta för att de 



av riksdagen beslutade nationella miljö- och klimatmålen samt det s.k. 
Parisavtalet ska uppnås. De nationella miljömålen är en viktig del i 
genomförandet av Agenda 2030.”   
 

17.2 Propositioner, förordningar och motioner 
 
Propositioner och förordningar 
Sökord: 
Ägardirektiv 
Ägaranvisning  
Samhällsuppdrag 
Ägarstyrning INTE samhällsuppdrag INTE ägardirektiv INTE ägaranvisning  
Sökning på de största utsläpparna: 
LKAB OCH miljömål - inget aktuellt i prop. eller motioner  
SAS OCH miljömål - inget aktuellt i prop., en aktuell motion  
Sveaskog OCH miljömål - inget aktuellt i prop. eller motioner 
Vattenfall OCH miljömål - inget aktuellt i prop. eller motioner 
Postnord OCH miljömål - en motion hos V, inlagt betänkande och 
omröstning.  
Telia OCH miljömål - inget aktuellt i prop. eller motioner.  
 
Skr. 2021/22:31: Riksrevisionens rapport om hållbart företagande och 
styrning av de statligt ägda bolagen 
I granskningen av hållbart företagande och styrning av de statliga bolagen 
skriver Riksrevisionen: “Riksrevisionens bedömning är att det är tydligt att 
staten strävar efter att vara en aktiv och professionell ägare på området 
hållbart företagande. Riksrevisionen har gjort iakttagelser och lämnat 
rekommendationer till regeringen att följa upp de statligt ägda bolagens 
arbete med hållbart företagande mer systematiskt, att förtydliga 
informationen till bolagen om vilka internationella riktlinjer som de ska 
beakta och vad riktlinjerna innebär, att utveckla informationen till 
riksdagen samt att överväga att införa ytterligare krav på bolagens 
hållbarhetsredovisning.” Med anledning av granskningen skriver 
regeringen: “I syfte att säkerställa och kontinuerligt utveckla den aktiva och 
professionella förvaltningen av statens tillgångar i form av aktierna i 
bolagen med statligt ägande har regeringen låtit Regeringskansliet utveckla 
ett antal verktyg och processer för sitt arbete, vilka regeringen avser att 
även fortsättningsvis kontinuerligt utvärdera och förbättra. Regeringen 



avser bland annat att utveckla analysen av bolagens strategiska mål för 
hållbart värdeskapande i förhållande till de krav som framgår av statens 
ägarpolicy.” Varken i rekommendationerna från Riksrevisionen eller 
regeringens åtgärder och kommentar nämns något om att skärpa de statliga 
bolagens ägaranvisningar så att de får ett tydligare uppdrag att verka för att 
nå miljömålen. 
 
Motioner  
Sökord: 
Ägardirektiv 
Ägaranvisning 
ägarstyrning INTE samhällsuppdrag INTE ägardirektiv INTE ägaranvisning 

17.2.1 Regeringspartierna  
 
17.2.1.1 Socialdemokraterna (2018–2022) 
 
Socialdemokraterna har inte lagt några motioner om att skärpa de statliga 
bolagens ägaranvisningar så att de får ett tydligare uppdrag att verka för att 
nå miljömålen. 
 
17.2.1.2 Miljöpartiet (2018 t o m 30 nov 2021) 
 
I kommittémotion 2018/19:2315 “En kraftfull naturpolitik” av Maria Gardfjell 
m.fl. yrkar Miljöpartiet på att: “Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om att skärpa miljökraven för Sveaskog och tillkännager detta för 
regeringen.” I bakgrunden skriver partiet: “Miljökraven på Sveriges största 
skogsägare Sveaskog bör höjas. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna 
som sin mening. Det statliga bolaget ska öka andelen hyggesfritt och få ett 
glasklart uppdrag att arbeta för att uppnå miljömålen.”948 (Behandlades i 
2018/19:NU4, utskottets förslag: avslag, kammarens beslut). 
 
I kommittémotion 2020/21:2709 “Miljöpolitik – viktiga frågor om miljö, natur 
och klimat” av Maria Gardfjell m.fl. yrkar Miljöpartiet på att “Riksdagen 
ställer sig bakom det som anförs i motionen om de statliga bolagens 
hållbarhetsarbete och tillkännager detta för regeringen.” I bakgrunden 
skriver partiet: “Statliga bolag måste styras i en miljömässigt hållbar 

 

948 2018/19:2315 yrkande 5, ss. 1 och 5-6.  



riktning. De bolag som står för 99 procent av de statliga bolagens 
klimatpåverkan är Vattenfall, LKAB, SAS, Postnord och Sveaskog. I den 
senaste ägarpolicyn beslutade regeringen att bolagen ska vara föredömen 
inom sin bransch och arbeta för att uppnå miljökvalitetsmålen och 
Parisavtalet. Miljöpartiet anser att regeringen bör utveckla och intensifiera 
ägarstyrningen så att skrivningarna om hållbarhet får 
genomslag.”949(Behandlades i 2020/21:NU4, utskottets förslag: avslag, 
kammarens beslut: avslag). 
 
I kommittémotion 2021/22:4066 ”Kraftfull politik för att möta 
klimatnödläget” av Lorentz Tovatt m.fl. yrkar Miljöpartiet på att ”Riksdagen 
ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla statliga bolag ska ha 
vetenskapligt baserade klimatmål och klimatplaner samt ges skärpta 
ägardirektiv om att verka för att nå miljömålen och Parisavtalet, och detta 
tillkännager riksdagen för regeringen.” I bakgrunden skriver partiet: 
”Miljöpartiet anser att regeringen bör utveckla och intensifiera 
ägarstyrningen så att skrivningarna om hållbarhet får genomslag. Vi menar 
att alla statliga bolag bör ha vetenskapligt baserade klimatmål och 
klimatplaner. Regeringen bör ge SJ ett samhällsuppdrag om att verka för 
ökat tågresande i hela Sverige och till huvudorterna i våra grannländer, 
inklusive utökad nattågstrafik och direktlinjer till andra delar av Europa (…) 
Swedavia att arbeta för minskat flygresande (…) Visit Sweden att i sin 
marknadsföring av Sverige som turistdestination fokusera på närmarknader 
med syfte att minska flygandet (…) ändra Sveaskogs ägardirektiv samt 
Fastighetsverkets och Fortifikationsverkets regleringsbrev så att alla 
statliga skogsägare går mot ett skogsbruk utan gigantiska kalhyggen, där 
avverkningsmetoderna anpassas för att skapa utrymme för större biologisk 
mångfald och kolinlagring.”950 (Behandlades i 2021/22:NU4, utskottets 
förslag: avslag, kammarens beslut: avslag). 
 

17.2.2 Oppositions- och samarbetspartierna 
 

17.2.2.1 Moderaterna  
 

 

949 2020/21:2709 yrkande 29, ss. 2 och 26. 
950 2021/22:4066 yrkande 15, ss. 2 och 12–13.  



Moderaterna har inte lagt några motioner om att skärpa de statliga bolagens 
ägaranvisningar så att de får ett tydligare uppdrag att verka för att nå 
miljömålen. 

 

I kommittémotion 2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. “Fler företag och 
stärkt konkurrenskraft” föreslog Moderaterna i yrkande 41 att ”Riksdagen 
ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten ska vara ett 
föredöme för hållbart företagande och fortsätta det goda hållbarhetsarbetet 
för de statliga bolagen och tillkännager detta för regeringen.” Samt i yrkande 
45 att “Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten 
i sin roll som ägare ska vara ett föredöme vad gäller hållbarhetsredovisning 
enligt GRI (Global Reporting Initiative), CSR (Corporate Social 
Responsibility), affärsetik, transparens och ansvarstagande, och detta 
tillkännager riksdagen för regeringen.”951 (Behandlades båda i 2018/19:NU4, 
utskottets förslag: avslag, kammarens beslut: avslag).  

 

I kommittémotion 2019/20:2677 ”Fler företag och stärkt konkurrenskraft” av 
Lars Hjälmered m.fl. yrkar Moderaterna på att ”Riksdagen ställer sig bakom 
det som anförs i motionen om att staten i sin roll som ägare ska verka för att 
statliga bolag ska vara ett föredöme vad gäller social och miljömässig 
hållbarhet och tillhandahålla hållbarhetsredovisning enligt GRI (Global 
Reporting Initiative) och tillkännager detta för regeringen.” I bakgrunden 
skriver partiet: ”Vissa statliga bolag har ett särskilt samhällsuppdrag. Det är 
viktigt att dessa tydligt redovisas och är styrande för bolagens verksamhet. 
Regeringens styrning av de statliga bolagen ska ske inom de ramar som 
riksdagen fastställt. Vi förutsätter att regeringen förankrar förändringar i 
exempelvis ägardirektiv och bolagsordning i riksdagen för att säkra 
långsiktighet och insyn.”952 (Behandlades i 2019/20:NU4, utskottets förslag: 
avslag, kammarens beslut: avslag). 

 

I följdmotion 2021/22:4276 av Lars Hjälmered m.fl. (M, KD) “med anledning av 
skr. 2021/22:31 Riksrevisionens rapport om hållbart företagande och 
styrning av de statligt ägda bolagen” skrev Moderaterna och 

 

951 2018/19:2783 yrkande 41 och 45. 
952 2019/20:2677 yrkande 32, ss. 3 och 25.  



Kristdemokraterna att “Riksrevisionen har granskat regeringens styrning av 
statliga bolag när det kommer till deras hållbarhetsarbete samt hur väl 
ambitionerna i statens ägarpolicyer uppnås och omsätts i praktiken. […] 
Givet Riksrevisionens granskning anser Moderaterna och 
Kristdemokraterna att ett antal punkter bör förbättras. Det är tydligt att 
granskningen behöver genomföras mer systematiskt och återkommande för 
samtliga statliga bolag än vad som sker i dag kring det hållbara 
företagandet. Av Riksrevisionens dragning framgår det att för en del statliga 
företag har det gått så lång tid som sju år utan att en ägardialog skett.”953 I 
motionen föreslog partierna i yrkande 2 att “Riksdagen ställer sig bakom det 
som anförs i motionen om att regeringen ska förbättra och systematisera 
uppföljningar av hållbarhetsarbetet i statliga bolag och tillkännager detta för 
regeringen.” (Behandlades i 2021/22:NU4, utskottets förslag: avslag, 
kammarens beslut: avslag). 

 
17.2.2.2 Sverigedemokraterna 

 
I kommittémotion 2021/22:2953 “En konkurrenskraftig svensk järnväg” av 
Patrik Jönsson m.fl. yrkar Sverigedemokraterna på att “Riksdagen ställer sig 
bakom det som anförs i motionen om behovet av sänkta finansiella mål för 
SJ AB och tillkännager detta för regeringen.” I motiveringen skriver partiet 
att “Det råder stor samsyn kring värdet av att öka spårburen trafik för att 
minska utsläppen av växthusgaser. (…) Vi menar att SJ AB:s höga 
avkastningskrav försvårar möjligheterna att expandera utbudet av avgångar 
och utvidga antalet sträckor att trafikera. Vi anser därför att 
avkastningskravet bör sänkas för att bolaget ska ges bättre möjligheter till 
såväl nyinvesteringar som expansion av verksamheten.”954 (Behandlades i 
2021/22:NU4, utskottets förslag: avslag, kammarens beslut: avslag).  

I kommittémotion 2021/22:2434 “Statligt ägande” av Mattias Bäckström 
Johansson m.fl. yrkar Sverigedemokraterna på att “Riksdagen ställer sig 
bakom det som anförs i motionen om att se över statens finansiella mål för 
SJ AB som bör sänkas och tillkännager detta för regeringen.” I motiveringen 
skriver partiet “Att öka andelen tågresor anses vara av stor vikt i arbetet att 
minska utsläppen av växthusgaser och att dessa resor i stor utsträckning 
bör ske med spårtrafik råder det stor samsyn kring. Avgörande för att 

 

953 Motion 2021/22:4276 
954 2021/22:2953 yrkande 4, ss. 1 och 10.  



resenären ska välja tåg är att man kan räkna med punktliga tåg som upplevs 
som fräscha, moderna och attraktiva. (…) SJ AB borde då vara den aktör som 
bedriver trafik även där andra aktörer inte ser någon lönsamhet (…) De 
problem med tågtrafiken som redovisats ovan hänger samman med de 
ekonomiska mål som beslutats om för SJ. Trots att dessa mål reviderades år 
2014 ser vi fortfarande samma problematik. Avkastningskravet bör därför 
sänkas ytterligare för att bolaget ska kunna komma till rätta med den ovan 
nämnda problematiken.”955 (Behandlades i 2021/22:NU4, utskottets förslag: 
avslag, kammarens beslut: avslag). 

I kommittémotion 2020/21:720 och 2019/20:549 och 2018/19:142 ”Vattenfall 
AB” av Mattias Bäckström Johansson m.fl. yrkar Sverigedemokraterna på 
att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge 
Vattenfall AB i ägardirektiv att stoppa den förtida avvecklingen av Ringhals 
1 och tillkännager detta för regeringen.”956  

 
17.2.2.3 Kristdemokraterna 
Kristdemokraterna har inte lagt några motioner om att skärpa de statliga 
bolagens ägaranvisningar så att de får ett tydligare uppdrag att verka för att 
nå miljömålen. 

 
I följdmotion 2021/22:4276 av Lars Hjälmered m.fl. (M, KD) “med anledning av 
skr. 2021/22:31 Riksrevisionens rapport om hållbart företagande och 
styrning av de statligt ägda bolagen” yrkar Moderaterna och 
Kristdemokraterna på att: “Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om att regeringen ska förbättra och systematisera uppföljningar 
av hållbarhetsarbetet i statliga bolag och tillkännager detta för regeringen.” i 
motiveringen skriver partierna: “Riksrevisionen har granskat regeringens 
styrning av statliga bolag när det kommer till deras hållbarhetsarbete samt 
hur väl ambitionerna i statens ägarpolicyer uppnås och omsätts i praktiken. 
(...) Givet Riksrevisionens granskning anser Moderaterna och 
Kristdemokraterna att ett antal punkter bör förbättras. Det är tydligt att 
granskningen behöver genomföras mer systematiskt och återkommande för 
samtliga statliga bolag än vad som sker i dag kring det hållbara 
företagandet. Av Riksrevisionens dragning framgår det att för en del statliga 

 

955 2021/22:2434 yrkande 6, ss. 1 och 4-5.  
956 Motion 2020/21:720, yrkande 3; Motion 2019/20:549, yrande 4; 2018/19:142, yrkande 2.  



företag har det gått så lång tid som sju år utan att en ägardialog skett.”957 
(Behandlades i 2021/22:NU4, utskottets förslag: avslag, kammarens beslut: 
avslag).  

 
17.2.2.4 Liberalerna  
 

Liberalerna har inte lagt några motioner relaterat till att skärpa de statliga 
bolagens ägaranvisningar så att de får ett tydligare uppdrag att verka för att 
nå miljömålen. 

 
17.2.2.5 Centerpartiet  

Centerpartiet har inte lagt några motioner om att skärpa de statliga bolagens 
ägaranvisningar så att de får ett tydligare uppdrag att verka för att nå 
miljömålen. 
 

I följande motioner har Centerpartiet anfört att det behövs en översyn av de 
statliga bolagen med samhällsuppdrag i syfte att får en överblick av 
samhällsuppdragen och dess måluppfyllelse: 
2021/22:102 “med anledning av skr. 2020/21:140 2021 års redogörelse för 
företag med statligt ägande” av Per Schöldberg m.fl 

2021/22:3686 “Fler företag, fler jobb och stärkt konkurrenskraft i hela landet” 
av Martin Ådahl m.fl. 

 
17.2.2.6 Vänsterpartiet 
 
I partimotion 2018/19:1762 ”En fungerande och tillgänglig järnväg” av Jonas 
Sjöstedt m.fl. yrkar Vänsterpartiet på följande: “Riksdagen ställer sig bakom 
det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med 
samhällsuppdrag för SJ AB som stärker bolagets samhällsnytta och 
tillkännager detta för regeringen.”, “Riksdagen ställer sig bakom det som 
anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förändrat 
avkastningskrav för SJ AB senast till bolagsstämman 2020 och tillkännager 
detta för regeringen” och “Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 

 

957 2021/22:4276 yrkande 2, ss. 1-2.  



motionen om att SJ AB:s ägardirektiv bör ändras senast 2020 så att 
trafikeringsrätten för SJ AB också innebär en skyldighet att genom plikt 
bidra till att upprätthålla en väl fungerande trafik på järnväg i hela landet 
och tillkännager detta för regeringen.” I motiveringen skriver partiet: 
”Avkastningskravet missgynnar även den regionala utvecklingen eftersom 
SJ tvingas prioritera bort lågtrafikerade sträckor. Många resenärer måste 
därför välja flyg eller bil i stället. Effekten är helt orimlig om vi vill minska 
klimatpåverkan. Om SJ inte hade haft ett avkastningskrav skulle SJ kunna 
sänka priserna på biljetter och förbättra servicen och därmed prioritera 
samhällsnyttan. I stället för att ge avkastning till staten bör pengarna 
användas i verksamheten med en sådan inriktning.”958 (Behandlades i 
2018/19:TU17, 2018/19:NU4 respektive 2018/19:TU17. För samtliga, utskottets 
förslag: avslag, kammarens beslut: avslag).  
 
I kommittémotioner 2019/20:1842 ”Statliga företag” av Birger Lahti m.fl. yrkar 
Vänsterpartiet på att: ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om att i de fall viktiga samhällsintressen står i konflikt med de 
statliga bolagens vinstkrav ska målsättningen i ägarstrategin ses över, och 
detta tillkännager riksdagen för regeringen.” I bakgrunden skriver partiet 
följande om SJ AB: ”Avkastningskravet leder därmed till starkt fokus på att 
skapa vinst. SJ tvingas därmed se till marknadsandelar och snäv 
vinstmaximering. Avkastningskravet missgynnar även den regionala 
utvecklingen, eftersom SJ tvingas nedprioritera lågtrafikerade sträckor. 
Många resenärer tvingas därför att välja flyg eller bil i stället. Effekten är 
inte rimlig om vi vill minska klimatpåverkan och uppnå satta miljömål. Med 
ett slopat avkastningskrav skulle SJ kunna utveckla verksamheten i en 
behövlig riktning. I samma motion yrkar Vänsterpartiet på att: ”Riksdagen 
ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en ny portalparagraf bör 
föras in i Vattenfalls bolagsordning med den lydelse som anges i motionen 
och tillkännager detta för regeringen.” I motiveringen skriver partiet: 
Vänsterpartiet menar att ett krav på lönsamhet för Vattenfalls samlade 
verksamhet står bättre i samklang med de av riksdagen fastställda 
miljömålen. Därför bör följande portalparagraf föras in i Vattenfalls 
bolagsordning: ‘Vattenfall ska fortsätta att vara ett helstatligt bolag. 
Vattenfall och dess dotterbolag skall bedriva energiproduktion som står i 
överensstämmelse med de av riksdagen antagna miljömålen. Vattenfall ska 
vara det ledande energiföretaget i omställningen till en ekologisk och 

 

958 2018/19:1762 yrkande 3–5, ss. 2 och 8–9.  



ekonomiskt affärsmässigt uthållig energiförsörjning inom samtliga de 
geografiska områden, där bolaget är verksamt. Vattenfall ska genomföra en 
övergång till hållbar energiproduktion baserad på förnybara energikällor.’”959 
(Båda behandlades i 2019/20:NU4, utskottets förslag: avslag, kammarens 
beslut: avslag).   
 
I partimotion 2019/20:1623 ”Stärkt järnväg och kollektivtrafik för en fossilfri 
transportsektor” av Jonas Sjöstedt m.fl. yrkar Vänsterpartiet på följande:  
”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen 
bör återkomma med ett samhällsuppdrag som stärker SJ AB:s 
samhällsnytta senast till bolagsstämman 2021 och tillkännager detta för 
regeringen”, att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om 
att regeringen bör återkomma med ett förändrat avkastningskrav för SJ AB 
senast till bolagsstämman 2021 och tillkännager detta för regeringen” och 
att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att SJ AB:s 
ägardirektiv bör ändras senast 2021 så att trafikeringsrätten för SJ AB också 
innebär en skyldighet att genom plikt bidra till att upprätthålla en väl 
fungerande trafik på järnväg i hela landet och tillkännager detta för 
regeringen.” I motiveringen skriver partiet: ”Avkastningskravet missgynnar 
även den regionala utvecklingen eftersom SJ tvingas prioritera bort 
lågtrafikerade sträckor. Många resenärer måste därför välja flyg eller bil i 
stället. Effekten är helt orimlig om vi vill minska klimatpåverkan (…) 
Vänsterpartiets mål är att det överskott SJ gör på sin verksamhet ska 
användas för att förbättra servicen och sänka biljettpriserna. Det skulle då 
bidra till att fler kan åka kollektivt och minskad miljö- och 
klimatpåverkan.”960 (Behandlades i 2019/20:TU15, 2019/20NU4 respektive 
2019/20:TU15, För samtliga yrkanden: utskottets förslag: avslag, kammarens 
beslut: avslag).  
 
I kommittémotion 2019/20:3480 ”med anledning av prop. 2019/20:65 En 
samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan” av Jens Holm 
m.fl. yrkar Vänsterpartiet på att: ”Riksdagen ställer sig bakom det som 
anförs i motionen om att regeringen bör ges i uppdrag att se till att 
förordningar, direktiv och ägarinstruktioner till myndigheter och statliga 
bolag är i enlighet med det klimatpolitiska ramverket och tillkännager detta 
för regeringen.” I motiveringen skriver partiet: ”Vänsterpartiet välkomnar 

 

959 2019/20:1842 yrkande 1 och 6, ss. 1 och 4–6.  
960 2019/20:1623 yrkande 2–4, ss. 2 och 4–5.  



regeringens bedömning att all relevant lagstiftning bör ses över för att det 
klimatpolitiska ramverket ska få genomslag. Vänsterpartiet anser dock att 
styrningen även bör omfatta våra statliga myndigheter och bolag.” I samma 
motion yrkar partiet på följande: ”Riksdagen ställer sig bakom det som 
anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett 
samhällsuppdrag som stärker SJ AB:s samhällsnytta samt ett förändrat 
avkastningskrav för SJ AB senast till bolagsstämman 2021 och tillkännager 
detta för regeringen.” samt att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om att SJ AB:s ägardirektiv bör ändras senast 2021 så att 
trafikeringsrätten för SJ AB också innebär en skyldighet att genom plikt 
bidra till att upprätthålla en väl fungerande trafik på järnväg i hela landet 
och tillkännager detta för regeringen.” I motiveringen skriver partiet ”Om SJ 
inte hade haft ett avkastningskrav skulle SJ ha kunnat sänka priserna på 
biljetter och förbättra servicen och därmed prioritera samhällsnyttan. (…) 
Vänsterpartiets mål är att det överskott SJ gör på sin verksamhet ska 
användas för att förbättra servicen och sänka biljettpriserna. Det skulle då 
bidra till att fler kan åka kollektivt och till minskad miljö- och 
klimatpåverkan.”961 (För samtliga yrkanden: behandlades i 2019/20:MJU16, 
utskottets förslag: avslag, kammarens beslut: avslag).  
 
I kommittémotioner 2018/19:699 “Biologisk mångfald” av Elin Segerlind m.fl., 
2019/20:1842 ”Statliga företag”, 2020/21:86 ”med anledning av skr. 2019/20:140 
2020 års redogörelse för företag med statligt ägande”; 2021/22:3199 ”En aktiv 
industripolitik” av Birger Lahti och partimotion 2021/22:3279 “Biologisk 
mångfald” av Nooshi Dadgostar m.fl. yrkar Vänsterpartiet på att: ”Riksdagen 
ställer sig bakom det som anförs i motionen om att all statligt ägd skog bör 
samlas i ett bolag med hållbart brukande som främsta mål och tillkännager 
detta för regeringen.” I motivering till förslaget skriver partiet: 
Vänsterpartiet anser att staten ska bedriva aktivt förvaltarskap över sina 
skogsområden. Det statliga ägandet av skogsområden bör samlas i ett bolag. 
Det nya skogsbolaget bör ha ett hållbart brukande av skogens resurser, inte 
avkastning, som främsta mål (…) Dagens vinstkrav gör det svårt för ett 
statligt bolag eller en statlig förvaltare att avstå produktiva skogar till andra 
intressen. Vänsterpartiet föreslår därför en sänkning av Sveaskogs 
avkastningskrav, detta skulle göra att Sveaskogs skogsbruk skulle kunna 

 

961 2019/20:2480 yrkande 2 och 57–58, ss. 4, 8, 10 och 33.  



bedrivas mer hållbart med ett lägre totalt avverkningstempo.”962 
(Behandlades i 2018/19:NU4, 2019/20:NU4, 2020/21:NU4, 2021/22:MJU18 och 
2021/22:MJU18. För yrkande 2018, 2019, 2020 och 2021 utskottens förslag: 
avslag, kammarens beslut: avslag). 
 
I kommittémotioner 2019/20:1842 ”Statliga företag”, 2020/21:86 ”med 
anledning av skr. 2019/20:140 2020 års redogörelse för företag med statligt 
ägande” och 2021/22:60 ”med anledning av skr. 2020/21:140 2021 års 
redogörelse för företag med statligt ägande” av Birger Lahti yrkar 
Vänsterpartiet på att: ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om att regeringen bör omarbeta ägardirektiven för de statliga 
bolag som ansvarar för naturresurser med en längre omloppstid i syfte att 
avkastningskraven ska följa en längre tidsperiod och tillkännager detta för 
regeringen.” I motiveringen skriver partiet ”Bolag vars uppgift är att hantera 
naturresurser vars omloppstid kan vara upp till 100 år eller mer ska inte 
styras av kvartalsrapporter. Det försvårar den långsiktiga planering som är 
helt nödvändig för ett hållbart ägande.”963 (Behandlades i 2019/20:NU4, 
2020/21:NU4 respektive 2021/22:MJU18. För samtliga yrkanden: utskottets 
förslag: avslag, kammarens beslut: avslag.).   
 
I kommittémotion 2020/21:388 ”Omställning till förnybar energi” av Birger 
Lahti m.fl. yrkar Vänsterpartiet på att ”Riksdagen ställer sig bakom det som 
anförs i motionen om att regeringen bör ge Vattenfall i uppdrag att bygga 
mer vindkraft och tillkännager detta för regeringen.” och att ”Riksdagen 
ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör 
återkomma med hur avkastningskravet för Vattenfall kan sänkas för att 
underlätta för investeringar i svensk vindkraft och tillkännager detta för 
regeringen.” I motiveringen skriver partiet ”Vänsterpartiet menar att det 
finns en motsättning mellan kravet på marknadsmässig avkastning och 
kravet på att Vattenfall ska vara ett av de bolag som leder utvecklingen mot 
miljömässigt hållbar utveckling. Vi vill se ett utökat uppdrag för Vattenfall 
att öka sina investeringar i vindkraft även om detta är på bekostnad av 
avkastningskravet. Regeringen bör ge Vattenfall i uppdrag att bygga mer 
vindkraft. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna. 

 

962 2018/19:699 yrkande 8; 2019/20:1842 yrkande 7; 2020/21:86 yrkande 7; och, 2021/22:3199 
yrkande 20, 2021/22:3279 yrkande 27.  
963 2019/20:1842 yrkande 8, ss. 1 och 4–6; 2020/21:86 yrkande 8, ss. 2 och 5–6; och, 2021/22:60 
yrkande 7, ss. 1–3 och 5–6, 2021/22:60 yrkande 7, ss. 1-2 och 5-6. 



Vattenfall har i dag ett avkastningskrav på 8 procent. Detta gör att 
vattenkraft, i en tid då elpriserna sjunker mycket och snabbt, har andra 
förutsättningar än resten av marknaden. Det gör också att 
avkastningskravet måste prioriteras före andra uppdrag som att gå i 
bräschen för förnyelsebar energi. Vänsterpartiet vill därför se en sänkning 
av Vattenfalls avkastningskrav med motkravet att pengarna i stället ska 
investeras i utbyggnaden av svensk vindkraft.”964 (Behandlades båda i 
2020/21:NU21, utskottets förslag: avslag, kammarens beslut: avslag).  
 
I kommittémotion 2020/21:86 ”med anledning av skr. 2019/20:140 2020 års 
redogörelse för företag med statligt ägande” av Birger Lahti yrkar 
Vänsterpartiet på att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om att i de fall viktiga samhällsintressen står i konflikt med de 
statliga bolagens vinstkrav ska målsättningen i ägarstrategin ses över och 
tillkännager detta för regeringen.” I motiveringen skriver partiet att ”De 
statliga bolagen ska användas aktivt för att bygga Sverige tryggare, mer 
jämlikt och ekologiskt hållbart, för att öka konkurrenskraften och inte minst 
för att jämna ut orättvisa skillnader mellan stad och landsbygd. (…) 
Ägardirektiven till flera av de statliga bolagen behöver utvecklas. 
Samhällsnyttan ska alltid stå i fokus för ägarstrategin samtidigt som 
företagen bedrivs ekonomiskt effektivt.” I samma motion yrkar 
Vänsterpartiet på att: “Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om att en ny portalparagraf bör föras in i Vattenfalls 
bolagsordning med den lydelse som anges i motionen och tillkännager detta 
för regeringen.” I motiveringen skriver partiet “Vattenfall är det i särklass 
största statliga bolaget och styrningen av Vattenfall med dess centrala roll i 
det svenska energisystemet är av stor betydelse i detta sammanhang. Därför 
måste Vattenfalls ägardirektiv vara formulerade så att de bidrar till målen 
för den svenska energipolitiken. Följande portalparagraf bör föras in i 
Vattenfalls bolagsordning: Vattenfall ska fortsätta att vara ett helstatligt 
bolag. Vattenfall och dess dotterbolag ska bedriva energiproduktion som 
står i överensstämmelse med de av riksdagen antagna miljömålen.”965 
(Behandlades båda i 2020/21:NU4, utskottets förslag: avslag, kammarens 
beslut: avslag). 
 

 

964 2020/21:388 yrkande 6 och 7, ss. 2 och 6–7.  
965 2020/21:86 yrkande 1 och 5, ss. 1–2 och 4. 



I kommittémotion 2021/22:438 “Minska flygets klimatutsläpp” av Jens Holm 
m.fl. anför Vänsterpartiet att “Regeringen har under coronapandemin 
subventionerat flyget t.ex. genom kreditgarantier till det delvis statligt ägda 
SAS. Detta har skett utan att regeringen har ställt skarpa klimatkrav på 
bolaget. Detta är inte på något sätt i linje med de överenskomna 
klimatmålen. Stöd bör bara ges till samhällsviktigt flyg och då villkoras med 
skarpa klimatkrav, såsom nedläggning av korta flyglinjer och 
harmonisering av klimatmålen med den övriga transportsektorns 
klimatmål.”966 (Inget relevant yrkande). 
 
I kommittémotion 2021/22:3214 ”Stärkt järnväg för en fossilfri 
transportsektor” av Jens Holm m.fl. yrkar Vänsterpartiet på följande: 
”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen 
bör återkomma med ett ägardirektiv om samhällsuppdrag som stärker SJ 
AB:s samhällsnytta senast till bolagsstämman 2023 och tillkännager detta 
för regeringen”, ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om 
att regeringen bör återkomma med ett förändrat avkastningskrav för SJ AB 
senast till bolagsstämman 2023 och tillkännager detta för regeringen” och 
”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen 
bör återkomma med förändrade ägardirektiv för SJ AB så att 
trafikeringsrätten för SJ AB också innebär en skyldighet att genom plikt 
bidra till att upprätthålla en väl fungerande trafik på järnväg i hela landet 
senast till bolagsstämman 2023 och tillkännager detta för regeringen.” I 
motiveringen skriver partiet att ”Avkastningskravet missgynnar även den 
regionala utvecklingen eftersom SJ tvingas prioritera bort lågtrafikerade 
sträckor. Många resenärer måste därför välja flyg eller bil i stället. Effekten 
är helt orimlig om vi vill minska klimatpåverkan. (…) ”Vänsterpartiets mål är 
att det överskott SJ gör på sin verksamhet ska användas för att förbättra 
servicen och sänka biljettpriserna. Det skulle då bidra till att fler kan åka 
kollektivt och minskad miljö- och klimatpåverkan.”967 (Behandlades i 
2021/22:NU4, 2021/22:TU9 respektive 2021/22:TU9. För det första yrkandet, 
utskottets förslag: avslag, kammarens beslut: avslag. 2021/22:TU9 beslut den 
20 april 2022). 
 
I kommittémotion 2021/22:4273 ”med anledning av skr. 2021/22:31 
Riksrevisionens rapport om hållbart företagande och styrning av de statligt 

 

966 2021/22:438, s. 3.  
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ägda bolagen” av Birger Lahti m.fl. yrkar Vänsterpartiet på att ”Riksdagen 
ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör 
återkomma med förslag på hur vidare krav på utvärdering och kontroll av de 
statligt ägda bolagens hållbarhetsredovisning kan införas och tillkännager 
detta för regeringen.” och att, ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om att samhällsnyttan alltid ska stå i fokus för ägarstrategin 
samtidigt som företagen bedrivs ekonomiskt effektivt och i de fall viktiga 
samhällsintressen står i konflikt med de statliga bolagens vinstkrav ska 
målsättningen i ägarstrategin ses över, och detta tillkännager riksdagen för 
regeringen.” I motiveringen skriver partiet att ”De statliga bolagen ska 
användas aktivt för att bygga Sverige tryggare, mer jämlikt och ekologiskt 
hållbart, för att öka konkurrenskraften och inte minst för att jämna ut 
orättvisa skillnader mellan stad och landsbygd. Om vi ska kunna hålla ihop 
och skapa förutsättningar för utveckling i hela Sverige måste vi ha 
likvärdiga grundläggande förutsättningar oavsett var vi bor. Statliga bolags 
egentliga ägare är alla som bor i Sverige, inte regeringen. Ägardirektiven till 
flera av de statliga bolagen behöver därför utvecklas.”968 (Behandlades båda i 
2021/22:NU4, utskottets förslag: avslag, kammarens beslut: avslag). 
 
I kommittémotion 2021/22:3199 ”En aktiv industripolitik” av Birger Lahti 
m.fl. yrkar Vänsterpartiet på att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs 
i motionen om att regeringen bör ge Vattenfall i uppdrag att bygga mer 
förnybar energi och tillkännager detta för regeringen.” och att ”Riksdagen 
ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör 
återkomma med förslag på hur avkastningskravet för Vattenfall kan sänkas 
för att underlätta investeringar i svensk vindkraft och tillkännager detta för 
regeringen.” I motiveringen skriver partiet: ” Vattenfall, som är ett av de 
absolut största energibolagen och statligt ägt, bör på alla sätt gå i bräschen 
för omställningen till förnyelsebart. Man gör redan i dag ett större jobb med 
att producera förnyelsebar energi, men med sin unika position måste man 
göra mer. Vattenfalls ägardirektiv bör vara formulerade så att de bidrar till 
målen för den svenska energipolitiken, bl.a. för att producera el för 
industrins behov. Vi vill även sänka Vattenfalls avkastningskrav för att ge 
bolaget mer investeringsutrymme969 (Behandlades i 2021/22:NU15, utskottets 
förslag: avslag, kammarens beslut: avslag). 
 

 

968 2021/22:4273 yrkande 2 och 3,  ss. 1–3.  
969 2021/22:3199 yrkande 17 och 18. 



I partimotion 2021/22:3278 ”Röd politik för grön omställning” av Nooshi 
Dadgostar m.fl. anför partiet att ”Förutom att stat och kommun sätter det 
institutionella ramverket för byggsektorn är det offentliga en stor beställare 
av nybyggnation och har genom detta ett betydande ansvar för den framtida 
utvecklingen. Staten måste bättre utnyttja denna viktiga roll och i högre 
utsträckning, t.ex. genom ägardirektiven, se till att man ligger i framkant när 
det gäller klimatarbetet inom byggbranschen.” och att ”det statliga bolaget 
Vattenfall bör gå före i omställningen till förnybart. Vänsterpartiet vill se ett 
utökat uppdrag för Vattenfall att öka sina investeringar i vindkraft på 
bekostnad av avkastningskravet.”970  
 
I kommittémotion 2021/22:60 ”med anledning av skr. 2020/21:140 2021 års 
redogörelse för företag med statligt ägande” av Birger Lahti m.fl. yrkar 
Vänsterpartiet på att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om att samhällsnyttan alltid ska stå i fokus för ägarstrategin 
samtidigt som företagen bedrivs ekonomiskt effektivt, och i de fall viktiga 
samhällsintressen står i konflikt med de statliga bolagens vinstkrav ska 
målsättningen i ägarstrategin ses över, och detta tillkännager riksdagen för 
regeringen”. I motivationen skriver partiet ”Kravet på lönsamhet i statliga 
bolag ska inte gå före samhällsnyttan. De statliga bolagen ska användas 
aktivt för att bygga Sverige tryggare, mer jämlikt och ekologiskt hållbart, för 
att öka konkurrenskraften och inte minst för att jämna ut orättvisa 
skillnader mellan stad och landsbygd. (…) Staten ska vara en aktiv ägare till 
sina bolag, t.ex. Vattenfall, LKAB och Sveaskog, och genom ägardirektiv 
säkerställa att bolagen används för att stödja teknikutveckling, driva på 
miljö- och klimatarbetet och skapa sysselsättning.”971 (Behandlades i 
2021/22:MJU18, utskottets förslag: avslag, kammarens beslut: avslag).  
 
I kommittémotion 2021/22:440 av Jessica Thunander m.fl. “Ett fungerande 
postväsen i hela landet” föreslog Vänsterpartiet i yrkande 7 att “Riksdagen 
ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen genom 
ägarstyrning bör se till att Postnord antar skarpa miljö- och klimatmål, följer 
upp dem samt tar fram en handlingsplan som styr mot dessa mål och 
tillkännager detta för regeringen”. I bakgrunden skrev partiet att “Postnords 
klimat- och miljömål bör omfatta både upphandlade transporter och 

 

970 2021/22:3278, ss. 19 och 27. 
971 2021/22:60 yrkande 7, ss. 1–3 och 5–6.  



transporter i egen regi, terminalverksamhet och alla bolagets 
stödverksamheter oavsett om de är upphandlade eller utförs i egen regi.”972 

17.2.2.7 Miljöpartiet (ev. följdmotioner 1 dec 2021–2022) 
Miljöpartiet har inte lagt någon följdmotion efter 1 december 2021. 

 

17.3 Utskotten - betänkanden och initiativ 
 
I betänkande 2018/19:NU4 om statliga företag behandlades Miljöpartiets 
yrkande 5 i 2018/19:2315 om att miljökraven för Sveaskog bör höjas samt 
Vänsterpartiets yrkande 8 i 2018/19:699 om att samla all statlig skog i ett 
bolag som ska hållbart brukande som främsta mål. Utskottet föreslog avslag 
för båda yrkanden och skrev: “Utskottet har vid flera tidigare tillfällen 
behandlat motionsyrkanden om Sveaskogs verksamhet och framhållit att 
frågor som rör bolagets verksamhet inte är något som riksdagen bör uttala 
sig om. Utskottet vidhåller denna uppfattning och vill påminna om att 
Sveaskog är ett statligt ägt bolag som agerar på marknadsmässiga villkor 
och att det är bolagsledningen som ansvarar för frågor som rör den löpande 
verksamheten och operativa beslut.” Vänsterpartiet lämnande en 
reservation med förslaget att bifalla yrkande 8 i 2018/19:699 och avslå 
resterande förslag, inklusive miljöpartiets yrkande 5 i 2018/19:2315.973  
 
Motion 2019/20:1842 (V) yrkande 6, 7 och 8 breddes i Näringsutskottets 
betänkande 2019/20:NU4. Yrkande 6 behandlades under punkt 7 “Vattenfall 
AB:s uppdrag och verksamhet. Utskottet föreslog att avslå motionsyrkande 
6. Vänsterpartiet valde att reservera sig mot utskottet förslag, reservation 12, 
med ställningstagandet “När det vidare gäller Vattenfalls 
vattenkraftsproduktion och bolagets uppdrag och mål vill jag påpeka att det 
med relativt små insatser går att kombinera en stark energiproduktion med 
biologisk mångfald och uppsatta miljömål. […] Jag anser därför att 
regeringen bör se till att Vattenfall utreder investeringskostnaderna för att 
återföra ett ekologiskt hållbart flöde av vatten till den torrlagda delen av 
Lilla Luleälven.”974 Motionsyrkande 7 och 8 behandlades under punkt 6 
“Sveaskog AB:s uppdrag och verksamhet”. Utskottet föreslog att avslå 

 

972 Motion 2021/22:440, s.5 yrkande 7 
973 2018/19:NU4, ss. 32-34. 
974 Bet. 2019/20:NU4, s.59  



motionsyrkandena. Vänsterpartiet valde att reservera sig mot utskottets 
förslag (reservation 9) med ställningstagandet “Det främsta målet för det nya 
skogsbolaget bör vara ett hållbart brukande av skogens resurser, inte 
avkastning.”975  
 

Motion 2020/21:86 (V) yrkande, 5 och 7 och 8, samt motion 2020/21:2709 (MP) 
yrkande 29 behandlades i betänkande 2020/21:NU4. Motion 2020/21:86 (V) 
yrkande 7 och 8 behandlades under punkt “Statens ägande och förvaltning 
av vissa övriga företag”.  Motion 2020/21:86 (V) yrkande 5 behandlades under 
punkt “Vattenfall AB:s uppdrag och mål”. Utskottet föreslog att avslå 
samtliga av Vänsterpartiets motionsyrkanden. Vänsterpartiet valde att 
reservera sig i betänkandet mot utskottets förslag om yrkande 5 (reservation 
10) och yrkande 7 och 8 (reservation 15).976 Motion 2020/21:2709 (MP) yrkande 
29 behandlades under punkt 3 ”Övergripande om förvaltning och uppdrag”. 
Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandet. Miljöpartiet lämnade ingen 
reservation. 

Motion 2021/22:4276 (M, KD) yrkande 2 och motion 2021/22:4066 (MP) 
yrkande 15 behandlades i Näringsutskottet betänkande 2021/22:NU4. 
Utskottet föreslog att avslå båda motionsyrkandena. M, KD valde att 
reservera sig (reservation 1) med ställningstagandet att “Sammantaget anser 
vi att regeringen bör genomföra hållbarhetsanalyser kontinuerligt och 
förbättra och systematisera uppföljningar av statligt ägda bolags 
hållbarhetsarbete.”977 Miljöpartiet valde att reservera sig mot utskottets 
förslag att avslå motion 2021/22:4066 (MP) yrkande 15 (reservation 14).   

Motion 2019/20:3480 (V) yrkande 2 behandlades i betänkande 
2019/20:MJU16. Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandet och skrev: “När 
det gäller frågan om översynen även bör omfatta statliga myndigheter och 
bolag framhåller näringsutskottet i sitt yttrande över 
klimathandlingsplanen att styrningen av de statliga bolagen följer statens 
ägarpolicy och de riktlinjer som finns för bolag med statligt ägande. 
Näringsutskottet noterar vidare att regeringen har redovisat att den inom 
ramen för statens ägarpolicy kommer att fortsätta att utveckla sin 
bolagsstyrning och vid behov revidera statens ägarpolicy. (…) När det gäller 

 

975 Bet. 2019/20:NU4, s.55  
976 Bet. 2020/21:NU4, s.66  
977 Bet. 2021/22:NU4, s.62  



frågan om översynen även bör omfatta statliga myndigheter och bolag 
framhåller näringsutskottet i sitt yttrande över klimathandlingsplanen att 
styrningen av de statliga bolagen följer statens ägarpolicy och de riktlinjer 
som finns för bolag med statligt ägande. Näringsutskottet noterar vidare att 
regeringen har redovisat att den inom ramen för statens ägarpolicy kommer 
att fortsätta att utveckla sin bolagsstyrning och vid behov revidera statens 
ägarpolicy.” Vänsterpartiet valde att reservera sig mot utskottets förslag 
(reservation 9).978  

I betänkande 2021/22:MJU18 behandlades Vänsterpartiets yrkande 27 i 
2021/22:3279, yrkande 20 i 2021/21:3199 och yrkande 7 i 2021/22:60. Utskottet 
föreslog att avslå samtliga yrkanden och skrev i ställningstagandet: 
“Utskottet konstaterar att Sveaskog är Sveriges största skogsägare och 
förvaltar ca 4 miljoner hektar mark och att Sveaskog därmed är en viktig del 
i den svenska skogspolitiken. Sveaskog ska liksom alla andra statligt ägda 
företag vara ett föredöme vad gäller klimat- och miljöansvar samt socialt 
ansvar. Samtidigt ska bolaget agera affärsmässigt och effektivt både inom 
skogsbruket och på virkesmarknaden.” Vänsterpartiet reserverade sig mot 
utskottets förslag. 

Motion 2021/22:440 (V) yrkande 7 tilldelades behandling i betänkande 
2021/22:TU6. Utskottet föreslog att avslå motionsyrkandet. Vänsterpartiet 
valde att reservera sig mot utskottets förslag (reservation 43).  
 

17.4 Riksdagens behandling 
 
Beslut i kammaren:  
Den 27 februari 2019 debatterade och beslutade riksdagen om betänkande 
2018/19:NU4. Omröstningen följde mellan utskottets förslag och 
Vänsterpartiets reservation: Kammaren biföll utskottets förslag.  
Partivis fördelning av rösterna:  
För utskottet: 93 S, 65 M, 30 C, 21 KD, 15 L, 13 MP  
För res. 7: 27 V  
Avstod: 58 SD  
Frånvarande: 7 S, 5 M, 4 SD, 1 C, 1 V, 1 KD, 5 L, 3 MP979 
 

 

978 2019/20:MJU16, s. 26.  
979 Prot. 2018/19:56, s. 127. 



I kammarens omröstning av betänkande 2019/20:NU4 behandlades motion 
2019/20:1842 (V) yrkande 6, 7 och 8. Vänsterpartiet valde i debatten att inte 
yrka bifall till reservation 9 eller 12. Kammaren biföll utskottets förslag i 
båda punkterna via acklamation.980 
I kammarens omröstning av betänkande 2020/21:NU4 behandlades motion 
2020/21:86 (V) yrkande 7 och 8. I debatten yrkade Vänsterpartiet bifall till 
reservation 15. Omröstningen var mellan utskottets förslag och 
Vänsterpartiets reservation 15. S, C, L, MP röstade ja, V röstade nej och M, SD, 
KD avstod.981 
 
I kammarens omröstning av betänkande 2021/22:NU4 behandlades motion 
2021/22:4276 (M, KD) yrkande 2, samt motion 2021/22:4066 (MP) yrkande 15. 
Varken Moderaterna eller Kristdemokraterna yrkade bifall till reservation 1. 
Kammaren biföll utskottets förslag att avslå motionsyrkandet via 
acklamation. Miljöpartiet yrkade bifall till reservation 15. Omröstningen som 
innefattade reservationen var mellan utskottets förslag och en reservation 
från Vänsterpartiet.982 
 
I kammarens omröstning av betänkande 2021/22:TU6 behandlades motion 
2021/22:440 (V) yrkande 7. Vänsterpartiet yrkade inte bifall till reservation 
43 och utskottets förslag att avslå motionsyrkandet bifölls via 
acklamation.983 
 
Den 9 juni 2020 debatterade och den 10 juni 2020 beslutade kammaren om 
betänkande 2019/20:MJU16 “En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk 
handlingsplan.” Riksdagen biföll utskottets förslag med acklammation.984     
 
Beslut om 2021/22:MJU18 – 30 mars 2022 
 
Interpellationer 
Samhällsuppdrag 
Ägardirektiv 
Ägaranvisning 

 

980 Protokoll 2019/20:62 
981 Protokoll 2020/21:71  
982 Protokoll 2021/22:55  
983 Protokoll 2021/22:68 
984 Prot. 2019/20:136 



 

I Interpellation 2019/20:187 om omställning av fordonsflottan anför Lars 
Beckman (M) följande (anf. 2): “Efter fem år med en regering som Miljöpartiet 
har ingått i är det alltså 1 procent av statens egna fordon som är drivna av el. 
Det är för lite. Det är inte alls bra. Då kan man titta på de statliga bolagen. 
Det är ju en fråga som regeringen äger. Regeringen kan i ett ägardirektiv tala 
om för sina bolag att de ska välja eldrift, till exempel. Bland de tio största 
bolagen i Sverige kan vi ta Postnord. De har 9 704 bilar. Antalet fordon med 
möjlig eldrift är 1 800. Det betyder att 80 procent av fordonen inte har 
möjlighet till eldrift. (…) Arento skulle kunna vara ett föredöme. Arento hade 
2 872 fordon, och av dem hade 121 möjlighet till eldrift. (…) Eller ta Sveaskog. 
År 2018 hade Sveaskog 807 fordon. Av dem var det noll som hade möjlighet 
till eldrift, enligt riksdagens utredningstjänst. Noll! Av 800 fordon hade man 
inte lyckats upphandla ett sådant fordon.”985, 986 

I interpellation 2021/22:260 frågar Jens Holm (V) statsrådet Anna-Caren 
Sätherberg (S) följande (anf. 64): “Sedan har vi lite av elefanten i rummet, och 
det är vårt eget gemensamma skogsbolag: Sveaskog, som är en väldigt stor 
skogsägare i Sverige. Vi kan inte säga att de bedriver ett särskilt hållbart 
skogsbruk, åtminstone inte enligt mitt förmenande. Merparten av Sveaskogs 
skogsbruk bedrivs med trakthygge som norm. Här skulle ministern kunna 
gå in med nya ägardirektiv till Sveaskog och kräva att de ska bedriva mer av 
hyggesfritt och mer av moderna skonsamma skötselmetoder. Är ministern 
beredd att ge sådana ägardirektiv till Sveaskog?”  

Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S) svarar inte på frågan om att 
ägardirektiv till Sveaskog (anf. 65) vilket får Jens Holm (V) att återupprepa 
sig (anf. 66): “Ministern svarade inte på min fråga om Sveaskog, så nu får 
ministern ta och göra det. Det gällde nya ägardirektiv till Sveaskog om 
alternativa bruksmetoder och att överlag styra Sveaskog mot ett mer 
hållbart skogsbruk. Det är Sveriges största skogsägare vi pratar om, så det är 
inte oviktigt hur vi styr Sveaskog (…) Politiken för Sveaskog tycker jag att det 
är viktigt att ministern svarar på. Det är bra att ministern säger att staten 
ska gå före, men det finns väldigt mycket kvar att göra här.” I sitt avslutande 

 

985 Interpellation 2019/20:187 
 

 



anförande (anf. 67) nämner Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S) inte 
Sveaskog eller ägardirektiv.987 

I interpellation 2020/21:27 om organisationen Klimatriksdagens 
överlämnade dokument Akutplan för klimatet anför Jens Holm (V) (anf. 11): 
“Ministern säger också att det är bra med en majoritet i riksdagen, och det 
låter nästan som att allt som ministern vill göra på klimatområdet 
förutsätter en majoritet i riksdagen, men så är det inte. Väldigt mycket ligger 
i regeringen hand. Bara en sådan enkel sak som att styra våra myndigheter 
och gemensamt ägda bolag bättre och få dem att verka för att våra 
klimatmål ska uppnås är otroligt verkningsfullt, skulle jag säga. Det kan 
man justera med nya myndighetsinstruktioner och ägardirektiv.”988 

I interpellation 2020/21:441 om stärkt miljöhänsyn i skogsbruket anför Elin 
Segerlind (V) (anf. 135): “Trots att många hotade arter saknar livsmiljöer 
fortsätter skogar med höga naturvärden att avverkas - även av Sveaskog, 
vårt statliga skogsbolag, som genom tydliga ägardirektiv skulle kunna få en 
annan inriktning. Nu klarar inte heller de att ta hänsyn till den biologiska 
mångfalden, social hänsyn eller hänsyn till renbetesmarker, för att nämna 
bara några saker.”989 

Prot. 2020/21:112 – debatt om 2020/21:MJU15, skogspolitik 

Anf. 96 Elin Segerlind ”Den skogspolitik vi har påverkar klimatet, den 
biologiska mångfalden, rennäringen, naturturismen och de sociala värdena. 
All statlig skog bör ha hållbart brukande som främsta mål. Det statliga 
ägandet av skogsområden bör samlas i ett bolag och ha ett hållbart 
brukande av skogens resurser, inte avkastning, som främsta mål. Dagens 
vinstkrav gör det svårt för ett statligt bolag eller en statlig förvaltare att 
avstå produktiva skogar till andra intressen. Statliga Sveaskog sköter i dag 
99 procent av sina skogar med kalhyggesbruk. Det finns således rum för 
förändring.” 

  

 

987 Interpellation 2021/22:260 
988 interpellation 2020/21:27 
989 interpellation 2020/21:441 



18.  Stärkande av miljöbalken  
 

18.1 Initiativ under mandatperioden  
Sökord: miljöbalken 
 
Kommittédirektiv 
2018/19 – inget relevant 
2019/20 – inget relevant 
2021/22 – inget relevant 
2022/23 – inget relevant 
 
Departementsserier – inget relevant 
Statliga offentliga utredningar – inget relevant 
 

18.2 Propositioner, förordningar och motioner  
  
Propositioner och förordningar  
Sökord: miljöbalken, skogsvårdslagstiftning, minerallagen, miljöbalken OCH 
plan- och bygglagen”, miljöbalken OCH jaktlag. 
 
2018/19 
Inga relevanta propositioner. 
 
2019/20 
Inga relevanta propositioner. 
 
2020/21 
Inga relevanta propositioner. 
 
2021/22 
Inga relevanta propositioner  
 
Motioner 
Sökord: miljöbalken, miljöbalken OCH skogsvårdslagstiftning, miljöbalken 
OCH minerallag, miljöbalken OCH jaktlag, miljöbalken OCH plan- och 
bygglagen.  
 
 



18.2.1 Regeringspartierna   
  
18.2.1.1 Socialdemokraterna (2018–2022)  
 
Socialdemokraterna har inte lagt någon motion om att utreda möjligheten 
att lyfta in fler regelverk som reglerar miljö- och naturresursutnyttjande i 
miljöbalken.  
 
18.2.1.2 Miljöpartiet (2018 t o m 30 nov 2021)  
  
I kommittémotion 2020/21:2709 ”Miljöpolitik – viktiga frågor om miljö, natur 
och klimat” av Maria Gardfjell m.fl.  yrkar partiet på att ” Riksdagen ställer 
sig bakom det som anförs i motionen om ett starkare lagligt skydd för 
Sveriges skogar och tillkännager detta för regeringen.” I motionen skriver 
partiet: “Miljöpartiets övergripande målsättning är att lagstiftningen för 
skogen ska inkorporeras i miljöbalken, eftersom skogsbruket är en 
verksamhet med mycket stor miljöpåverkan. När dagens 
skogsvårdslagstiftning kom 1993 innebar den större frihet och ökade 
miljökrav. Lagen är idag otillräcklig för att bevara arter och nå Sveriges 
miljömål. Kraven på miljöhänsyn i nuvarande skogsvårdslagstiftning ger 
inte avsedd effekt beträffande miljöanpassning av skogsbruket. 
Miljöhänsynen är mer utvecklad i Skogs-styrelsens allmänna råd, men 
dessa är inte juridiskt bindande.  
Juridiskt bindande miljökrav kan ge ett skydd åt hänsynskrävande biotoper. 
En straffsanktionerade lagstiftning skulle ge mindre byråkrati än dagens 
system.”  
990 (2020/21:MJU15, utskottets förslag: avslag, kammarens beslut: avslag). 
 
I kommittémotion 2021/22:4062 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) motionerar 
Miljöpartiet om att flytta prövningen av gruvor från minerallagen till 
miljöbalken. Motionärerna yrkar på att “Riksdagen ställer sig bakom det 
som anförs i motionen om att flytta prövningen av gruvor från minerallagen 
till miljöbalken och tillkännager detta för regeringen.” I bakgrunden skriver 
partiet följande: “Flytta prövningen av gruvor från minerallagen till 
miljöbalken lämpliga författningsförslag för att flytta prövningen vad som är 
en lämplig användning av mark- och vattenområden enligt 3 och 4 kap. 
miljöbalken, från ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen, 
till prövningen av ansökan om tillstånd enligt miljöbalken.”991 (2021/22:NU20, 
ej behandlad – beredning 21 april). 
 
 

 

990 2020/21:2709, yrkande 11, ss. 1 och 13–14. 
991 2021/22:4062 yrkande 63, ss. 9 och 33.  



18.2.2 Oppositions- och samarbetspartierna  
 
18.2.2.1 Moderaterna   
 
Moderaterna har inte lagt någon motion om att lyfta in fler regelverk som 
reglerar miljö- och naturresursutnyttjande i miljöbalken. 
 
I kommittémotion 2018/19:2896 av Maria Malmer Stenergard m.fl. anför 
Moderaterna ”att det vore rimligare att benämna jordbruket som 
miljöpåverkande istället för miljöfarligt.”992 I tre kommittémotioner, från 
2019, 2020 och 2021, yrkar partiet på att ”klassificera jordbruket i miljöbalken 
som miljöpåverkande verksamhet istället för miljöfarlig verksamhet.”993 
(Utskottsberedningarna föreslog avslag och kammaren beslutade avslag på 
yrkanden från 2019 och 2020. Yrkandet från 2021 behandlas den 2 juni 
2022).994    
 
I kommittémotion 2021/22:3708 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. yrkar 
Moderaterna på ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om 
behovet av en stramare tolkning av Sveriges konventionsrättsliga 
åtaganden kopplat till miljöorganisationers talerätt och tillkännager detta 
för regeringen.” I bakgrunden skriver partiet följande:   
”Sedan miljöbalkens inrättande har utvecklingen fortsatt i en sådan riktning 
att en allt vidare krets av framför allt juridiska personer börjat anses tillhöra 
kretsen av rättsligt berörda parter i olika typer av miljömål. Detta följer till 
stor del av den praxis som utbildats till följd av svenska 
konventionsrättsliga åtaganden, bland annat genom Sveriges tillträde till 
Århuskonventionen. Utvecklingen är inte oproblematisk, eftersom den i 
vissa fall leder till mycket tungrodda byråkratiska processer där vissa 
organisationer specialiserar sig på att överklaga en viss typ av 
tillståndsfrågor, trots att man inte är fysiskt berörd av den rättsliga 
angelägenheten.”995(Behandlas i 2021/22:MJU29 – 2 juni 2022). 
 
18.2.2.2 Sverigedemokraterna  
  
Sverigedemokraterna har inte lagt någon motion om att lyfta in fler 
regelverk som reglerar miljö- och naturresursutnyttjande i miljöbalken. 
 
I kommittémotion 2019/20:603 yrkar Sverigedemokraterna på att ”Riksdagen 
ställer sig bakom det som anförs i motionen om att jordbruk ska klassas 

 

992 2018/19:2896, s. 7. 
993 2019/20:2669 yrkande 8, 2020/21:3350 yrkande 12 och 2021/22:3437 yrkande 12. 
994 2019/20:MJU12, 2020/21:MJU13 och 2021/22:MJU29. 
995 2021/22:3708 yrkande 19, ss. 1 och 18.  



som miljöpåverkande verksamhet i stället för som för närvarande miljöfarlig 
verksamhet och tillkännager detta för regeringen.” I bakgrunden skriver 
partiet: ”Idag klassas något så naturligt som jordbruk som miljöfarlig 
verksamhet och likställs därmed med gruvtäkter och annan tung industri. 
Jordbruk bör istället klassas som miljöpåverkande verksamhet, vilket skulle 
förenkla handläggningen för miljötillstånd och anmälan av 
animalieproduktion.”996 (2019/20:MJU12, utskottets förslag: avslag, 
kammarens beslut: avslag). 
 
I fyra kommittémotioner, från 2018, 2019, och 2020, yrkar 
Sverigedemokraterna på att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om att miljöbalkens riksintressen bör begränsas till antal och 
omfattning och tillkännager detta för regeringen.” I kommittémotion 
2021/22:2462 av Mats Nordberg m.fl. yrkar Sverigedemokraterna på att 
”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att miljöbalkens 
riksintressen bör utredas med målet att begränsa såväl befintliga som nya 
riksintressens storlek och antal och tillkännager detta för regeringen.” 
Partiet menar att miljöbalkens regler om riksintressen bromsar 
landsbygdsutveckling och att de bör begränsas till förmån för regional och 
kommunal självbestämmanderätt och regionala och kommunala 
utvecklingsbehov.997  
 
I tre kommittémotioner, från 2018, 2019 och 2020, yrkar 
Sverigedemokraterna på att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om miljöorganisationers talerätt i viltfrågor.” I bakgrunden skriver 
partiet om miljöorganisationer: ”Dessa föreningar är vanligtvis ideologiskt 
burna och kan ha en väldigt tydlig slagsida i en viss ideologisk riktning. 
Därför är lagen problematisk i sin utformning och påverkar i allra högsta 
grad möjligheterna att bedriva en sund viltvård. Vi menar därför att 
regeringen tydligt bör utreda konsekvenserna av denna lagstiftning och 
återkomma med förslag på hur lagstiftning och tillämpning kan 
förbättras.”998 (Utskottsberedningarna föreslog avslag och kammaren 
beslutade avslag på samtliga yrkanden).999  
 
I tre kommittémotioner, från 2018, 2019, 2020 yrkar Sverigedemokraterna på 
att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa 
miljöorganisationers möjligheter att begära rättslig prövning av normala 
skogsbruksåtgärder och tillkännager detta för regeringen.” I bakgrunden 
skriver partiet att ”Århuskonventionens intentioner har i Sverige tillämpats 

 

996 2019/20:603 yrkande 46. 
997 2018/19:1293 yrkande 10, 2019/20:611 yrkande 14, 2020/21:733 yrkande 26 och 2021/22:2462 
yrkande 39. 
998 2018/19:1291 yrkande 21, 2019/20:593 yrkande 27, 2020/21:725 yrkande 32. 
999 2018/19:MJU18, 2019/20:MJU12 och 2020/21:725. 



för långt, vilket har satt en praxis som skapar problem. 
Sverigedemokraterna anser därför att miljöorganisationer inte ska ges 
möjlighet att ta initiativ till rättslig prövning av beslut som rör normala 
skogsbruksåtgärder och att Sveriges tillämpning av Århuskonventionen 
därför behöver ses över.”1000 (Utskottsberedningarna föreslog avslag och 
kammaren beslutade avslag på samtliga yrkanden).1001 
 
I kommittémotion 2021/22:2459 av Runar Filper m.fl. yrkar 
Sverigedemokraterna på att:  
-”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om 
miljöorganisationers talerätt i viltfrågor avseende organisationskraven för 
att tillerkännas talerätt och tillkännager detta för regeringen,”  
-”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om 
miljöorganisationernas talerätt avseende att endast den organisation som är 
direkt berörd ska kunna överklaga beslut kring skydds- och licensjakt och 
tillkännager detta för regeringen,”  
-”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om 
miljöorganisationernas talerätt avseende att konsekvenserna av nuvarande 
lagstiftning bör utredas och att regeringen bör återkomma med förslag på 
hur lagstiftning och tillämpning kan förbättras och tillkännager detta för 
regeringen”, samt att 
-”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att 
Århuskonventionen förändras så att personer och miljöorganisationer som 
inte direkt berörs av ett skydds- och licensjaktsbeslut inte heller ska kunna 
överklaga ett sådant jaktbeslut och tillkännager detta för regeringen.”1002 
(Behandlas i 2021/22:MJU29 – 2 juni 2022). 
 
I kommittémotion 2021/22:2462 av Mats Nordberg m.fl. yrkar 
Sverigedemokraterna på att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i 
motionen om att Sveriges tillämpning av Århuskonventionen inte ska 
medge miljöorganisationer möjlighet att ifrågasätta enskilda markägares 
vardagliga skogsbruksåtgärder och tillkännager detta för regeringen.” I 
bakgrunden skriver partiet: ” Århuskonventionens intentioner har i Sverige 
tillämpats för långt, vilket satt en praxis som hotar att skapa stora problem 
för skogsbrukare. Miljöorganisationer ska därför inte ges möjlighet att ta 
initiativ till rättslig prövning av beslut som rör normala skogsbruksåtgärder 
för privata skogsägare. Sveriges tillämpning av Århuskonventionen behöver 
ses över med speciell hänsyn till markägarnas behov att kunna sköta sin 

 

1000 2018/19:1293 yrkande 8 och ss. 7–8, 2019/20:611 yrkande 12 och ss. 8–9, 2020/21:733 
yrkande 19 och ss. 9–10. 
1001 2018/19:MJU18, 2019/20:MJU12 och 2020/21:MJU13. 
1002 2021/22:2459 yrkande 44–47. 



egendom inom lagens ramar och utan störningar.”1003 (Behandlas i 
2021/22:MJU29 – 2 juni 2022).  
 
18.2.2.3 Kristdemokraterna  
 
Kristdemokraterna har inte lagt någon motion om att utreda möjligheten att 
lyfta in fler regelverk som reglerar miljö- och naturresursutnyttjande i 
miljöbalken. 
 
18.2.2.4 Liberalerna  
 
Liberalerna har inte lagt någon motion om att utreda möjligheten att lyfta in 
fler regelverk som reglerar miljö- och naturresursutnyttjande i miljöbalken. 
 
18.2.2.5 Centerpartiet   
 
Centerpartiet har inte lagt någon motion om att utreda möjligheten att lyfta 
in fler regelverk som reglerar miljö- och naturresursutnyttjande i 
miljöbalken. 
 
I kommittémotion 2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. yrkar Centerpartiet 
på att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra 
utformningen av miljöbalken så att jordbruket inte bedöms som miljöfarlig 
verksamhet och tillkännager detta för regeringen.”1004 (2018/19: MJU18, 
Utskottets förslag: avslag, Kammarens beslut: avslag).  
 
I tre kommittémotioner, 2019, 2020 och 2021, yrkar Centerpartiet på att 
”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över 
ändringar i miljöbalken så att jordbruket inte bedöms som miljöfarlig 
verksamhet och tillkännager detta för regeringen.”1005 
(Utskottsberedningarna föreslog avslag och kammaren beslutade avslag på 
yrkanden från 2019 och 2020. Yrkandet från 2021 behandlas i 2021/22:MJU29 
– 2 juni).1006  
 
18.2.2.6 Vänsterpartiet  
 
I partimotion 2021/22:3279 av Nooshi Dadgostar m.fl. yrkar Vänsterpartiet på 
att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att 
regeringen bör återkomma med förslag på hur skogsvårdslagstiftningen kan 
inarbetas under miljöbalken.” I motiveringen skriver partiet att “Gällande 

 

1003 2021/22:2462 yrkande 32 och ss. 18–19. 
1004 2018/19:2425 yrkande 40.   
1005 2019/20:3260 yrkande 8, 2020/21:2917 yrkande 7 och 2021/22:3650 yrkande 11 
10062019/20:MJU12, 2020/21:MJU13 och 2021/22:MJU21. 



lagstiftning för skogsbruket har enligt Vänsterpartiet brister då den i alltför 
låg omfattning klarar att värna nödvändig miljöhänsyn i skogsbruket. I 
förarbetet till miljöbalken som trädde i kraft 1999 var det många miljöjurister 
som hävdade att även skogsvårdslagstiftningen borde ingå i miljöbalken för 
att värna miljöhänsynen i skogsbruket. Vi menar att det inte minst med 
anledning av tillståndet för den biologiska mångfalden finns starka skäl för 
en sådan juridisk ordning. Regeringen bör återkomma med förslag på hur 
skogsvårdslagen kan inarbetas under miljöbalken. Detta bör riksdagen ställa 
sig bakom och ge regeringen till känna.”1007 (2021/22:MJU18, Utskottets 
förslag: avslag, kammarens beslut: avslag). 
 

18.2.2.7. Miljöpartiet (ev. följdmotioner 1 dec 2021–2022)  
Miljöpartiet har inte lagt någon följdmotion efter 1 december 2021. 

  

18.3 Utskotten - betänkanden och initiativ 
 
I Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU15 behandlades 
förslag om skogspolitiken. Bland andra Miljöpartiets förslag om ett starkare 
lagligt skydd för skogar som anförde att lagstiftningen för skogen bör föras 
in i miljöbalken (yrkande 11 i motion 2020/21:2709). Utskottet föreslog att 
avslå Miljöpartiets yrkande och framhöll att miljöbalkens bestämmelser 
gäller parallellt med skogsvårdslagstiftningen för skogsbruksåtgärder och 
det därför inte finns någon anledning att ändra den ordningen. Ingen 
relevant reservation gjordes.1008   
 
I betänkande 2021/22:MJU18 behandlade miljö- och jordbruksutskottet 
Vänsterpartiets yrkande 25 i motionen 2021/22:3279 om att inarbeta 
skogsvårdslagstiftningen under miljöbalken. Utskottet föreslog avslag på 
Vänsterpartiet förslag och skrev ”Vidare vill utskottet framhålla att 
skogsvårdslagstiftningen gäller parallellt med miljöbalken och de 
förordningar som är meddelade med stöd av miljöbalken. Miljöbalkens 
bestämmelser gäller således även skogsbruksåtgärder. Utskottet ser ingen 
anledning att för tillfället ändra denna ordning (…) Utskottet ser heller inget 
behov av att för närvarande ta initiativ till att tillsätta en utredning för att se 
över skogsvårdslagen” En gemensam reservation lades av Vänsterpartiet 
och Miljöpartiet i vilken de skriver: ”Gällande lagstiftning för skogsbruket 
har brister då den i alltför låg omfattning klarar att värna nödvändig 

 

1007 2021/22:3279 yrkande 25, ss. 6 och 23. 
1008 2020/21:MJU15, ss. 22–23 och 77.  



miljöhänsyn i skogsbruket. I förarbetena till miljöbalken som trädde i kraft 
1999 var det många miljöjurister som hävdade att även 
skogsvårdslagstiftningen borde ingå i miljöbalken för att värna 
miljöhänsynen i skogsbruket.”1009 Riksdagen biföll utskottets förslag med 
acklamation. 

 

18.4 Riksdagens behandling  
 
Kammarprotokoll 
 
Den 22 april 2020 debatterade riksdagen skogspolitik och betänkande 
2020/21:MJU15. Ingenting anfördes om att lyfta in skogsvårdslagstiftningen 
i miljöbalken i debatten.1010 Den 28 april 2021 biföll kammaren utskottets 
förslag att avslå yrkande 11 i motion 2020/21:2709 (MP).   
Votering i riksdagen (utskottets förslag mot V:s reservation) 
Ja: S, M, SD, C, KD; L, MP 
Nej: V 
Avstående: 

Skriftliga frågor: 
 
Sökning: miljöbalken  
Den 4 april 2019 lämnar Runar Filper (SD) in en skriftlig fråga till Miljö- och 
klimatminister Isabella Lövin (MP) gällande miljöorganisationers talerätt 
enligt kapitel 16 § 13 i miljöbalken. Filper frågar: ”Tänker ministern se över 
och utreda konsekvenserna av denna lagstiftning och återkomma med 
förslag om hur organisationskraven, lagstiftning och tillämpning kan 
förbättras?” Lövin svarar att regeringen inte avser att se över lagstiftningen 
om miljöorganisationers klagorätt. 1011 
 
Interpellationer 
Sökning: miljöbalken 
 
I en debatt följande en interpellation om jordbrukets lönsamhet den 20 
januari 2020 anför Magnus Oscarsson (KD): ”Det står fortfarande i 
miljöbalken att jordbruk är miljöfarlig verksamhet. Det är för mig förfärligt 

 

1009 2021/22:MJU18 reservation 20, ss. 62–63 och 230–231. 
1010 Protokoll 2020/21:112. 
1011 Skriftlig fråga 2018/19:508. 



konstigt. Det måste kunna förändras; det behöver inte stå så.”  Ingen 
debattör följer upp anförandet.1012  
 
I en debatt följande en interpellation om minskande antal mjölkbönder den 
5 november 2019 frågar Magnus Oscarsson (KD) landsbygdsministern 
Jennie Nilsson (S): ”Tänker regeringen förändra i miljöbalken, så att det inte 
står att jordbruk är miljöfarlig verksamhet utan i stället miljöpåverkande? 
Jag tror att Sverige är det enda land där det står i lagen att det är miljöfarligt 
att producera mat till konsumenter.” Jennie Nilsson (S) svarar:  
“Formuleringen ‘miljöfarligt’ i miljöbalken tror jag att det var Magnus 
Oscarsson som först upplyste mig om. Jag kan bara konstatera att jag tycker 
att det är ett olyckligt ordval. Jag hade gärna bidragit till att ändra det till 
‘miljöpåverkande’ ”, precis som Magnus Oscarsson säger. Det tror jag dock 
kanske inte är den viktigaste aspekten i detta sammanhang.” Marcus 
Oscarsson (KD) följer upp med att anföra: ”Många jordbrukare man talar med 
känner att det här är väldigt märkligt: Jag som bonde producerar mat, och 
det ska kallas farligt! Det är fantastiskt om ministern vill titta på det och se 
över regelverket. Det borde gå att göra, för vi ändrar ju i miljöbalken då och 
då. Det vore jättebra.” Jennie Nilsson (S) avslutar interpellationsdebatten 
och säger: När det gäller frågan om miljöbalken tror jag att själva 
processerna är viktigare, som jag sa i mitt förra inlägg. Men jag kan absolut 
tillstå att signalvärdet inte är oväsentligt i sammanhanget. Jag tar med mig 
den frågan.”1013 
 
 

 

1012 Protokoll 2019/20:72, anf. 71, ss. 60–61. 
1013 Protokoll 2019/20:27, anf. 62–65, ss. 42-45. 


