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1. Bakgrund  

Rättvis klimatomställning 
 
För att undvika katastrofala effekter till följd av klimatförändringarna behöver världens utsläpp 
av växthusgaser minst halveras fram till 2030 jämfört med 2010 års nivåer, för att sedan nå noll 
så snart som möjligt, senast 2045. Detta för att ha en rimlig chans att hålla höjningen av den 
globala medeltemperaturen till max 1,5°C och väl under 2°C, som världens länder förbundit sig 
till i Parisavtalet. Det är mycket snabbare än vad ländernas nuvarande planer beräknas leda 
till1. Dessutom måste klimatkrisen bemötas tillsammans med naturkrisen och andra miljö- och 
samhällskriser.  

En Sifo-undersökning genomförd i samband med valet 2022 visade ett brett stöd för tuffare 
klimat- och miljöpolitik hos en majoritet av väljarna i Sverige över hela den politiska skalan2. 
Dessutom anser åtta av tio svenskar att de kan bidra till att bromsa klimatförändringarna 
genom att förändra sina transportvanor och sin energianvändning, enligt Naturvårdsverkets 
årliga undersökning 2021 av allmänhetens attityder till klimatfrågor3.  

Principen om gemensamt men olika ansvar utifrån respektive lands förutsättningar samt 
principen om rättvisa eller jämlikhet (eng. equity) ligger till grund för Parisavtalet (artikel 2.2)4. 
Naturskyddsföreningens bedömning är på grundval av dessa principer att ett land som Sverige 
behöver nå nollutsläpp tidigare än världen som helhet, och långt tidigare än 2045 som är 
riksdagens antagna mål. Enligt Naturskyddsföreningen behöver Sverige därför nå nära 
nollutsläpp redan 2030. Det innebär att fossila bränslen måste vara helt utfasade senast år 
2030, samtidigt som de biogena utsläppen minimeras och kolsänkan ökar, samt att takten i 
omställningen måste öka rejält de närmaste åren. Därmed krävs årliga utsläppsminskningar på 
minst 10–20 %5. Dessutom måste länder som Sverige utöver de egna utsläppsminskningarna, 
bistå låginkomstländer med finansiella och andra resurser till deras omställning och 
anpassning, för att ta sitt ansvar för den global klimaträttvisan. 

Av samma skäl måste EU gå före i den globala klimatomställningen och uppnå tillräckliga 
utsläppsminskningar snarast, vilket Sverige behöver driva på för. Enligt 

 
1 IPCC, 2018: Special report on Global Warming of 1.5 ºC 
UNEP & UNEP DTU Partnership 2021: Emissions Gap Report 2021: The Heat is On, A world of climate promises not yet 
delivered 
2 Kantar Sifo, 2022: Ny Sifo-undersökning: Brett stöd för tuffare klimat- och miljöpolitik bland väljarna  
3 Naturvårdsverket, 2021: Allmänheten om klimatet 2021  
4 UNFCCC, 2015: Paris Agreement  
5 Beroende på vilka utsläppsscenarier och rättviseantaganden som antas ser utsläppskurvan olika ut. Ett flertal 
rapporter från olika forskargrupper visar detta.  
Forskningsprojektet FAIRTRANS, lett av Thomas Hahn, Stockholms universitet, har presenterat liknande siffror i 
preliminära resultat på workshops 2022, referens till slutrapport bifogas inom kort.  
Anderson. K. et al. (2020) A factor of two: how the mitigation plans of ‘climate progressive’ nations fall far short of Paris-
compliant pathways, Climate Policy. DOI: 10.1080/14693062.2020.1728209  
Klimatkollen, Anderson, K. & Stoddard, I. 2022: A new set of Paris Compliant CO2-Budgets for Sweden  
AirClim & Trio, W., 2022: Policy implications of Europe's dwindling carbon budget 
Morfeldt, J., Azar, C., Johansson, D. J. A. (2022). Nationella utsläppsmål utifrån Parisavtalet och internationella 
rättviseprinciper– analys av Sveriges territoriella klimatmål. Göteborg: Chalmers tekniska högskola. 

https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/
https://via.tt.se/pressmeddelande/ny-sifo-undersokning-brett-stod-for-tuffare-klimat--och-miljopolitik-bland-valjarna?publisherId=3236031&releaseId=3329886
https://www.naturvardsverket.se/contentassets/6ffad3e6018c47cea06e6402f0eea066/rapport-allmanheten-klimatet-2021.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
https://fairtrans.nu/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14693062.2020.1728209
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14693062.2020.1728209
https://klimatkollen.se/Paris_compliant_Swedish_CO2_budgets-March_2022-Stoddard&Anderson.pdf
https://www.airclim.org/sites/default/files/documents/policy-implications-of-europes-dwindling-carbon-budget-2.pdf
https://research.chalmers.se/publication/530543/file/530543_Fulltext.pdf
https://research.chalmers.se/publication/530543/file/530543_Fulltext.pdf
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Naturskyddsföreningen behöver unionens utsläpp minska med minst 75 procent till 2030 
jämfört med 1990 och nå nära nollutsläpp senast 2035, för att ligga inom ramen för 
Parisavtalets 1,5-gradersmål6. EU:s nuvarande mål om koldioxidneutralitet till 2050 och 55 
procents minskning till 2030 bedöms av Naturskyddsföreningen därmed vara otillräckliga.  
 

Definition rättvis klimatomställning 

Det behövs en genomgripande och stor omställning av samhället för att klara klimatmålen. 
Denna omställning innebär även en chans att klara andra samhällsmål. För att alla ska kunna 
delta och gemensamt ta del av de fördelar samt bära de kostnader som en omställning till ett 
hållbart fossilfritt och förnybart samhälle för med sig, så måste omställningen i sig ske på ett 
sätt som är rättvist. Därmed är en rättvis klimatomställning både ett mål i sig och ett medel för 
att uppnå klimatmålen.  

En rättvis klimatomställning innebär enligt Naturskyddsföreningen att samhället och 
ekonomin omvandlas på det sätt som krävs för att uppnå tillräckliga utsläppsminskningar i 
linje med 1,5°C-gradersmålet och anpassa samhället till oundvikliga klimatförändringar inom 
de planetära gränserna. Detta samtidigt som människor och samhällen ges förutsättningar att 
genomföra omställningen på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt, ges förutsättningar att 
aktivt delta i demokratiska beslutsprocesser, och omställningens kostnader och fördelar 
fördelas så att de uppbärs så likvärdigt som möjligt i samhället inom och mellan nu levande 
och kommande generationer.  
 
Det här positionspapperet sammanställer Naturskyddsföreningens övergripande syn på en 
rättvis klimatomställning i form av sju principiella ställningstaganden7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Climate Action Network Europe, 2022: The EU too must revisit its 2030 climate pledge   
Climate Action Network Europe, 2022: ETS and ESR under a 1.5 carbon budget  
7  Vill du ta del av en fördjupad version om principer för rättvis klimatomställning har vi tagit fram ett 
visionsdokument tillsammans med europeiska samarbetsorganisationer inom Climate Action Network Europe 2021: 
Just Transformation Vision (EN)  

https://caneurope.org/content/uploads/2022/03/The-EU-too-must-revisit-its-2030-climate-pledge.pdf
https://caneurope.org/content/uploads/2022/05/ETS-and-ESR-under-a-1.5-carbon-budget-May-2022.pdf
https://caneurope.org/content/uploads/2021/05/Just_Transformation_Vision_CANE_EN.pdf
https://caneurope.org/content/uploads/2021/05/Just_Transformation_Vision_CANE_EN.pdf


 
 

4 
 

2. Naturskyddsföreningens ståndpunkter  
 

Principer för en rättvis klimatomställning i en svensk kontext 

Naturskyddsföreningen anser att:  
 

1. Klimatmålen behöver uppnås för att minska risken för ökad orättvisa inom och mellan 
länder och generationer 

 
Klimatförändringarna riskerar att i sig leda till stora och växande orättvisor där redan utsatta 
eller marginaliserade grupper drabbas hårdast av klimateffekterna8. En rättvis 
klimatomställning förutsätter därför snabba och kraftiga utsläppsminskningar och 
klimatanpassning, som säkerställer levande och kommande generationers möjlighet till 
välmående på en frisk planet. Med andra ord, en förutsättning för att undvika att de mest 
utsatta drabbas hårdast av klimatkrisen är att samhället gör vad som krävs för att nå 
klimatmålen, lokalt, nationellt, regionalt och globalt. Ett tungt ansvar vilar här på beslutfattare 
att vidta de åtgärder som krävs för att möjliggöra omställningen i alla sektorer. För att 
ytterligare stärka den globala klimaträttvisan krävs det, vid sidan av nödvändiga 
utsläppsminskningar i det egna samhället, också att resursstarka länder och grupper stöttar 
mer utsatta i alla delar av omställningen. 
 

2. Människor ska kunna leva hållbart 

Politiken måste prioritera en rättvis klimatomställning i alla beslut som fattas på alla politiska 
nivåer. Riktade satsningar bör göras till förmån för de människor och landsdelar som är i behov 
av det för att vara en del av klimatomställningen. Det kan till exempel innefatta 
omställningsstöd till effektivare och hållbara transportmedel, byte av uppvärmningsmetod, 
energieffektivisering, utbyggnad av digital infrastruktur, vidareutbildning, 
kompetensutveckling och jobbmatchningstjänster, klimatanpassning av jord- och skogsbruk, 
kolinlagringsstöd, och stöd till alternativa industriella processer. Enligt principen om att 
förorenaren ska betala, kan delar av finansieringen till satsningarna förslagsvis insamlas 
genom ett stigande pris på utsläpp, inklusive genom utfasning av dagens klimatskadliga 
subventioner, vilket också sänder en tydlig omställningssignal. Sådana riktade satsningar bör 
kombineras med en gedigen omställningspolitik som har målet att människor i hela landet ska 
kunna vara en del av omställningen till ett hållbart samhälle. En levande landsbygd där 
människor har förutsättningar att arbeta med ett hållbart jord- och skogsbruk samt ett hållbart 
förvaltande av ekosystem, är avgörande för att klara klimatutmaningen, öka kolsänkan, stärka 
den biologiska mångfalden och för att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. Ett sådant 
samhälle står även bättre rustat att möta de klimatförändringar vi redan upplever och kommer 

 
8 IPCC, 2022: AR6 Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability  

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/


 
 

5 
 

att uppleva av nuvarande utsläpp9.  
 

3. Människor ska inkluderas i demokratiska beslutsprocesser och kunna delta aktivt i 
omställningen  

Varje individ, samhällsgrupp och del av landet har unika resurser, kultur, demografi samt olika 
potential att utveckla nya ekonomiska möjligheter och försörjning för det lokala samhället. Ett 
större lokalt engagemang i demokratiska beslutsprocesser för att identifiera hur 
klimatomställningen kan ske bäst på den specifika platsen, till exempel genom existerande 
eller nya församlingar och samråd, har i andra länder varit framgångsrikt för att främja en 
rättvis klimatomställning10. Därtill är det av vikt att tillvarata urfolks kunskap och säkerställa 
reellt deltagande och inflytande i beslutsprocesser. Ytterligare en förutsättning för en rättvis 
klimatomställning för alla är att kunskap och inflytande utifrån genus-, mångfalds- och 
ungdomsperspektiv integreras i planering och genomförande av åtgärder. När olika 
samhällsgrupper har möjlighet att vara med och forma omställningen tas lokal och kulturell 
kunskap till vara, vilket både ökar chanserna för långsiktigt måluppfyllande och samhällelig 
förankring samt ägandeskap för omställningen.  
 

4. Klimatskadliga subventioner är inte ett acceptabelt fördelningspolitiskt verktyg 

Den totala samhällskostnaden av ett uteblivet kraftfullt agerande för att minska 
fossilberoendet är mycket stor, och ökar stadigt i takt med att klimatförändringarnas 
konsekvenser blir allt värre. Enligt den europeiska miljöbyrån (EEA) har klimatrelaterat 
extremväder i Europa orsakat årliga kostnader på 14,5 miljarder euro i genomsnitt mellan 2011 
och 202011. Ett fortsatt fossilberoende riskerar därmed att öka utsattheten för extremväder och 
orättvisor bland sårbara grupper i och utanför Sverige, snarare än att minska den. Vi upplever 
detta redan idag, genom till exempel översvämningar, värmeböljor, skogsbränder och 
försämrade odlingsförhållanden. En långsiktigt hållbar rättvis omställning uppnås därför inte 
genom skattelättnader till förbränning av fossila bränslen och klimatskadliga subventioner, 
eftersom det låser fast oss vid fortsatt användning av fossila bränslen i stället för att underlätta 
omställning. Klimatskadliga subventioner som riskerar att låsa fast människor i ett dyrt 
fossilberoende och ökar klimatförändringarna samt dess kostnader ytterligare, vilket slår 
hårdast mot utsatta grupper, är därmed inte ett acceptabelt fördelningspolitiskt verktyg. 
Resurserna bör i stället läggas på åtgärder för storskaliga utsläppsminskningar, kraftigt stärkt 

 
9 IPCC, 2022: AR6 Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability 
10 WWF, 2019: An EU fund for a just transition - what it should be and why it matters 
Exempel på medborgarklimatråd i andra länder:  
Scottish Government, 2021: Just Transition Commission: A National Mission for a fairer, greener Scotland 
Climate Assembly UK, 2021: Climate Assembly UK’s report, The Path to Net Zero 
University of Turku (Finland), 2021: Citizens’ Jury Offered Decision-Makers Considered Opinions for New Climate 
Policy Plan  
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet (Danmark), 2021: Ungeklimarådet  
11 European Environment Agency (EEA), 2022: Economic losses from climate-related extremes in Europe.  
 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
http://awsassets.panda.org/downloads/wwf_aneujustenergytransitionfund_briefinga4_final.pdf
https://www.gov.scot/publications/transition-commission-national-mission-fairer-greener-scotland/#page-top
https://www.climateassembly.uk/recommendations/index.html
https://www.utu.fi/en/news/news/citizens-jury-offered-decision-makers-considered-opinions-for-new-climate-policy-plan
https://www.utu.fi/en/news/news/citizens-jury-offered-decision-makers-considered-opinions-for-new-climate-policy-plan
https://kefm.dk/klima-og-vejr/ungeklimaraadet
https://www.eea.europa.eu/ims/economic-losses-from-climate-related
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klimatanpassning samt olika former av stöd till omställning där det behövs för att möjliggöra 
en rättvis klimatomställning. Andra stöd, så som sänkta priser på resor med kollektivtrafik, 
som inte utgör en klimatskadlig subvention utan i stället främjar omställning och framför allt 
gynnar låginkomsttagare, kan samtidigt övervägas. Kostnaderna för en kraftfull 
klimatomställning nu är betydligt mindre än konsekvenserna av en värld med storskaliga 
klimatförändringar. 
 

5. En jämlik ekonomi inom de planetära gränserna  

De planetära gränserna beskriver de fysiska ramarna för vårt resursutnyttjande och 
människans miljöpåverkan på planeten. När gränserna överskrids hotas livsförutsättningarna 
för nuvarande och kommande generationer och växter och djur. För en rättvis 
klimatomställning måste därför en jämlik och socialt hållbar ekonomi uppnås inom gränserna 
för såväl klimatet som den biologiska mångfalden och andra miljömässiga aspekter. Hållbarhet 
och välmående för alla behöver vara målsättningen i en cirkulär ekonomi, med en betydligt 
reducerad konsumtion av nyutvunna råvaror. Vidare krävs det politiska åtgärder som syftar till 
att minska de konsumtionsbaserade utsläppen, där livsstilsförändringar från fossil- och 
energiintensiva till hållbara produkter och aktiviteter främjas. En rättvis klimatomställning 
kräver synliggörande och ansvarstagande för hela klimatpåverkan, också den som uppstår i 
andra länder, vilket är en betydande del av svenskars utsläpp. I Sverige liksom i övriga världen 
kommer omställningen till ett fossilfritt, förnybart och hållbart samhälle innebära att 
ekonomin växer i vissa branscher och delar av världen, samtidigt som den krymper i andra.  

Höginkomstländer och grupper har ofta byggt sina resurser med hjälp av höga historiska 
utsläpp. Samtidigt har många låginkomstländer och grupper behov av vidareutveckling av 
infrastruktur och höjd levnadsstandard. Därtill betonas ansvaret för de med större finansiell 
kapacitet att stötta mer utsatta länder och grupper i omställning och anpassning i bland annat 
Parisavtalet12. Det innebär att samtidigt som många låginkomstländer och grupper inom länder 
måste få möjlighet att öka sitt konsumtionsutrymme, måste höginkomstländer och grupper 
minska sitt. Den rikaste tiondelen av befolkningen är ansvarig för över hälften (52 procent) av 
de globala kumulativa utsläppen. Den rikaste procenten har orsakat mer än dubbelt så stora 
utsläpp (15 procent) som den fattigaste hälften av jordens befolkning (7 procent).13 Detta 
tydliggör att en effektiv, hållbar klimatpolitik måste vägledas av klimaträttvisa där de stora 
utsläpparna minskar mer och i snabbare takt både på system- och individnivå, såväl lokalt och 
nationellt som globalt.  
 

6. Politiken behöver spela en aktiv roll i att skapa förutsättningar för nya hållbara jobb  

I Parisavtalets ingress står att läsa ”[…] en rättvis övergång av arbetskraften och skapande av 
anständigt arbete och arbetsplatser av hög kvalitet i enlighet med nationellt fastställda 

 
12 UNFCCC, 2015: Paris Agreement  
13 Oxfam, SEI, Gore, T., 2020: Confronting Carbon Inequality: Putting climate justice at the heart of COVID-19 recovery    

https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621052/mb-confronting-carbon-inequality-210920-en.pdf
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prioriterade utvecklingsmål är absolut nödvändigt”14. Detta är ett resultat av fackförenings- och 
miljörörelsens gemensamma aktiva arbete att förankra behovet av en rättvis omställning för 
arbetstagare. I Sverige, liksom i resten av världen, kommer oundvikligen jobb som är direkt 
kopplade till den fossila ekonomin att försvinna när samhället ställer om till fossilfrihet, 
samtidigt som andra branscher förväntas växa. Politiken behöver spela en aktiv roll i att bidra 
till förutsättningar så att ny meningsfull försörjning skapas. Statligt stöd kan till exempel 
behövas för integrering av hållbarhet på alla utbildningsnivåer och kompetensutveckling av 
medarbetare till nya sektorer eller till nya tekniker inom samma sektor eller omfördelning av 
arbetstid. Det kan också handla om stärkta omställningsinsatser på arbetsmarknaden så som 
jobbmatchningstjänster och åtgärder som ökar den ekonomiska tryggheten för arbetstagare 
som behöver byta jobb. Därtill är det viktigt att betona att jobb skapas i de samhällssektorer och 
företag som går i bräschen för klimatomställningen, vilket staten, regioner och kommuner 
också behöver stötta genom att främja fossilfria, förnybara sektorers förutsättningar och 
investeringsmöjligheter. 
 

7. Hela samhället ska vara med och bidra till omställningen till fossilfrihet 

För att genomföra en rättvis klimatomställning krävs det att hela samhället och alla sektorer 
bidrar till omställningen med att fasa ut de fossila utsläppen och minimera de biogena 
utsläppen. Flera av de prissignaler för utsläpp som idag finns behöver ändras eller 
kompletteras för att både styra mot tillräckliga klimatåtgärder och bidra till minskade 
orättvisor. I dagsläget prissätts olika utsläpp olika, både mellan privatpersoner och företag, 
men också bland privatpersoner. Till exempel beskattas inte flygbränsle, livsmedel eller 
konsumtionsvaror för sitt koldioxidinnehåll så som exempelvis bränsle till andra transportslag 
gör. Samtidigt betalar idag vissa tunga industribolag ofta mindre för sina utsläpp per ton 
koldioxid än vad de flesta privatpersoner och mindre företag gör. Detta eftersom privatpersoner 
betalar koldioxidskatt på mycket av sina utsläpp medan delar av den tunga industrin är 
befriad, eller har låga skattesatser ifrån detsamma, bland annat genom den fria tilldelningen av 
gratis utsläppsrätter inom EU:s utsläppshandelssystem ETS och andra klimatskadliga 
subventioner15. En del av industrierna har kunnat göra betydande vinster genom att fortsätta 
släppa ut gratis i stället för att ställa om snabbare eller genom att sälja vidare sina oanvända 
utsläppsrätter16. En rättvis klimatomställning kräver att alla människor, företag och sektorer 
följer principen om att förorenaren ska betala för sina utsläpp och snabbt ställer om till 
fossilfritt och förnybart. Därför behöver miljöskatter utformas så att skattebördan fördelas 
jämnare än idag utifrån mängden utsläpp mellan privatpersoner och företag, så att företag 
betalar en större del än idag. Det behövs krafttag för att styra till detta på EU-nivå i både 
produktions- och konsumtionsled. Därtill behöver Sverige se över hur ytterligare nationell 

 
14 UNFCCC, 2015: Paris Agreement 
15 Naturskyddsföreningen, 2018: Avskaffa klimatskadliga subventioner  
16 CE Delft, 2016: Calculation of additional profits of sectors and firms from the EU ETS 2008-2015;  
Carbon Market Watch, 2016: Carbon leakage mythbuster Sweden; 
CE Delft, 2021: Additional profits of sectors and firms from the EU ETS 2008-2019; 
Carbon Market Watch, 2021: The Phantom Leakage – Industry windfall profits from Europe’s carbon market 2008-2019  

https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/avskaffa_klimatskadliga_subventioner.pdf
https://www.cedelft.eu/publicatie/calculation_of_additional_profits_of_sectors_and_firms_from_the_eu_ets/1763
https://carbonmarketwatch.org/publications/mythbuster-sweden/
https://carbonmarketwatch.org/wp-content/uploads/2021/06/CE_Delft_Additional_Profits_ETS.pdf
https://carbonmarketwatch.org/publications/the-phantom-leakage/
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politik kan säkerställa att principen om att förorenaren ska betala efterlevs och att 
industrisektorernas pågående omställning främjas.  

Dessutom är det viktigt att alla samhällsnivåer tar sitt ansvar för en rättvis klimatomställning. 
Alla Sveriges kommuner och regioner har ett ansvar för att se till att omställningens kostnader 
och fördelar fördelas jämlikt. Detta innebär till exempel att minska den lokala organisationens 
och befolkningens utsläpp i enlighet med Parisavtalet, samt att planera det lokala samhället på 
ett sådant sätt att det är klimatanpassat för alla medborgare.   

Det är alltså genom markant ökade insatser från hela samhället för att bryta fossilberoendet, 
snabbt minska utsläppen och öka klimatanpassningen, som klimatomställningen kan göras 
rättvis och ett långsiktigt hållbart samhälle uppnås.  

 
Utredning om en rättvis klimatomställning krävs snarast 

Sverige vill och måste ställa om. En rättvis klimatomställning är en förutsättning för att uppnå 
klimatmålen och ett hållbart, klimatanpassat samhälle. Naturskyddsföreningen anser att en 
utredning snarast behöver tillsättas om hur en rättvis klimatomställning kan genomföras, 
inklusive hur ett hållbart utsläppsutrymme kan fördelas rättvist. 
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3. Relaterade policydokument  
 
Det här dokumentet innehåller Naturskyddsföreningens ståndpunkter i frågor som rör rättvis 
klimatomställning. Föreningens ståndpunkter i sakfrågor finns i följande dokument. 

Policyer 
Föreningens långsiktiga och övergripande ställningstaganden beskrivs i föreningens policyer. 
Naturskyddsföreningen har policyer om följande områden: 

• Klimat, energi och transporter 
• Skogen 
• Jordbruk  
• Hav och vatten  
• Miljögifter  
• Jakt och viltförvaltning  
• Mineral  
• Globalkompassen 

Du hittar alla aktuella policyer på vår webbplats naturskyddsföreningen.se. 
 
Positionspapper  
Ett positionspapper innehåller föreningens mer detaljerade ställningstaganden i avgränsade 
frågor. Du hittar alla aktuella positionspapper på vår webbplats naturskyddsföreningen.se. 

Remissvar  
Naturskyddsföreningen svarar årligen på ett stort antal remisser på riksnivå, regional nivå och 
lokal nivå. Riksföreningens remissvar publiceras också på vår webbplats 
naturskyddsföreningen.se. 

Rapporter 
Naturskyddsföreningens rapporter finns samlade på vår webbplats naturskyddsföreningen.se. 


