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Miljöpolitiskt program för Medborgerlig Samling
En miljöpolitik baserad på fakta, evidens och helhetssyn
Traditionellt har omsorgen om miljön ansetts vara ett konservativt tankegods. Den
klassiskt konservativa idén om förvaltarskap förkroppsligar ett system- och
kretsloppstänkande som nu har börjat återuppfinnas under parollen "hållbarhet." För
Medborgerlig Samling är förvaltarskapsidén central. Vi ser vår miljö, natur och
landskapets utseende som ett fundament i det goda samhället.
Även ur ett marknadsliberalt perspektiv är effektiva miljöskatter en grundförutsättning
för rättvisa då en svag miljölagstiftning tillåter företag att lägga över sina miljökostnader
på samhället – i praktiken subventioneras då miljöförstöring!
Det är viktigt att miljöfrågor drivs utifrån fakta och evidens, där helhetssyn måste gå
före ineffektiv symbolpolitik. Vi behöver säkerställa att åtgärder för miljön får reella
effekter och inte bara flyttar problemen någon annanstans eller skjuter dem på̊
framtiden. Sverige är ett land med många internationella förbindelser, inte minst genom
EU, och bör söka samarbete med andra länder och koalitioner för att utveckla en hållbar
miljöpolitik.
Kretsloppsprincipen är en central del av ett hållbart samhälle. Genom återvinning och
återanvändning skapas villkor för en hållbar produktion och konsumtion. För ett
ekologiskt hållbart samhälle kan därför inte ekonomiska lösningar handla om
befolkningstillväxt. Från miljö- och klimatsynpunkt bör därför den kraftiga
befolkningstillväxten i Sverige ses som en svår utmaning.
Avfall och återvinning
Läckage av plast till sjöar och hav är ett stort problem. Vi vill se en samlad minskad
plastanvändning med målet att inget ytterligare plastavfall ska hamna i naturen. Vi vill
därför fasa ut försäljning och användning av de produkter, exempelvis textilier, som
avger mikroplaster.
Vi vill skapa ekonomiska incitament till att öka återvinningen och återanvändningen av
plastprodukter och annat avfall. Dessutom måste producentens roll inom
avfallshanteringen öka, med ett tydligt ansvar att se till att förbrukade produkter tas om
hand på ett lämpligt sätt. Detta vill vi även driva inom EU.
Vi vill också ställa högre krav på att rena rötslam, som ofta innehåller höga halter av
skadliga kemikalier, innan detta används som gödning på våra åkrar. Metoder som
termisk hydrolys, där man utsätter rötslammet för höga temperaturer och tryck för att
bryta ner skadliga ämnen, alternativt torkning av rötslam för förbränning och utvinning
av fosfor, ska på sikt bli obligatoriska.
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Utöver detta behöver polis, kommuner och länsstyrelser få ökade anslag för att
bekämpa och förebygga den ökande kriminaliteten vad gäller avfall. Det bör finnas med i
polisens regleringsbrev att man ska arbeta mot avfallsbrottslighet. Vi vill även se över
straffskalorna så att påföljderna är tillräckligt kännbara för att effektivt avskräcka denna
typ av brottslighet.
Vi vill även se att EU i större utsträckning använder sina utvecklingsbidrag till
utvecklingsländer för att förbättra deras förmåga att ta hand om sitt avfall.
På området avfall och återvinning vill Medborgerlig Samling
Minska användandet av plaster,
Förbjuda icke-nedbrytbar plast i hygienprodukter,
Fasa ut textilier som läcker mikroplaster,
Öka producentansvaret för avfall genom ekonomiska incitament nationellt och
inom EU,
● Successivt höja kraven på rening av rötslam för användning på åkrar,
● Öka anslaget för att utreda avfallsrelaterad brottslighet och se över straffskalor,
● Använda EU:s utvecklingsbidrag för att förbättra avfallshanteringen i
utvecklingsländer.
●
●
●
●

Biologisk mångfald
Värnandet av miljöer med tillhörande biotoper och ekosystem är viktigt för att bibehålla
en livskraftig natur. Även människan gynnas av dessa miljöer genom naturupplevelser,
friluftsliv och turism. Att långsiktigt bevara fjäll-, skogs- och naturvärden är därför
viktigt, varför vi är för ett fortsatt starkt lagligt skydd för dessa miljöer.
Förlusten av biologisk mångfald är ett världsomfattande problem. I Sverige kan
problemen till stor del härledas från igenväxning av gamla kulturmarker och
utbredningen av monokulturer i jord- och skogsbruk. Vi anser att det mest effektiva
sättet att gynna den biologiska mångfalden är genom ekonomiska incitament. Vi vill
därför stärka det nuvarande stödet för områden där den ekologiska mångfalden kan
frodas, till exempel så kallade ”ekologiska fokusarealer”. Det är också viktigt att
markägarna blir fullt kompenserade i de fall då staten löser in biologiskt värdefull mark
till att bli naturreservat.
Vi vill utvidga EU:s artskyddsförordning till att även innefatta känsliga och/eller hotade
växter och djur i Sverige. En djur- eller växtart kan vara starkt hotad i Sverige men vara
allmänt förekommande på andra håll inom EU, och omfattas då i dag inte av
förordningens starka skydd. Även gamla kulturväxter och traditionella lantraser ska
aktivt bevaras.
Idag finns en utbredd oro för negativa förändringar hos populationerna och den
biologiska mångfalden hos insekter, i synnerhet pollinerande sådana. Naturvårdsverket
behöver därför ges uppdrag att utvärdera situationen. Finns det behov av åtgärder
måste dessa genomdrivas både på nationell och EU-nivå.
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På området biologisk mångfald vill Medborgerlig Samling
Ge ett fortsatt starkt lagligt skydd för att bevara fjäll-, skogs- och naturvärden,
Ge stärkt stöd och kompensation till markägare som gynnar den biologiska
mångfalden,
● Utvidga artskyddsförordningen till att innefatta de växter och djur som är hotade
i Sverige men ej i EU,
● Aktivt bevara gamla kulturväxter och lantraser.
●
●

● Ge Naturvårdsverket i uppdrag att utvärdera populationen och biologiska
mångfalden hos insekter, i synnerhet pollinerande sådana.
● Verka för att insektspopulationerna värnas genom att driva nödvändiga åtgärder
på nationell och EU-nivå.
Dricksvatten
Tillgången till rent vatten är liksom elektricitet i dag ett samhälleligt fundament. Vissa
delar av Sverige har, på grund av låga grundvattennivåer, upplevt perioder av
vattenbrist. Samtidigt har andra delar av landet drabbats av skyfall som överstiger vår
hanteringskapacitet.
Dricksvattentillgången hotas även av gift- och bakteriespridning samt exploatering.
Dessa problem måste kunna hanteras. Vi vill därför öka anslagen till lokala
vattenvårdsprojekt, se en utbyggnad av landets vattenreningsverk samt förbättra
vattenreningstekniken, inklusive kraven på hur effektivt mikroplaster renas bort.
Genom att på allvar arbeta med dagvattenplanering kan vatten ledas bort eller
absorberas av växtlighet, genom åtgärder som bäckar och trädplantering, i stället för att
låta dagvattenbrunnarna utnyttja avloppssystemet.
På området dricksvatten vill Medborgerlig Samling
●
●
●

Öka anslagen till lokal vattenvård,
Bygga ut vattenreningsverk och förbättra vattenreningstekniken,
Arbeta med dagvattenplanering för att undvika överbelastning av
avloppssystemen.

Flyg
Det ökande antalet flygresor globalt utgör en allt större källa till klimatpåverkande
utsläpp. Ett globalt arbete för att minska utsläppen bedrivs inom exempelvis ICAO
(International Civil Aviation Organization). Både nationellt och inom EU finns en
diskussion om vad länderna själva kan göra.
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Flyg inom Sverige
Sverige har infört en flygskatt som tyvärr innebär en direkt skatt på allt flyg oavsett
klimatpåverkan. Detta menar vi är helt fel väg att gå. Vi vill i stället införa ett
transfereringssystem, liknande det som redan finns för NOx, där de flygbolag som har
störst fossila utsläpp per passagerare (eller last) betalar till dem som har lägst. Till
skillnad mot flygskatten innebär detta ett verkligt incitament för flygbolag att minska
sina utsläpp.
Flyg inom EU
Inom EU ingår flyget i utsläppsrättshandeln. Om utsläppsrättssystemet skulle skärpas
kan detta bli ett naturligt verktyg för att få ned utsläppen. Det kan dock vara lättare att
få igenom en gemensam flygskatt över hela EU. Det är mycket viktigt att utformningen
av en sådan skatt – till skillnad från Sveriges flygskatt – grundar sig på fossila CO₂utsläpp per liter bränsle, så att det finns incitament att både hushålla med bränsle och
minska utsläppen från det bränsle man använder.
På området flyg vill Medborgerlig Samling
Ta bort flygskatten och ersätta den med ett transfereringssystem som belönar de
som minskar sina utsläpp mest,
● Utforma en eventuell EU-skatt på flyg så att den ger verkliga incitament att
minska utsläppen.
●

Gruvdrift
Gruvdrift inom Sverige
Dagens mineralskatt är låg jämfört med den åverkan som uppstår i naturen och de
naturtillgångar som försvinner permanent. Ett annat problem är att saneringen av
gruvor efter prospektering och brytning många gånger blir en uppgift för stat eller
kommun.
Vi vill därför att mineralskatten ska höjas och att intäkterna från skatten i högre grad
ska komma kommuner och markägare till del. Vidare ska ett system med en obligatorisk
deponeringsfond införas, där företag tvingas deponera pengar – dels inför
prospekteringen och dels under gruvdriften – för att täcka avvecklingskostnaderna och
som sedan används när driften upphör.
Markägares rättigheter att informeras inför mineralprospektering, deras rätt till rimlig
ersättning för ingrepp samt rätten att förbjuda prospektering måste också stärkas.
Gruvdrift internationellt
Både Arktis och Antarktis är unika områden i behov av skydd. Både oljeborrning och
gruvdrift hotar dessa ömtåliga miljöer. Därför vill vi internationellt verka för att
oljeutvinningsprojekt i dessa områden stoppas, och att gruvdrift endast tillåts i de fall
där miljöriskerna kan anses minimala.
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På området gruvdrift vill Medborgerlig Samling
Höja mineralskatten,
Återföra intäkterna från mineralskatten till kommun och markägare,
Införa ett system med deponeringsfonder för att garantera att kostnader för
avveckling inte skjuts över på stat eller kommun,
● Kraftfullt stärka markägarnas rättigheter i samband med mineralprospektering,
● Verka för ett internationellt stopp mot oljeutvinningsprojekt i Arktis och
Antarktis,
● Verka för att gruvdrift i Arktis och Antarktis endast tillåts där miljöriskerna är
minimala.
●
●
●

Hav och havsfiske
Att fisket är ekologiskt hållbart, där fångsterna kommer från livskraftiga bestånd och är
fångade genom minimal inverkan på havsmiljön, är en grundförutsättning för att
fiskerinäringen ska ha en framtid.
Plaster, gifter och övergödning hotar många havsmiljöer, inte minst Östersjön, där
fortsatt fokus och internationellt samarbete behövs för att vända utvecklingen.
Hav och havsfiske nationellt
Vårt mål är att allt svenskt fiske snarast ska utgöras av så kallat ”hållbart fiske”. Det är
också av högsta vikt att fiskerilagstiftningen är enhetlig inom EU, så att medlemsländer
inte förlorar konkurrensfördelar genom att bedriva ansvarsfullt fiske.
Hav och havsfiske inom EU och internationellt
Ett långsiktigt hållbart fiske är en global fråga. Sverige ska därför verka för att hållbart
fiske blir norm. Så snart som möjligt vill vi därför se ett förbud mot import av fisk från
hotade artbestånd, i första steget nationellt men senare även inom EU så att samma
hållbarhetskrav gäller för all import till unionen.
EU ska också ingå internationella fiskeavtal endast där fisket är ekonomiskt, socialt och
ekologiskt hållbart. EU bör så snart som möjligt säga upp de fiskeavtal som inte
uppfyller hållbarhetskriterierna.
Valjakt
Trots att kommersiell jakt på val har varit förbjuden sedan 1986 förekommer den
fortfarande i ett antal länder, ibland under täckmanteln "vetenskaplig jakt". Flertalet av
de arter som jagas är starkt hotade och måste därför skyddas. Sverige bör arbeta
internationellt för att förbudet mot valjakt verkligen efterlevs.
På området hav och havsfiske vill Medborgerlig Samling
●
●

Att allt svenskt fiske blir s.k. “hållbart fiske”,
Att import till EU av fisk från hotade artbestånd förbjuds,
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Att EU:s fiskeavtal i framtiden är ekonomiskt, socialt och ekologiskt
hållbara,
● Att EU så snart som möjligt säger upp de fiskeavtal som inte är hållbara,
● Att Sverige internationellt arbetar för att förbudet mot valjakt efterlevs.
●

● Att EU förbjuder fångst av ålyngel.
Kemikalier och bekämpningsmedel
Kemikalier inom Sverige
För att främja en övergång till mindre miljö- och hälsoskadliga kemikalier vill vi
skattemässigt gynna användningen av de alternativ som har minst inverkan på natur,
klimat och hälsa.
Kemikalier inom EU
Vi anser att EU-lagstiftning mot miljö- och hälsoskadliga kemikalier är ett effektivt sätt
att minska användningen av kemikalier både inom EU och internationellt. Vi vill därför
verka för att unionens kemikalielagstiftning fortsatt skärps, med bättre tillsyn och
skärpta straff. I synnerhet vill vi skärpa EU:s lagstiftning gällande bekämpningsmedel, så
att den hamnar i nivå med Sveriges nationella regler.
Vi vill inom EU även arbeta för att minska halten av giftiga föroreningar i matjordar.
Detta är en viktig förutsättning för att maten inom EU ska innehålla så lite gifter som
möjligt.
Inom området kemikalier vill Medborgerlig Samling
Skattemässigt gynna användningen av de kemikalier som har minst inverkan på
miljön,
● Verka för fortsatt skärpning av EU:s kemikalielagstiftning med bättre tillsyn och
strängare straff,
● Verka för skärpning av EU:s lagstiftning gällande bekämpningsmedel så att den
hamnar i paritet med Sveriges,
● Arbeta inom EU för att minska halten av giftiga föroreningar i matjordar.
●

Klimat
Klimatfrågor nationellt
Vårt perspektiv på utsläppet av växthusgaser är globalt. Därför anser vi att beräkningen
av Sveriges klimatpåverkan ska baseras på utsläppen från vår totala konsumtion,
oavsett om produktionen har skett inom eller utanför landet. Ur detta perspektiv är vårt
mål att Sverige skall bli utsläppsneutralt senast 2050.
Vad gäller klimatkompensation ska företag få göra skatteavdrag så länge som
åtgärderna är certifierade att vara effektiva.
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Klimatfrågor EU
Utsläppsrätter är ett effektivt sätt att hantera minskning av utsläpp, men EU-ETSsystemet har tyvärr varit behäftat med många brister. Vi vill fortsätta arbeta för att
förbättra systemet och kommer verka för att oanvända utsläppsrätter aggressivt
annulleras, liksom att utsläppsrätterna minskar betydligt snabbare än vad de gör idag.
Vi vill också samordna de existerande koldioxidskatterna så att de blir gemensamma för
hela EU.
Klimatfrågor internationellt
Att den global uppvärmningen begränsas – med målsättningen max +1.5 grad – är
oerhört viktig, men för att nå detta behöver alla länder ha en ambitiös klimatlagstiftning.
Vi föreslår att EU och Sverige skriver in klimatlagstiftningskrav i de handelsavtal som
ingås med andra länder. Att erbjuda frihandelsavtal i utbyte mot klimatarbete är ett
attraktivt sätt att se till att utsläppen begränsas globalt.
På området klimatfrågor vill Medborgerlig Samling
●
●
●
●
●
●
●
●

Att Sveriges utsläpp räknas på vår totala konsumtion oavsett var produktionen
skett,
Sätta målet ett utsläppsneutralt Sverige 2050,
Att skatteavdrag får göras för certifierad klimatkompensation,
Ändra EU-ETS så att oanvända utsläppsrätter automatiskt annulleras,
Förändra systemet med utsläppsrätter så att de minskar betydligt snabbare,
Samordna koldioxidskatterna inom EU,
Verka för att klimatlagstiftningskrav skrivs in i Sveriges och EU:s handelsavtal,
Låta Sverige och EU erbjuda frihandelsavtal i utbyte mot klimatarbete.

Kärnkraft
Miljörörelsen har traditionellt en starkt negativ inställning till kärnkraft. Vi delar
farhågorna med uranbrytning, driftsrisker, avfall och spridning av kärnvapenmaterial,
vilka innebär avsevärda risker. Men vi står idag inför en värdekonflikt där kärnkraften i
praktiken ställs mot kolkraftens klimatpåverkan och vi ser att ekvationen inte går ihop
om både fossil och kärnenergi samtidigt skall avvecklas.
Vi anser att kärnkraften ändå är att föredra och noterar att ny kärnteknik kan reducera
somliga av dessa risker samtidigt som stora framsteg inom solenergi gör att länder
närmare ekvatorn inte alls har samma behov av kärnenergi som länder längre norr ut.
Mer detaljer om partiets kärnkraftspolitik finns i det energipolitiska programmet.
Vindkraft
Vindkraftens negativa inverkan på miljö är flerfaldig och består inte bara av påverkan på
landskapsbilden.

Miljöpolitiskt program för Medborgerlig Samling

Sida 8 av 13

Avfallsproblemet, jordartsmetaller och mikroplaster
Det ﬁnns idag olösta problem när vindkraftverken ska avvecklas. Turbinbladen är tillverkade
av glasﬁber och går idag inte att återvinna, istället läggs de på deponi. Generatorer med
permanentmagnetteknik förbrukar stora mängder sällsynta jordartsmetaller, såsom neodym
och dysprosium. Dessa mineraler utvinns mestadels i Kina, och utvinningsmetoderna där
skapar "giftiga sjöar".
Turbinbladen innehåller Bisfenol A, som när de nöts ner ute i naturen skapar problem då det
hamnar i dricksvatten, vattendrag och våra havsområden. Redan små koncentrationer av
Bisfenol A skadar bland annat fertiliteten hos människor och andra organismer. Slitaget
resulterar i avskalning av material i form av små partiklar, så kallade mikroplaster.
Infraljudproblemet
Infraljud är ljud med frekvenser under 20 Hz och kan därmed inte uppfattas med normal
hörsel. Detta ljud kan utbreda sig över mycket långa sträckor. Inte bara djur blir störda av
vindkraften. Många närboende vittnar om problem med att lågfrekvent ljud stör, liksom
ständigt blinkande ljus och skuggor från vingarna. I de ﬂesta fall verkar det som att endast
dbA mäts och godkänns upp till ett visst värde. Det lågfrekventa mäts inte.
Infraljudet från vindkraftverk är ett rytmiskt pulserande ljud, och att det pulserande
ljudtrycket påverkar innerörat även om något ljud inte uppfattas av individen.
Det kommunala vetot
Kommunerna har med det regelverk som för närvarande (21-12-10) gäller i praktiken
en vetorätt när det gäller miljötillstånd för vindkraft. Det föreligger idag ett förslag från
Regeringen om att ändra regelverket så att vetorätten upphävs. Medborgerlig Samling
ska verka för att det kommunala vetot blir kvar.
Mat
Ekologiskt producerad mat är en premiumprodukt som vi är positiva till. Samtidigt
produceras mat inom Sverige som – jämfört med de flesta andra länder – har väldigt
hårda miljökrav.
Vi vill därför införa en kvalitetscertifiering för mat som motsvarar kraven för svensk
konventionell produktion vad gäller djurhållning, antibiotikaanvändning,
giftanvändning m.m. Denna kvalitetsmärkning gör det möjligt för svenska bönder (och
utländska producenter med lika god matproduktion) att sälja sin mat som en
premiumprodukt. Den hjälper även konsumenterna att hitta mat som håller hög
standard.
På området mat vill Medborgerlig Samling
●

Införa en kvalitetsmärkning som motsvarar kraven för svensk konventionell
produktion som komplement till ekologiska produkter.
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Sjöfart
Sjöfart inom Sverige
Sjöfarten har en viktig roll att fylla för att minska mängden transporter på vägnätet och
därigenom minska belastningen på miljön. Den svenska sjöfarten har emellertid varit på
nedgång under flera år med en stadigt minskande flotta. Det beror bland annat på en
allmänt hård konkurrenssituation internationellt sett med låg lönsamhet inom
rederinäringen. Trenden har förstärkts genom högre avgifter från Sjöfartsverket och
Transportstyrelsen samt minskat sjöfartsstöd. Vi vill se över stöd och avgifter för att
vända den negativa utvecklingen och öka den svenska handelsflottans konkurrenskraft.
Eventuellt ökat stöd skall dock villkoras med att rederierna investerar i åtgärder som
minskar utsläppen av koldioxid från fossila bränslen, kväveoxider och svaveloxider.
Sjöfart EU och internationellt
Internationellt står sjöfarten för betydande andelar av de totala utsläppen av fossil
koldioxid, kväveoxider och svaveloxider. Vi vill verka för att EU sätter press på
Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) att ytterligare skärpa sina utsläppskrav
samt att reglerna ska gälla över hela världen.
För att långsiktigt minska de utsläpp som kommer från sjöfarten behöver det också
finnas ekonomiska incitament för rederierna att ta sitt ansvar. Sjöfarten bör därför
införlivas i handeln med utsläppsrätter, inte bara vad det gäller koldioxid, men även
handeln med kväve- och svaveloxider.
Vi behöver också se till att de rederier som ertappas med att dumpa skräp eller gifter
förbjuds att transportera gods till eller från EU.
På området sjöfart vill Medborgerlig Samling
Se över stöd och avgifter för att stärka svenska handelsflottans konkurrenskraft,
Skärpa den internationella sjöfartens utsläppskrav,
Införliva sjöfarten i handeln med utsläppsrätter, inklusive de för kväve- och
svaveloxider,
● Att rederier som ertappas med att dumpa avfall ska förbjudas att transportera
gods till och från EU.
●
●
●

Skatter
Skärpta miljökrav innebär ofta dyra investeringar för företag. Vi vill därför se över
möjligheterna att göra miljöinvesteringar skattemässigt fördelaktiga.
Miljöskatter har ofta en tendens att bli ett sätt att dryga ut statskassan. Vi vill – där
möjlighet ges – öronmärka miljöskatter och rikta dem mot motsvarande åtgärder som
främjar miljön. På detta sätt kan vi undvika att miljöskatter omvandlas till vanliga
skatter.
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På området skatter vill Medborgerlig Samling
●
●

Låta miljöinvesteringar vara skattemässigt fördelaktiga,
Öronmärka miljöskatter och rikta dem mot åtgärder som främjar miljön.

Skogsskydd
Internationellt är skogsskydd en mycket viktig fråga. Fortfarande skövlas skogar helt
utan miljöhänsyn. Nationellt handlar skogsskydd också om balansen mellan produktion,
äganderätt och gemensam användning.
Skogsskydd inom Sverige
Utöver produktion så är skogen en värdefull miljö för både friluftsliv och biologisk
mångfald, varför det finns ett stort allmänintresse av att en god skogsmiljö bevaras. Vi
vill ändra på hur det i praktiken fungerar idag: att de ägare som sköter sin skog bäst är
de som löper störst risk att få sin skog omvandlad till naturreservat. Vi vill i stället att
god skogsskötsel ska få fortlöpa och belönas.
Därför vill vi lyfta fram två alternativ till naturreservat: dels en modell med fortsatt
brukad skog i de fall där hyggesfri avverkning kan användas för att bevara
rekreationsvärdet och den biologiska mångfalden, dels genom frivillig avsättning av
skog. Från rättvisesynpunkt är det viktigt att skogsägare får skälig ersättning, varför
regelverken ska ändras så att enskilda ägare alltid ges full kompensation för en eventuell
värdeminskning vid statligt ingripande i äganderätten.
Då skogen är så pass viktig för djur och människor gäller det samtidigt att skydda den
från de aktörer som inte tar sitt ansvar. Vi vill därför se till att straffen vid
skogsrelaterade miljöbrott skärps – speciellt viktigt är det att straffen är kännbara även
för större skogsbolag. Straffen bör därför även relateras till bolagets omsättning och inte
bara till skadans omfattning.
Skogsskydd inom EU och internationellt
Import av skogsprodukter där produktionen medför miljöskador innebär ett indirekt
stöd till miljöförstöring. Av denna anledning vill vi arbeta för att EU förbjuder import av
skogsprodukter från producenter som inte uppfyller de krav som återfinns inom
unionen gällande hållbart skogsbruk och markanvändning.
Detta är inte bara en samvetsfråga, utan det har också effekten att gynna de
internationella aktörer som gör sitt miljöarbete.
På området skogsskydd vill Medborgerlig Samling
Införa fler frivilliga alternativ till statliga naturreservat där den enskilde ägaren
kan behålla sitt ägande,
● Se till att det också i praktiken utgår full ersättning till privata skogsägare när
äganderätten inskränks,
●
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Skärpa straffen för skogsrelaterade miljöbrott; bötesbelopp vara i
proportion till det straffade bolagets omsättning,
● Förbjuda EU-import av skogsprodukter från producenter som inte uppfyller krav
på hållbart skogsbruk och markanvändning.
●

Transporter
Transporter inom Sverige
Vår ambition är att alla nya personbilar som säljs senast 2030 ska vara miljöbilar. Vi vill
här göra en tydlig klimatskatteväxling genom att öronmärka intäkterna av
koldioxidskatten på bensin och diesel till fordonstrafik för att subventionera elbilar,
laddningsstationer och andra åtgärder för att underlätta övergången till en
utsläppsneutral fordonsflotta.
Vi är även positiva till idén att låta reseavdraget differentieras så att resor med
miljöbilar gynnas.
Transporter inom EU
EU behöver länka samman sin järnväg så att både gods- och persontrafik kan välja tåget
som ett attraktivt alternativ. Vi vill arbeta för ett samordnat järnvägssystem inom EU, så
att det blir enkelt att boka tågresor mellan unionens länder, och så att godstrafiken kan
ta en stor del av all långväga frakt av varor.
På området transporter vill Medborgerlig Samling
●
●
●
●

Att alla nya personbilar är miljöbilar senast 2030,
Att koldioxidskatten öronmärks för att få en utsläppsneutral fordonsflotta,
Differentiera reseavdraget för att gynna miljöbilar,
Arbeta för ett samordnat järnvägssystem både för person- och godstrafik.

Vattendrag och sjöar
Den småskaliga vattenkraften utgör idag ett problem på de ställen där det saknas
vattenvägar för fisk. Vi vill därför införa en årligen ökande miljöavgift på de kraftverk
som i dag saknar vattenpassage. Denna avgift ska öronmärkas och återföras i form av
subvention till ombyggnad för de privata ägare som väljer att investera i vattenvägar.
Ett undantag ska göras för kulturellt värdefulla kraftverk som ska ges särskilt stöd för
ombyggnad.
På området vattendrag och sjöar vill Medborgerlig Samling
●

Införa miljöavgift på vattenkraft utan vattenpassage,

Miljöpolitiskt program för Medborgerlig Samling

Sida 12 av 13

Östersjön
Den starkt hotade havsmiljön i Östersjön behöver stöd, och vill vi därför fortsätta att
satsa pengar på att rena Östersjön. Initiativ för att minska mängden fosfor i Östersjön
behöver stödjas.
Eftersom detta är en internationell fråga behöver Sverige vara pådrivande så att vi
genom EU får länder som Polen, Baltstaterna och Ryssland att ta sitt miljöansvar i
området. När det gäller oljeutvinningen i Östersjön behövs en internationell
överenskommelse om att avbryta de projekt som pågår.
På området Östersjön vill Medborgerlig Samling
●
●
●
●

Fortsätta att satsa pengar på att rena Östersjön,
Ge stöd till initiativ för att minska mängden fosfor,
Arbeta internationellt för att få med länderna i Östersjöområdet i miljöarbetet,
Arbeta för ett internationellt stopp för oljeutvinning i Östersjön.
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