
Din valguide 
för klimat och natur

Har du svårt att navigera i valdebatten 
och hitta rätt bland partierna? 

Naturskyddsföreningen har granskat klimat- 
och miljöpolitiken och krävt politikerna på svar 

inför framtiden. Vi arbetar för att klimat och natur 
ska toppa den politiska agendan inför 

riksdagsvalet 2022. 

Vilket parti tycker som du i 
miljöfrågorna?

Kärnkraft, bottentrålning och svenskt 
skogsbruk. Hur ställer du dig till 17 viktiga 
frågor om klimat och natur? Jämför dina 

resultat med partiernas svar. 

Valkompassen
– för klimat och natur

Du har ett val.
Agera för framtiden 

du drömmer om. 
Bli medlem.

Ju fler vi är, desto mer kraftfullt
 kan vi agera. Du behövs!

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorgani-
sation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för 
naturen.Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar 
beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt. Klimat, 
skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsum-
tion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår 
miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.



Vilka partier har varit bäst och 
sämst för miljön?

Förkämpar för klimatet eller bromsklossar 
som sätter käppar i hjulet för en mer ambi-
tiös svensk miljöpolitik? Naturskyddsför-
eningen har granskat hur regeringen och 
riksdagspartierna har agerat i frågor som 
rör klimat och natur under mandatperio-
den 2018–2022. Slutsatsen? 

Läs hela granskningen på 
www.naturskyddsforeningen.se/val2022

Så mycket lovar partierna för naturen och klimatet.

Vilka riksdagspartier vill ha en ny och hållbar skogspolitik? Vilka säger ja till ett fossilförbud 2030 
och hur ställer sig partierna till en svensk koldioxidbudget för att minska utsläppen? Naturskydds-
föreningen har bett partierna svara på 22 viktiga miljöpolitiska förslag. 
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Figur 1. Så svarade partierna 

Du har ett val. 
Rösta för klimat och natur. 

Vi står inför ett vägskäl. Vi kan välja att begränsa klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald. 
Men beslutet måste tas idag och inte i framtiden. Att ställa om skogsbruket och 
förbjuda fossila bränslen till 2030 borde vara två av valets viktigaste frågor. 

Du som röstar i riksdagsvalet 11 september kan påverka utgången. 

Så svarade partierna


