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Skärpta klimatmål och minskade 
utsläpp

1. Öka takten i klimatomställningen. Skärp 
de svenska klimatmålen så att svenska ut-
släpp minskar på ett rättvist och ansvars-
tagande sätt i enlighet med Parisavtalet 
och dess 1,5-gradersmål. Tillräckliga åtgär-
der måste genomföras skyndsamt för att 
minska Sveriges territoriella utsläpp till 
nära noll till 2030. 

2. Förbjud fossila bränslen från och med år 
2030. För att hejda den globala uppvärm-
ningen måste fossila bränslen fasas ut ef-
tersom dessa står för den absoluta merpar-
ten av mänsklig klimatpåverkan. Ett 
slutdatum i närtid för användningen av 
fossila bränslen skulle ge en tydlig signal 
till samhällets aktörer och därmed på-
skynda och underlätta utfasningen.

3. Anta ett mål om att minska Sveriges 
konsumtionsbaserade utsläpp och vidta 
omfattande åtgärder för att minska dessa 
utsläpp nationellt och internationellt för 
att nå målet. De konsumtionsbaserade ut-
släppen utgör cirka hälften av Sveriges 
faktiska utsläpp och är därmed avgörande 
för klimatomställningen.

4. Anta en koldioxidbudget för Sverige i 
linje med Parisavtalets temperaturmål, ba-
serad på IPCC:s sjätte utvärderingsrapport 
publicerad 2021—2022 och en globalt rättvis 
fördelning av utsläppsutrymmet. För att ett 
klimatmål effektivt ska styra mot minska-
de utsläpp måste det också ange hur stora 
utsläppen får vara fram till målåret. Flera 
kommuner och regioner har antagit egna 

koldioxidbudgetar, men utan en nationell 
koldioxidbudget riskerar Sveriges långsik-
tiga klimatmål att tappa kraft. 

5. Höj ambitionsnivån i EU:s utsläppshan-
del ETS. Sverige behöver verka för att EU 
beslutar om en tillräckligt ambitiös skärp-
ning av den årliga linjära reduktionsfak-
torn inom EU:s utsläppshandel ETS i kom-
bination med en omfattande engångs-
reduktion av antalet utsläppsrätter, så att 
EU:s utsläpp minskar i linje med 
Parisavtalets 1,5-gradersmål.

EU:s utsläpp minskar i linje med 
Parisavtalets 1,5-gradersmål.

6. Tillsätt en utredning om hur en rättvis 
klimatomställning kan genomföras, inklu-
sive hur ett hållbart utsläppsutrymme kan 
fördelas rättvist. 

7. Gör upp om en tidsatt nationell utfas-
ningsplan för avskaffande av klimatskad-
liga skatteundantag i form av skattened-
sättningar och skattebefrielser. Om utsatta 
näringar behöver kompenseras kan det ske 
genom riktade stöd som i stället bidrar till 
att stärka miljöarbetet. 

8. Röj undan EU-hinder för klimatomställ-
ningen. Påverka EU:s reformer av den euro-
peiska utsläppshandeln ETS, momsdirek-
tivet och energiskattedirektivet för att till 
exempel slopa den fria tilldelningen av ut-
släppsrätter och för att möjliggöra för be-
skattning av flygbränsle och moms på 
flygresor.

För att hantera de trippla kriserna för klimat, biologisk mångfald och miljö-
gifter krävs modiga och ambitiösa politiska åtgärder. Den här listan 
innehåller en rad förslag på beslut och åtgärder som skulle ta Sverige en god 
bit på vägen för att möta dessa kriser. 
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Hållbara transporter 

9. Lansera en samlad strategi för transport-
effektivisering. En sådan strategi ska syfta 
till att systematiskt effektivisera bort 
transporter eller föra över dessa till mer yt- 
och energieffektiva transportslag.

10. Inför differentierad vägskatt för lastbi-
lar och personbilar. En differentierad vägs-
katt ger en mer rättvis och träffsäker be-
skattning av vägtrafik utifrån fordons 
miljöprestanda och om de körs i stad eller 
på landsbygd.

11. Satsa på kollektivtrafik, gång och cykel. 
Bilberoende botas bäst i städer. Tio miljar-
der per år bör satsas på kollektivtrafik, 
gång- och cykelsatsningar i Sveriges 
växande städer. 

12. Låt flyget betala sina egna kostnader. 
Flyget har omfattande miljöpåverkan men 
är subventionerat. Sverige behöver införa 
miljöskatter på inrikesflygets bränsle, 
sluta subventionera flygplatser och arbeta 
för miljöbeskattning av flygbränsle inom 
EU. Dessutom bör konsumenter få bättre 
information genom klimatmärkning av 
långresor.

13. Skapa en fungerande marknad för par-
kering i städer. Alla bör betala sin egen 
parkering och inte grannens. En dåligt 
fungerande marknad för parkering ger 
minskat bostadsbyggande, sämre stads-
miljö och ökade utsläpp. Den viktigaste åt-
gärden är att ändra lagstiftningen så att 
kommunpolitiker får rätt att avgöra avgif-
terna för användning av kommunens 
mark. Läs mer om frågan i rapporten 
Framtiden för parkering och nya bostäder

Fossilfria finanser

14. Etablera en grön investeringsbank. 
Politiken behöver agera katalysator för fler 
hållbara investeringar. En grön investe-
ringsbank bör etableras i syfte att främja 
innovativa klimatåtgärder och säkerställa 
långsiktig finansiering för näringslivets 
klimatomställning.

15. Säkerställ att inga offentliga medel går 
till fossil verksamhet. Det räcker inte med 
att främja hållbara investeringar, det krävs 
också riktade åtgärder för att fasa ut finan-
sieringen av, och investeringar i, fossila 
verksamheter. Inför konkreta åtgärder som 
säkerställer att inga offentliga medel finan-
sierar, eller investeras i, fossil verksamhet.  

16. Inför krav på finansiella aktörer gällan-
de omställningsplaner för hela deras port-
följer i enlighet med Parisavtalets 1,5-gra-
dersmål, inklusive tillräckliga kort-, 
medel- och långsiktiga mål. Detta för att 
säkerställa att investeringar och kapital 
styrs bort från verksamheter som orsakar 
klimatkrisen till verksamheter som er-
bjuder lösningar på krisen.

Energiomställning

17. Ta ett helhetsgrepp om energifrågan. 
Det behövs aktiv och framåtblickande poli-
tik för att skapa ett nytt energisystem. Stöd 
och led utvecklingen mot mer lager och 
flexibilitet i el- och fjärrvärmesystemen, 
samt öka överföringen till andra länder. 

18. Öka fokus på energieffektivisering. 
Exempelvis genom att inkludera energief-
fektiviseringsåtgärder i det nya gröna av-
draget, genomföra vita certifikat och ändra 
Sveriges energieffektiviseringsmål till ett 
absolut mål i stället för dagens relativa. 
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19. Öka takten i utbyggnaden av förnybar 
energi. Säkerställ en hållbar vindkraftsut-
byggnad, genom förbättrade regler för 
kommunal tillstyrkan, nej till vindkraft i 
områden med höga naturvärden och ökade 
möjligheter till samexistens med 
Försvarsmakten. Satsa även på solvärme 
med säsongslager för fjärrvärmen.

20. Rikta inga stöd till livstidsförlängning 
av existerande kärnkraftverk eller byggan-
de av nya kärnkraftverk. I nuläget är kärn-
kraften inte konkurrenskraftig vilket gör 
att eventuella satsningar är beroende av 
statliga subventioner. För att klara klimat-
omställningen kommer mer el behövas, 
men att bygga förnybart är både snabbare, 
säkrare och billigare än att bygga kärnkraft. 

Satsning på naturbaserade kolsänkor

21. Besluta om ett mål för ökad kolsänka. 
Kolsänkor är naturliga möjligheter att 
binda och lagra koldioxid. En lösning med 
stor potential är naturbaserade klimatlös-
ningar, vilket innebär att kolinlagringen i 
ekosystem ökas genom att återställa eller 
skydda dem. Sverige saknar idag en sam-
manhållen politik för naturliga klimatlös-
ningar. Riksdagen bör besluta om ett mål 
om att minst fördubbla kolsänkan i svenska 
ekosystem till år 2030.

22. Driv på för fördubblad kolsänka inom 
EU. Verka för att EU tar fram bindande kli-
matmål för en fördubbling av EU:s naturliga 
kolsänkor till 2030 jämfört med 2017. 
Sverige ska nå dessa åtaganden inom lan-
dets territorium. 

23. Beakta kolinlagring i lagstiftningen. 
Påverkan på den naturliga kolsänkan och 
kolinlagring, på land och i vatten, bör beak-
tas i alla relevanta lagförslag och regeringen 
bör styra mot en ökad kolinlagring där det 
kan göras utan negativ inverkan på andra 
miljömål.

24. Öka den nationella satsningen på åter-
vätning av våtmarker och inkludera möj-
ligheten för återvätning i den strategiska 
planen för Sveriges genomförande av den 
gemensamma jordbrukspolitiken. 

Jordbruk för klimat och biologisk 
mångfald

25. Säkra långsiktighet och träffsäkra jord-
bruksstöd. Insatser för biologisk mångfald 
och klimatomställning inom jordbruket 
kräver långsiktig finansiering och regel-
verk. Säkerställ att tillräckliga ekonomiska 
medel riktas både till nationella stöd och 
som medfinansiering till EU:s jordbruks-
politik.

26. Tillsätt en utredning kring hur lantbru-
ket kan uppnå lönsamhet inom ramen för 
en klimatomställning. Jordbruket påverkar 
klimatet genom markanvändning, djurhåll-
ning, konstgödsel och fossila bränslen. 
Konsumtionsledet spelar en viktig roll för 
att driva på omställningen. Därför krävs en 
bred utredning som tar ett helhetsgrepp 
över lantbrukets samlade klimatpåverkan 
från produktion till konsumtion. 

27. Satsa på produktion och förädling av 
växtbaserad och ekologisk mat för att bidra 
till minskad klimatpåverkan och ökad bio-
logisk mångfald. Danmark gör storskaliga 
satsningar på vegetabilier, med särskilt 
fokus på ekologisk produktion för att även 
stärka biologisk mångfald. Sverige bör följa 
Danmarks exempel. 

28. Fortsatta mål för ekologisk produktion. 
Arbeta för riksdagsbundna mål om minst 
30 procent ekologiskt brukad areal och 60 
procent ekologiskt i offentlig livsmedels-
konsumtion till år 2030, vilket motsvarar 
målen i regeringens handlingsplan till da-
gens livsmedelsstrategi.
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29. Differentierad bekämpningsmedels-
skatt. Tillsätt en ny utredning om att införa 
en differentierad, riskbaserad skatt på be-
kämpningsmedel, där skattesatsen sätts 
utifrån preparatens risker för hälsa och 
miljö. Utredningen bör föreslå utformning 
av riskindikatorer för en sådan skatt. 

30. Öka arealen naturbetesmarker. Trots att 
naturbetesmarker och slåtterängar utgör 
odlingslandskapets mest artrika miljöer 
fortsätter Sveriges betesmarker att växa 
igen. För att vända denna trend behöver det 
vara ekonomiskt möjligt för lantbrukare att 
hålla djur på bete. Enligt Jordbruksverket 
täcker dagens miljöersättning inte kostna-
derna för detta. Därför behöver det införas 
full kostnadstäckning (maximal ersätt-
ningsnivå) inom miljöersättningen för be-
tesmarker och slåtterängar. 

Funktionellt och långsiktigt skydd 
av skog

31. Skydda skogar med höga naturvärden. 
Alla svenska skogar med höga naturvär-
den, som ur- och naturskogar, samt all skog 
ovanför den fjällnära naturvårdsgränsen 
behöver i lag undantas från skogsbruk och 
annan exploatering. 

32. Skydda minst 30 procent av våra skogar 
på representativ landskapsnivå. Skyddade 
områden stärker ekosystemens mot-
ståndskraft mot klimatförändringar, bidrar 
till naturliga kolsänkor och är avgörande 
för att bevara den biologiska mångfalden. 
Det behövs ett långsiktigt, funktionellt och 
geografiskt representativt skydd av 30 pro-
cent av skogar   till år 2030, varav minst en 
tredjedel ges ett strikt skydd.  

33. Kartlägg skyddsvärda skogar. För att 
säkerställa att statens resurser för skydd 
av skog används på bästa sätt, samt för att 
leva upp till EU-kommissionens kommande 
lagstiftning om övervakning, rapportering 

och datainsamling, krävs kunskap om 
skogarnas naturvärden. Ge lämplig myn-
dighet i uppdrag att ta fram och tillgänglig-
göra ett landstäckande kunskapsunderlag 
över skyddsvärda skogar baserat både på 
befintlig kunskap och nyinventering.

34. Tillsätt ett vetenskapligt råd för biolo-
gisk mångfald i skogen. Rådet ska bland 
annat medverka till genomförandet av en 
ny analys av bristerna för den biologiska 
mångfalden i skogen i enlighet med förslag 
av Skogsutredningen 2019.

35. Säkerställ ett tillräckligt anslag för 
skydd av skog. Anslaget behöver anpassas 
till att alla fjällskogar med höga naturvär-
den, vilka enligt lag inte ska ges tillstånd 
till avverkning, kan skyddas formellt sam-
tidigt som takten på skyddsarbetet i övriga 
landet kan öka.

Omställning till ett naturnära 
skogsbruk

36. Utforma skogspolitiken i linje med EU:s 
lagstiftning och strategier. För att möta 
EU:s krav om ett förebyggande och hållbart 
skogsbruk, samt hantera de parallella 
svenska lagstiftningarna skogsvårdslagen 
och miljöbalken behöver en ny skogspoli-
tik och lagstiftning utformas i linje med 
EU:s krav och politik inom exempelvis 
miljö, handel och klimat.  

37. Skapa incitament för en omställning till 
naturnära skogsbruk. Skogsbruket behö-
ver diversifieras från dagens trakthygges-
bruk till ett skogsbruk anpassat efter de 
naturliga skogsekosystemens förutsätt-
ningar. För att styra skogsbruket mot detta 
behövs, inom ramen för EU:s statsstödsreg-
ler, ett paket av ekonomiska incitament 
med subventioner och stöd till den som på-
verkar miljön i positiv riktning samt skat-
ter och avgifter till den som förstör miljön.  
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38. Använd det statliga skogsinnehavet för 
att nå miljökvalitetsmålen. Regeringen bör 
använda den möjlighet som uppdragen till 
de statliga bolagen kan ge för att styra mot 
en hållbar utveckling och ett hållbart bru-
kande. Detta bör ske genom i) skydd av 
statlig mark med höga naturvärden och 

restaurering av mark med potential att ut-
veckla höga naturvärden, ii) en större del 
av den statliga marken används som er-
sättningsmark, och iii) den brukade delen 
av den statliga marken brukas ett naturnä-
ra skogsbruk. Sveaskogs avkastningskrav 
behöver anpassas till det nya uppdraget. 

Naturskyddsföreningens förslag för ett naturnära skogsbruk

Mer ändamålsenliga myndigheter och regelverk 
•  Skogsvårdslagen bör inarbetas i miljöbalken
•  En ansvarig myndighet för skogsbruk och skydd 
•  Obligatorisk skogsbruksplan 
•   Oberoende rådgivning om olika mål och medel för skogsbruk 

Ekonomisk ersättning för omställning till ett naturnära skogsbruk 
•  Ersättning för ekosystemtjänster 
•  Ersättning för kolinlagring 
•  Engångsersättning för omställning till naturnära skogsbruk 
•  Stöd till återskapande av våtmarker 

Skatter och avgifter för att främja ett naturnära skogsbruk 
•  Skatt på kommersiell markanvändning 
•  Avverkningsavgift med återbetalning 
•  Punktskatter på insatsvaror 
•  Avgifter för tillsyn och kontroll 

Det statliga skogsinnehavet ska bidra till miljömålen 
•  Skydda och restaurera statlig mark 
•  Använd statlig mark som ersättningsmark 
•  Naturnära skogsbruk i statliga skogar 
•  Sänk Sveaskogs avkastningskrav 

Åtgärder för att utveckla skogsskyddet 
•  Skärp kraven på frivilliga avsättningar 
•  Skogsarrende med löpande ersättning 
•  Gröna auktioner och agglomerationsbonus  

Övriga åtgärder för att styra mot ett naturnära skogsbruk 
•  Prissättning av koldioxidutsläpp från förbränning av biomassa
•  Certifiering

Läs mer om förslagen i rapporten Låt skogen leva 

6

https://cdn.naturskyddsforeningen.se/uploads/2022/03/16101416/Rapport-Lat-skogen-leva-2022-03-17.pdf


Förstärkt artskydd

39. Genomför artskyddsutredningens 
samtliga förslag. Nästa regering måste 
lägga fram en proposition med utgångs-
punkt i utredningens förslag som lyckats 
hitta lösningar för att gynna den biologiska 
mångfalden och samtidigt förbättra förutse-
barheten för markägarna. Det behövs för 
att överbrygga problemen med att många 
arter av fåglar, växter och djur blir alltmer 
sällsynta och att Sverige ligger långt efter i 
att uppfylla EU:s regler på området.

40. Ändra i jaktlagstiftningen så att 
fridlysta arter inte får jagas. Jakten måste 
utgå från livsmiljödirektivet. Licensjakt för 
varg, som är fridlyst, bör inte tillåtas så 
länge stammen har genetiska problem och 
stammen har för få individer för att den ska 
klara sig på lång sikt. Undantag kan göras 
för skyddsjakt i vissa fall även i fortsätt-
ningen, men genetiskt värdefulla individer 
måste skyddas bättre.

Stärk det marina skyddet

41. Inför ett nytt etappmål inom miljömåls-
systemet för skydd av haven i enlighet med 
Miljömålberedningens förslag – 30 procent 
bör skyddas till 2030 varav en tredjedel 
under strikt skydd där mänsklig verksam-
het är starkt begränsad. 

42. Inför ett generellt förbud mot botten-
trålning i skyddade havsområden genom 
att föreslå de lagändringar som krävs. 

43. Besluta om en ny havsmiljölag med en 
utvärderande funktion likvärdig det 
Klimatpolitiska rådet. Idag är havsförvalt-
ningen uppdelad på många olika politik-
områden, och beslut som påverkar havet 
tas av olika departement, myndigheter och 
sektorer. För att göra havspolitiken mer 
sammanhållen och långsiktig skulle en ny 
havsmiljölag vara ett första steg för att ta 
helhetsgrepp om miljöproblemen i haven. 

44. Säkerställ långsiktig finansiering för 
arbete med marint skydd till Havs- och vat-
tenmyndigheten, länsstyrelserna och 
Regeringskansliet. Med ökad ambition 
inom EU för skydd och restaurering av 
havsmiljöer kommer betinget öka de kom-
mande åren.

Främja hållbart fiske 

45. Genomför miljömålsberedningens för-
slag för ett mer miljömässigt hållbart fiske, 
framför allt hur fiskefrågorna kan integre-
ras bättre med havsmiljöfrågorna och 
verka för att kvoter sätts utifrån fiskets 
miljöpåverkan.  

46. Flytta ut trålgränsen för storskalig pe-
lagisk trålning och bottentrålning. Detta är 
en åtgärd som kan stärka bestånd av sill/
strömming i Östersjön samt minska bot-
tentrålningens negativa påverkan på eko-
system och kolinlagring.

47. Stoppa ålfisket. Ålen är akut utrotnings-
hotad och den vetenskapliga rådgivningen 
är tydlig med att fiske på ål bör stoppas.

Minska övergödning 

48. Återinför skatt på handelsgödsel. 
Förutom att orsaka övergödning är fram-
ställningen av handelsgödsel energikrä-
vande och orsakar utsläpp av växthusgaser. 
En skatt på handelsgödsel skulle svara väl 
mot principen om att förorenaren betalar.  

49. Inför krav på skyddszoner vid vattendrag 
och sjöar och restaurera fler våtmarker. 
Skyddszoner och våtmarker motverkar att 
näringsämnen läcker ut i vattnet, samti-
digt som de gynnar den biologiska mång-
falden och minskar klimatutsläppen. 
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50. Gör Jordbruksverket till ansvarig 
myndighet. Idag har Havs- och vattenmyn-
digheten huvudansvar för miljökvalitets-
målet Ingen övergödning. Då läckage från 
jordbruket är den största källan till övergö-
dande ämnen bör huvudansvaret flyttas 
till Jordbruksverket.  

Värna strandskyddet 

51. Skärp strandskyddet i områden med 
högt exploateringstryck. Idag är 40–50 pro-
cent av kusten i storstadsregionerna redan 
exploaterade. Strandskyddet behöver stär-
kas där exploateringstrycket är högt för att 
säkra allemansrätten, men också för att 
skydda strändernas viktiga ekologiska 
funktioner för bland annat fiskreproduk-
tion, rastande flyttfåglar och många hän-
synskrävande växter.

52. Säkerställ en väl fungerande tillsyn 
och en mer restriktiv dispensgivning. 
Antalet strandskyddsdispenser som kom-
munerna beviljar ökar årligen och många 
av dessa dispenser är dessutom felaktiga. 
Regeringen behöver därför tillföra mer re-
surser till Länsstyrelserna för att säker-
ställa bättre rådgivning och tillsyn. Läs 
mer i rapporten Det svenska strandskyddet 
- Hur funkar det och varför är det viktigt?

Stärkt miljörätt

53. Stärk klimatregleringen i miljöbalken. 
Genomför förslagen om förstärkningar av 
miljöbalken ur klimatsynpunkt som före-
slås av Klimaträttsutredningen. Idag finns 
betydande hinder för att miljölagstiftning-
en ska fungera fullt ut för att styra mot 
högre effektivisering och mindre utsläpp, 
hinder som måste åtgärdas. 

54. Inför tidsbegränsade miljötillstånd som 
huvudregel. Utred och genomför förslagen 
om förbättrad miljölagstiftning utifrån 
Naturvårdsverkets fördjupade miljömål-
suppföljning. Däribland tidsbegränsade 
tillstånd som huvudregel för miljöfarlig 
verksamhet.1 

55. Integrera sektorslagstiftningar som 
minerallagen och skogsvårdslagen i miljö-
balken. För att kunna uppnå en hållbar an-
vändning av marken ur ett landskapsper-
spektiv är det av största vikt att landskapet 
betraktas som en helhet. Genom att inarbe-
ta skogsvårdslagen i miljöbalken kommer 
helhetssynen på markanvändningen öka. 
Att integrera minerallagen skulle ge en 
säkrare prövning av miljöaspekterna och 
dessutom effektivisera processen genom 
att dubbelprövning undviks. 

56. Ta internationella initiativ för att om-
förhandla handelsavtal och investerings-
avtal för att ta bort miljöskadliga klausuler 
och mekanismer som hindrar insyn och 
deltagande. Inled arbetet med att upprätta 
nya internationella avtal som tar ett ge-
mensamt grepp om problematiken. Vissa 
exceptionellt klimatskadliga avtal som 
Energistadgeavtalet (ECT) bör Sverige 
omedelbart frånträda och verka för ett EU-
gemensamt utträde.

57. Förtydliga genomförandet av 
Århuskonventionen i lagstiftningen. 
Sverige och EU är parter till 
Århuskonventionen. Det svenska regelver-
ket har inte uppdaterats på över tio år trots 
att lagtexten inte motsvarar vad som krävs 
enligt EU-domstolen. Lagtexten behöver 
ändras så att det blir tydligt för alla parter 
vad konventionen och EU-domstolen fak-
tiskt kräver av Sverige.

1. Naturvårdsverket, Fördjupad utvärdering av miljömålen 
2019, sidan 22–27.

8

https://cdn.naturskyddsforeningen.se/uploads/2022/02/09185319/30797_a2e35c52512eb81.pdf


Minskad resursanvändning

58. Anta ett mål om minst 75 procents 
minskning av materialfotavtrycket i 
Sverige till år 2050. Användningen resurser 
behöver minska i samhället, detta både 
genom minskad konsumtion och ökad re-
surseffektivitet. För att hålla oss inom den 
planetära gränsen för hållbar resursanvänd-
ning behöver Sveriges materialfotavtryck 
minska med 75–85 procent till år 2050.  

59. Undersök alternativen till gruvor. 
Potentialen för ökad metallåtervinning 
måste kartläggas och styrmedel utvecklas 
för att styra mot ökad återvinning.

60. Mångdubbla satsningen på forskning 
och utveckling om metallåtervinning. 
Cirkulariteten när det gäller metaller är 
idag mycket bristfällig. Därför behövs stora 
satsningar på forskning och utveckling, 
och andra sätt att öka sektorns cirkularitet.
Läs mer om Naturskyddsföreningens 
ståndpunkter i rapporten Metaller – en 
ändlig resurs med oändlig potential

Läkemedel i miljön 

61. Fortsätt arbetet för ökade miljökrav på 
läkemedel som används i Sverige. 
Miljökrav måste ställas vid upphandling 
och miljöpåverkan beaktas i läkemedels-
förmånssystemet. Författningsändringar 
måste göras så att försäljning av miljö-
skadliga receptfria läkemedel begränsas.  

62. Driv på för högre miljökrav i EU. Arbetet 
inom EU måste leda till att miljökrav kan 
ställas vid produktion av läkemedel och till 
att information om miljöeffekter av läke-
medel och dess produktion tillgängliggörs.  

63. Avsätt mer pengar till avancerad 
vattenrening. Avancerad rening behöver 
installeras vid flertalet reningsverk för att 
minska utsläppen av miljöskadliga läke-

medel. Läs mer om frågan i rapporten 
Läkemedel i miljön -Orädda fiskar och resi-
stenta bakterier

Förbjud och minska förekomsten av 
PFAS i naturen 

64. Driv på för PFAS-förbud. Verka för att 
förbjuda hela PFAS-gruppen nationellt, 
inom EU och globalt, i kemiska produkter, 
livsmedelsförpackningar och andra kon-
sumtionsvaror, både nya och återvunna.

65. Minska förekomsten av PFAS i naturen 
genom att övervaka utsläpp och sanera för-
orenade områden. Det behöver även infö-
ras gränsvärden för PFAS i avloppsvatten, 
slam, rökgaser och flygaska från förbrän-
ning samt andra utsläppskällor.

66. Öronmärk statliga medel för rening av 
dricksvatten i kommuner där halterna av 
PFAS överskrider det hälsobaserade rikt-
värdet från den europeiska myndigheten 
för livsmedelssäkerhet. Dricksvattnet på 
flera orter i Sverige innehåller så höga 
PFAS-halter, att människor riskerar att få i 
sig mer än vad som anses vara säkert. 
Därför krävs kostsamma investeringar i 
reningsteknik. 

Miljö- och klimatbistånd 

67. Behåll enprocentsmålet. Dagens mål 
om att det svenska biståndet ska uppgå till 
en procent av BNI behöver ligga fast. 

68. Säkra additionell klimatfinansiering. 
Sverige måste leva upp till det åtagande om 
klimatfinansiering som gjorts i 
Parisavtalet. Finansieringen ska utgöras 
av medel utöver enprocentsmålet för bi-
ståndsbudgeten och stödja både utsläpps-
minskningar och klimatanpassning utan 
att konkurrera med andra viktiga områden 
som fattigdomsbekämpning.
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Naturskyddsföreningens förslag för en grön skattereform 

Inför: 
•  Nationellt prisgolv för industrianläggningar inom EU:s utsläppsrättshandel 
•  Energiskatt på alla bränslen 
•  Koldioxidskatt på förbränning av biomassa i industrianläggningar och kraft-

värmeverk 
•  Differentierad vägskatt 
•  Fordonskatt för fler motorfordon 
•  Skatt på flygbränsle 
•  Skatt på större båtmotorer till fritidsbåtar 
•  Skatt på odlingstorv 
•  Mineralgödselskatt 
•  Riskdifferentierad skatt på bekämpningsmedel 
•  Särskild skatt på dyrare fritidsboenden 

Höj: 
•  Kärnavfallsavgiften 
•  Kväveoxidavgiften 
•  Mineralavgiften 
•  Säkerheter för efterbehandling av gruvavfall  
•  Avfallsförbränningsskatten 

Avskaffa eller reducera: 
•  Klimatskadliga subventioner 
•  Den stora nedsättningen av energiskatten på el för industrin 
•  Undantag från avfallsskatten 
•   Undantag från fastighetsskatt för nybyggda villor  

Utred: 
•  Hur naturgrusskatten kan bidra till ökad återvinning 
•  Råvaruskatt på fossil plast  
•  Reformerad kemikalieskatt på fler farliga kemikalier i fler produkter 
•   Miljöbaserad skatt på kommersiell markanvändning 
•  Avverkningsavgift med återbetalning för skogsbruket 
•  Klimatskatt på animaliska livsmedel  
•  Lokalt ersättningssystem för vindkraft  
•  Hur mer resurseffektiv konsumtion kan gynnas skattemässigt  
•  Om högre moms på varor än på tjänster kan bidra till den gröna omställningen  
•  Om skattereduktioner på arbete kan bidra till att skapa gröna jobb  
•  Om kapitalbeskattningen kan utformas för att främja företag som bidrar till 

den gröna omställningen

Läs mer om förslagen i rapporten En grön skattereform
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69. Prioritera miljö inom biståndet. Frågor 
om klimat, miljö och biologisk mångfald 
samt stöd till och skydd av miljöförsvarare 
bör prioriteras inom biståndet. Satsningen 
på biologisk mångfald som en prioriterad 
utvecklingsfråga bör också fortsätta.
Skattereform som bidrar till klimat- och 
miljömål

Skattereform som bidrar till klimat- 
och miljömål

70. Tillsätt en utredning om en grön 
skattereform. Regeringen bör sträva mot 
ett skattesystem där förorenaren betalar, 
utan miljö- och klimatskadliga subventio-
ner och som styr mot Sveriges miljö- och 
klimatmål.

71. Skärp miljöstyrningen i skattesystemet.
Många reformer på miljöskatteområdet är 
inte avhängiga en större reform utan kan 
genomföras omgående; däribland avskaffa 
klimatskadliga subventioner, höja vissa 
skatter och införa nya miljöstyrande skat-
ter på insatsvaror och naturresurser

Andra åtgärder för att ställa om till 
ett hållbart samhälle

72. Främja den folkliga delaktigheten och 
tillgången till information om klimat och 
miljö. För att lyckas påskynda klimatom-
ställningen krävs att nästa regering tar 
fram konkreta åtgärder för folkbildning, 
utbildning och allmänhetens medverkan 
- i enlighet med vad Sverige åtagit sig 
genom artikel 12 i Parisavtalet. Insatsen 
bör bland annat involvera studieförbund 
och folkhögskolor, grund- och gymnasie-
skolor samt civilsamhället.

73. Ratificera ILO 169, konventionen om
urfolks rättigheter. Att Sverige ratificerar
konventionen skulle inte bara stärka sam-
ernas ställning utan också öka möjligheten 
att bevara biologisk mångfald.

74. Säkra giftfria materialflöden Sedan 
januari 2021 behöver alla företag som produ-
cerar eller släpper produkter på EU-
marknaden redovisa innehållet av särskilt 
farliga ämnen. Reglerna gäller dock inte pri-
vatpersoner som importerar varor. 
Produkter med farliga kemikalier fortsätter 
därför att flöda in till Sverige via den växan-de 
näthandeln. Kemikalieinspektionen bör ges 
ett uppdrag att undersöka och ge förslag på 
hur privatimporterade produkters inne-håll 
av farliga kemikalier ska deklareras.

75.  omvandla miljonprogrammet till mil-
jöprogram. Många av fastigheterna som 
byggdes under miljonprogrammet är idag i 
stort behov av renovering och energieffek-
tivisering. Investeringar i klimatanpass-
ning och integrerade ekosystem i miljon-
programmet kan bidra till ett ökat lokalt 
engagemang och högre fastighetsvärden. 
Här finns en unik chans att halvera energi-
användningen, öka trivseln, höja den soci-
ala hållbarheten, samt främja biologisk 
mångfald. Det behövs satsningar i miljard-
klassen på statliga styrmedel för gröna re-
noveringar i miljonprogramsområdena.

76.  Skärp miljöambitionerna i offentlig 
upphandling. Sveriges offentliga 
upphand-ling motsvarar i omsättning 
ungefär en femtedel av vår BNP och bör 
enligt den na-tionella 
upphandlingsstrategin användas 
strategiskt för att nå miljömålen.  För att 
skärpa miljöhänsynen i offentlig upphand-
ling bör riksdagen fatta beslut om en 
skärpt upphandlingslagstiftning och ett 
siffersatt nationellt mål för andelen offent-
ligt upphandlade produkter och tjänster 
som ska vara miljömärkta med en tredje-
partsmärkning. Dessutom behöver beslut 
fattas om ett etappmål för utsläpp från of-
fentlig upphandling och en ny resultatind-
ikator för uppföljningen av offentlig upp-
handling, i enlighet med Miljömåls-
beredningens förslag.

11



Läs mer om våra förslag för natur och klimat 

Rapporter 

• Kastvindar i miljöpolitiken - Naturskyddsföreningens utvärdering av svensk miljö- 
politik under mandatperioden som gått. Rapporten innehåller även rekommendatio-
ner till nästa regering.

• Sänkta ambitioner i miljöpolitiken - Rapporten innehåller Naturskyddsföreningens 22 
förslag inför kommande mandatperiod och visar hur riksdagspartierna ställer sig till 
dessa.

• En grön skattereform - I rapporten föreslås en rad förändringar av skattesystemet. 
Förslagen innebär sammantaget en ökad beskattning av naturresursuttag, resursför-
brukning och föroreningar, medan miljö- och klimatskadliga subventioner avskaffas. 

• Låt skogen leva - I rapporten visar Naturskyddsföreningen hur omställningen till ett 
naturnära skogsbruk kan och bör se ut. Bland annat föreslås ändrade regler och nya 
ekonomiska styrmedel samt att hela det statliga skogsinnehavet används för att nå 
miljömålen.

• Metaller – en ändlig resurs med oändlig potential - Rapporten belyser möjligheter och 
utmaningar när det gäller Sveriges metallförsörjning. I rapporten presenteras ett antal 
förslag till politiska styrmedel och andra åtgärder som syftar till att minska behovet av 
nya gruvor genom att bland annat öka graden av återbruk och återvinning.

• Framtiden för parkering och nya bostäder - Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen 
och Naturskyddsföreningen i en gemensam rapport om hur överdrivna parkerings-
krav påverkar miljön och minskar bostadsbyggandet. 

• Läkemedel i miljön - Orädda fiskar och resistenta bakterier - Läkemedel behövs för att 
förebygga, lindra och bota sjukdomar. Men samtidigt kan vår användning av läkeme-
del göra att läkemedelsrester sprids i naturen. Sverige köper in läkemedel utan hän-
syn till miljön, och bidrar då till föroreningar och antibiotikaresistens.
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Upprop

• Elva klimat- och miljöorganisationers krav på politiken kopplat till vilka åtgärder som 
krävs för natur och klimat.

Policyer

• Naturskyddsföreningens policy för klimat, energi och transporter

• Naturskyddsföreningens policy för skog

• Naturskyddsföreningens policy för jordbruk 
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Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöor-
ganisation 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 konsumtion är våra viktigaste ar-
betsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och 
Sveriges Natur vår medlemstidning.
Välkommen att bli medlem, engagera dig eller 
skänk en gåva. Tillsammans har vi kraft att förändra.




