Lägg din röst på miljön!
Oavsett vilket politiskt parti du röstar på är du lika beroende av naturen omkring dig som alla vi andra
är. Vi är alla beroende av naturens ekologiska funktioner, frisk luft, rent vatten, pollinerande insekter
till våra grödor, bördiga åkrar och växande skogar. Dessa tjänster naturen utför gratis åt oss, som vi
tycker är självklara, är ömtåliga system som vi under en lång tid överutnyttjat och förstört.
Pollinerande humlor och bin hittar inte längre boplatser i det storskaliga jordbruket, luften är förorenad
av kemikalier och avgaser, vattnet är övergött och förgiftat. Skogarna planteras till stora trädåkrar, som
sedan förvandlas till kalhyggen, där få arter kan leva.
Det är lätt för politiker att lova guld och gröna skogar när ljuset lyser på dem. Men vad gör de
egentligen för miljön? Naturskyddsföreningens granskning av regeringens arbete 2006-2010 visar på
en stor nedmontering av naturvården (se vitboken, www.naturskyddsföreningen.se). Det finns många
exempel. Användningen av kemikalier och handelsgödsel måste minska om vi ska kunna bevara de
arter som lever i odlingslandskapet. Fler måste övergå till ekologiskt jordbruk. Nödvändiga
stödformer för övergång till ekologiskt jordbruk har minskats tack vare regeringens arbete och det är
nu svårare för enskilda jordbruksföretagare att ställa om sitt brukande.
I skogspolitiken har utgångspunkten om att produktionsmål och miljömål ska ses som likvärdiga
förändrats genom nya beslut. Virkesproduktionen får allt mer styra över naturvården. Hänsynsreglerna
för naturvård i skogsbruket har försvagats ytterligare. Inom områdesskydd har anslagen till inköp av
mark för naturskydd minskats samtidigt som ersättningsnivåerna för reservatsbildning höjts över
marknadsvärdet. Hälften så lite skog kan nu skyddas. Bytesmarkerna statens skogsbolag Sveaskog AB
generöst upplåtit räcker tyvärr inte för att nå miljömålet Levande skogar. Anslagen måste höjas igen.

Strandskyddet har försvagats bl.a. genom att möjligheterna till dispenser ökat, ansvaret har överförts
till kommuner, Naturvårdsverkets möjligheter att överklaga har slopats. Regeringen har försvagat
allemansrätten, hotat naturvärden och friluftsliv. En snabb titt på rovdjurspolitiken visar att regeringen
har gett privatpersoner rätt att skjuta en hotad art, vargen, som är i närheten av tamdjur eller jakthund.
Enda kravet är att personen har vapenlicens. Någon plan för att säkra stammens genetiska bas och
framtida fortlevnad saknas. Samtidigt som möjligheterna att jaga lodjur har ökat har miniminivån för
lodjursstammen sänkts. Den samordnade rovdjurspolitiken har avskaffats och de hotade stora
rovdjuren har med regeringens politik blivit mer hotade än tidigare.

Vill du ha en värld som denna? Det vill inte vi! Oavsett vilket parti som segrar i valet måste miljön
vinna på det! Påverka dem som ska komma att styra vårt land i framtiden att föra en bättre
miljöpolitik! Ställ frågor! Vad gör ni för att skydda känsliga arter som är beroende av orörda skogar?
Hur ska Strandskyddet skydda hotade arter med den urholkning som skett av det idag? Tycker ni att
privatpersoner ska få tillstånd att skjuta varg? Hur ska jakten kontrolleras? Hur ska vi underlätta för
Sveriges bönder att ställa om till ekologisk produktion? Vilken typ av el ska Sverige producera? Hur
kan vi sänka vår elkonsumtion? När ska Sverige ställa om till ett hållbart samhälle? Hur ser ett sådant
arbete ut för er? När ska Norrbottniabanan byggas? Vem ska finansiera den? Ska flygbolagen
verkligen inte behöva betala skatt för sitt bränsle, som alla andra?

Kräv svar! Kräv en god miljöpolitik - för framtida generationer.
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Vad gör ni för att skydda känsliga arter som är beroende av orörda skogar?



Hur ska Strandskyddet skydda hotade arter med den urholkning som skett av det idag?



Tycker ni att privatpersoner ska få tillstånd att skjuta varg? Hur ska jakten kontrolleras?



Hur ska vi underlätta för Sveriges bönder att ställa om till ekologisk produktion?



Vilken typ av el ska Sverige producera? Hur kan vi sänka vår elkonsumtion?



När ska Sverige ställa om till ett hållbart samhälle? Hur ser ett sådant arbete ut för er?



När ska Norrbottniabanan byggas? Vem ska finansiera den?



Ska flygbolagen verkligen inte behöva betala skatt för sitt bränsle, som alla andra?

De olika partierna har olika lösningar för miljön, en del har inga alls. Naturen och dess ekosystem går
inte att förhandla med. Oavsett vilken politik vi för kommer vi att vara beroende av naturen och den av
oss. Vem tycker du värnar om miljön bäst? Rösta på dem! Rösta för framtida generationer, dina
kommande barnbarnsbarn – rösta för miljön!
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