2022-02-03 18:25

Hur vill ditt parti arbeta med klimat och miljö i Vänersborg efter valet 2022? Svara på Naturskyddsföreningens frågor

Hur vill ditt parti arbeta med klimat och miljö i
Vänersborg efter valet 2022? Svara på
Naturskyddsföreningens frågor

Inledande fråga: Vilket politiskt fullmäktigeparti har skickat detta svar?
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Liberalerna
Medborgarpartiet
Miljöpartiet de gröna
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

1 Koldioxidbudget
Hittills har ett 40-tal kommuner i landet upprättat en koldioxidbudget. Frågan är aktuell även i
Vänersborg. Med hjälp av koldioxidbudgetar kan kommunen få kunskap om möjligheter och effektivaste
åtgärder för att nå sin andel av Parisavtalets mål om en temperaturökning på 1,5 - 2 grader. Berör
främst miljökvalitetsmål nr 1 samt generationsmålet.

Fråga 1: Kommer ert parti verka för att Vänersborg upprättar och antar en
kommunal koldioxidbudget under 2022-2023?
Ja
Nej
Vet ej
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Kommentar till svaret på fråga 1
Ditt svar

2 Uppföljning av miljömålen
Vänersborg har bland annat i Miljöprogram 2030 visat goda ambitioner i arbetet med miljömålen. Det är
viktigt att kommuninvånare och verksamheter kan följa upp arbetet med måluppfyllelsen. Därför måste
arbetet utvecklas genom att handlingsplaner och en förvaltningsgemensam systematisk uppföljning
regelbundet upprättas och redovisas. Berör i stort alla miljökvalitetsmål.

Fråga 2: Kommer ert parti verka för ett systematiskt arbete för utveckling och
uppföljning av Miljöprogram 2030?
ja
Nej
Vet ej

Kommentar till svaret på fråga 2
Ditt svar

3 Fossilfri energi
Vår framtida fossilfria energiförsörjning kräver en kombination av olika energikällor. Som stora
fastighetsägare har kommunen och dess bolag styrmedel för att öka inslaget av solel och solvärme. I
kommunens strategi Fossilfri 2030 finns ambitioner på området. Förutom fossilfrihet bidrar solenergi till
att avlasta elsystemet. Berör flera miljökvalitetsmål men främst nr 1.
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Fråga 3: Kommer ert parti att verka för att alla kommunens och dess bolags
byggnader producerar solenergi där det är ekonomiskt rimligt?
Ja
Nej
Vet ej

Kommentar till svaret på fråga 3
Ditt svar

4 Energianvändning
Den renaste energin är den som inte förbrukas. Dessutom bör energin användas där den behövs mest.
Därför är fortsatt arbete på energieffektivitet i kommunens fastigheter och verksamheter viktigt att
kunna följa upp via en förvaltningsgemensam redovisning. Berör flera miljökvalitetsmål men främst nr 1.

Fråga 4: Kommer ert parti att verka för ett systematiskt arbete, och redovisning
av detta, för att minska energianvändning inom kommunal verksamhet?
Ja
Nej
Vet ej

Kommentar till svaret på fråga 4
Ditt svar
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5 Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster kallas allt som naturen utan kostnad ger mänskligheten. Ren luft, rent vatten, ren
natur, skog, jordbruksmark och solljus är exempel på sådana för oss livsnödvändiga tjänster. De skyddar
också mot översvämningar, gör luften och vattnet rent, tar upp koldioxid, pollinerar med
mera. Dessutom är de hälsobefrämjande för oss genom tillgång till natur och friluftsliv.
Ekosystemtjänsterna måste tas om hand så att de finns kvar även i framtiden, men de är känsliga och
förstörs i oroväckande takt. Deras betydelse måste därför synliggöras i samhällsplaneringen. Modeller
finns för att precisera och mäta dem. Berör flera miljökvalitetsmål, t ex nr 8, 11.13 och 16.

Fråga 5: Kommer ert parti att verka för ett systematiskt arbete så att värdet av
ekosystemtjänster ingår i beslutsprocessen?
Ja
Nej
Vet ej

Kommentar till svaret på fråga 5
Ditt svar

6 Skyddsvärda områden
Naturen behöver skyddas för att hindra utrotandet av arter, för att gynna ekosystemtjänster och för att
vi ska ka tillgång till natur- och kulturupplevelser både nu och i framtiden. En inventering och
utvärdering bör därför göras så att en säker avgränsning kan göras av de områden som har höga värden
så att de ska kunna skyddas. Berör flera miljökvalitetsmål, t ex nr 15 och 16.

Fråga 6: Kommer ert parti medverka till att områden med natur- och
kulturmässigt skyddsvärda kvaliteer undantas från exploatering genom
reservatsbildning?
Ja
Nej
Vet ej
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Kommentar till svaret på fråga 6
Ditt svar

7 Skolskogar
En skolskog är ett avgränsat område som skolan kan använda för att kunna ha aktiviteter i samband med
planlagd undervisning. Förutom att öka intresse och kunskaper om natur, miljö och skogsbruk visar
pedagogisk forskning att naturnära undervisning har en positiv effekt på motorik, inlärningsförmåga
och hälsa hos barn och unga. Skolskogar bör finnas inom gångavstånd och vara lätta att komma till utan
att behöva korsa vägar med mycket trafik. Idag finns drygt 1000 skolskogar i Sverige. Berör främst
miljökvalitetsmål nr 12 samt generationsmålet.

Fråga 7: Kommer ert parti att verka för att fler skolor får permanent skyddade
naturområden anvisade för lektioner och utevistelser?
Ja
Nej
Vet ej

Kommentar till svaret på fråga 7
Ditt svar

8 Kommunalt naturreservat
Redan med nuvarande kunskaper om de naturvärden och sociala värden som finns i området N4 i FÖP
Vänersborgs-Vargön anser vi det befogat att inrätta ett kommunalt naturreservat där enligt Miljöbalkens
7 kap 4-6 och 8§§ för att skydda återstående naturområden för exploatering. Berör flera
miljökvalitetsmål såsom nr 15, 16 och generationsmålet.
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Fråga 8: Kommer ert parti verka för att område N4 i FÖP:s samrådsförslag
(skogsområdet Lillån-Mariedal-Restad) blir kommunalt naturreservat?
Ja
Nej
Vet ej

Kommentar till svaret på fråga 8
Ditt svar

9 Strandskydd
Vänersborgs invånare och besökare har en unik tillgång genom våra sjöars och vattendrags stränder,
som är till för alla och en viktig del av allemansrätten. Strandskyddet gagnar djur- och växtlivet liksom
invånarnas närrekreation och friluftsliv. Dessutom fångar stränderna upp föroreningar från land.
Länsstyrelsen har bedömt att det gällande utvidgade strandskyddet behövs för dessa syften.
Strandskyddet har även värde som buffert mot kraftig nederbörd. Genom sitt planmonopol har
kommunen styrmedel att bevara viktiga delar av dessa områden för framtiden. Berör flera
miljökvalitetsmål t ex nr 8, 15 och 16.

Fråga 9: Kommer ert parti att verka för att det strandskydd som idag gäller i
kommunen kommer att respekteras och fullt ut beaktas i den kommunala
planeringen?
Ja
Nej
Vet ej

Kommentar till svaret på fråga 9
Ditt svar
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10 Skogsbruk
Skogar med en rik biologisk mångfald är mer motståndskraftiga i ett varmare klimat och är på så sätt en
förutsättning för ett framtida hållbart skogsbruk och klimatarbetet. Kalavverkningar leder till förlust av
viktiga kolförråd, som spär på klimateffekten. Skogsbränder och insektsangrepp liksom stormskador
gynnas av modern monokultur i ett allt extremare klimat. En modern och framåtsyftande skogspolitik
måste dessutom omfatta värden som hälsa, friluftsliv och turism. Berör flera miljökvalitetsmål såsom nr
12, 15 och 16.

Fråga 10: Kommer ert parti att verka för att Vänersborgs kommande skogspolicy
bygger på de mest uthålliga skogsbruksmetoderna såsom kontiuitetsskogsbruk
och aktiv nyplantering i tätorterna till stöd för biologisk mångfald?
Ja
Nej
Vet ej

Kommentar till svaret på fråga 10
Ditt svar

11 Jordbruksmark
Jordbruksmarken är ännu inget riksintresse varför kommunerna har ett stort ansvar för dess bevarande
genom att vara restriktiv med att exploatera sådan. Jordbruksmark nybildas mycket långsamt. Har den
en gång asfalterats går den inte att få tillbaka. Jordbruksmarken ökar den biologiska mångfalden, binder
koldioxid och suger upp regnvatten. Arealen jordbruksmark i världen minskar på grund av urbanisering
och erosion som ökar med klimatförändringarna. Detta, tillsammans med vår egen
livsmedelsberedskap, gör den svenska åkermarken ännu mer väsentlig att bevara. I mån av utrymme
kan åkermarken dessutom producera andra nyttor såsom energigrödor och fibrer. Berör flera
miljökvalitetsmål såsom nr 13 och generationsmålet.

Fråga 11: Kommer ert parti verka för att synen på exploatering av jordbruksmark
blir mer restriktiv än den varit?
Ja
Nej
Vet ej
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Kommentar till svaret på fråga 11
Ditt svar

12 Mikroplaster
Mängden plast som används måste minska. Konstgräsplaner, lekplatser och liknande är områden där
mikroplaster kan spridas ut i naturen. Det har resulterat i att även mikroplaster har spridits från dessa
områden och hamnat på oönskade platser, bland annat i fiskars hjärnor. Experter menar att
kommunerna behöver visa vägen och nya material behöver tas fram och användas. Berör främst
miljökvalitetsmål nr 4 och 8.

Fråga 12: Kommer ert parti verka för att Vänersborg inför ett systematiskt arbete
för att minska förekomst och spridning av mikroplaster från konstgräsplaner,
lekplatser m m?
Ja
Nej
Vet ej

Nästa
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Kommentar till svaret på fråga 12
Ditt svar

13 PFAS-ämnen
PFAS-ämnen (högfluorerade) har skapats för att stöta bort fett, smuts och vatten. Idag finns de bland
annat i stekpannor, funktionskläder, skor, möbeltyger, skidvalla, matförpackningar, brandskum,
impregneringssprayer och skönhetsprodukter. Studier på människor visar en koppling mellan
exponering för vissa PFAS-ämnen och sämre vaccinsvar hos barn, leverskador, förhöjda halter av
blodfetter, tarmsjukdomar och sköldkörtelrubbningar. De två mest kända PFASämnena PFOS och PFOA är även misstänkt cancerframkallande och kan ha negativa effekter på
reproduktionsförmågan. Högfluorerade ämnen är extremt svårnedbrytbara och effektiva
reningsmetoder för dessa saknas i reningsverken. Detta gör det än viktigare att samhället planerar för
att kunna sluta använda dessa ämnen. Berör främst miljökvalitetsmål nr 4, 8, 9 och generationsmålet.

Fråga 13: Kommer ert parti verka för att Vänersborg tar fram en plan för att
begränsa utsläppen och spridning av av PFAS och PFOS?
Ja
Nej
Vet ej

Kommentar till svaret på fråga 13
Ditt svar
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14 Minskad nedskräpning
Vi hittar skräp i såväl i tätbebyggt område som i naturen trots att det är olagligt att skräpa ner i Sverige.
En plats som redan är skräpig riskerar också att bli ännu skräpigare. Skräp i naturen är en direkt fara för
djuren och tar lång tid att bryta ned om det inte städas bort. Dessutom förstörs naturupplevelsen och
trivseln såväl för närboende som besökare. Totalt har över en miljon vuxna och barn runt om i hela
Sverige plockat skräp i Håll Sverige Rents aktiviteter. Goda erfarenheter finns från dessa kampanjer med
information material och fika. Vi anser därför att det är det mycket väsentligt att Vänersborgs kommun
snarast fullföljer sin föresats från sin nyligen antagna avfallsplan att genomföra/stödja kampanjer för
skräpplockning. Det kan förslagsvis ske i samband med den årliga Håll Sverige Rent-dagen. Berör
främst miljökvalitetsmål 4, 15 och 16.

Fråga 14: Kommer ert parti att verka för att Vänersborgs kommun genomför och
stödjer årliga kampanjer för skräpplockning?
Ja
Nej
Vet ej

Kommentarer till svaret på fråga 14
Ditt svar

15 Viktigaste klimat och miljöåtgärder

Fråga 15: Vilka anser ert parti vara de 3 viktigaste åtgärderna Vänersborgs
kommun kan och bör göra för att bidra till minskade klimatutsläpp och/eller
förbättrad miljö utifrån de nationella miljömålen?
Ditt svar

