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Stenungsunds Naturskyddsförening

Naturskyddsföreningens valenkät 2022
Bakgrund till enkäten
I samarbete med länsförbundet Naturskyddsföreningen i Bohuslän har Stenungsunds
Naturskyddsföreningen genomfört en enkät till de politiska partierna i kommunen. Vi vill veta hur
partierna ser på möjligheterna att påverka några av de lokala miljöfrågorna i Stenungsund. Frågor
om klimatanpassning, biologisk mångfald, utsläpp och möjlighet att få färdas fritt berör
förutsättningarna för en långsiktigt hållbar utveckling och ett bra liv. Förutsättningar som på många
sätt är inflätade i och påverkar varandra. Ofta tvingas vi inse att det som är positivt i ett avseende ger
negativa effekter på annat håll.
Vi har försökt ställa konkreta frågor, där de lokala partierna kan ha möjlighet att påverka.
Enkäten genomfördes under maj och juni 2022 via e-post till partiernas kontaktpersoner.
Sju av nio partier i Kommunfullmäktige (KF)har svarat: Centern (C), Liberalerna (L), Miljöpartiet (MP),
Stenungsundspartiet (SP), Vänsterpartiet (V) och Sverigedemokraterna (SD).
Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD) har inte besvarat enkäten.
Svarsalternativen i Stenungsunds enkät bestod av ja/nej/vet ej frågor med möjlighet till
kommentarer.
S har svarat positivt (ja) på alla frågor. De har inte lämnat några kommentarer till sina svar.
MP förtydligade sina kommentarer under sommaren.
Överlag är alla partier positiva till att arbeta med de klimat- och miljöfrågor vi tar upp i enkäten.
Ambitionsnivåerna och infallsvinkeln varierar. Enkäten i sin helhet redovisas separat på vår hemsida
och på Naturskyddsföreningen i Bohuslän. Där finns även svaren redovisade som stapeldiagram.
Enkäten visar att Stenungsunds politiska partier har ett miljöengagemang. I flera frågor vill
majoriteten av partierna agera i en hållbar riktning. Det är positivt. Men det finns också flera brister i
ambitionerna och partiernas inställning skiljer sig åt.
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Sammanfattning av bakgrund till frågorna och svar från politiken.
Klimatet
Stenungsunds kommun har anslutit sig till Klimatkommunerna i Västra Götalands län. Det är ett
projekt att hjälpa kommunerna i länet med åtgärder och mål så att Västra Götaland kan uppnå
klimatmålen i Parisavtalet. Stenungsunds kommun har i KF antagit ett antal klimatlöften. Under
klimatlöfte 18, koldioxidbudget, har KF förbundit sig att en koldioxidbudget i linje med vad som krävs
för att nå Parisavtalet ska tas fram.
Hushållens konsumtion stod för 60 % av utsläppen av växthusgaser 2019. Privatpersoner kan främst
bidra med utsläppsminskningar genom färre flygresor, minska sin köttkonsumtion, samt välja
transportslag med lägre klimatpåverkan i sitt vardagsresande. (Källa Naturvårdsverket)
Även hushållens konsumtion av varor ger påverkan på klimatet.
Alla sju partier (C, L, MP, S, SP, V, S) kommer att verka för att koldioxidutsläppen minskar i enlighet
med beslutad koldioxidbudget.
Fyra partier(MP, S, SP, SD) är positiva till att anställa mer personal för att uppnå kommunens
klimatlöften. Tre partier (C, L,V) vet ej. Av kommentarerna framgår att partierna anser att
omställningen skall integreras i alla verksamheter.
Alla sju partierna verkar för att öka utbyggnadstakten för solceller och laddstolpar.
Fyra partier (C, L, MP, S) är emot att placera ”små modulära kärnkraftreaktorer” SMR i kommunen.
Tre partier (SP, V och SD) har ej tagit ställning.
Exempel på omställning av resvanor. Fem partier stödjer fortsatt gratis busskort för pensionärer.
(MP, S, SP, V, SD). C och L vet inte. MP vill utöka med busskort för skolungdomar. SD vill utöka med
en särskild seniorlinje för att minska färdtjänsten. C överväger att låta skolbusslinjerna trafikeras alla
dagar, även under loven. Det skulle ge ett bra pendlingsalternativ för landsbygden. L vill satsa på
andra åtgärder som ger mer miljövinst för pengarna.
Tre partier (L, S, V) svarar ja på frågan om de har en plan på styrmedel för att få ner de svenska
hushållens konsumtionsbaserade utsläpp (5 000 ton CO2/person och år). Samtliga partier, utom (SP,
SD), har svarat ja eller redovisar förslag på åtgärder som kommunen kan stödja. Dessa skulle bidra till
att minska direkta och indirekta utsläpp från konsumtion i form av ändrade resvanor, cykel/
gångvägar, informationsinsatser, byta/låna/hyra arrangemang, återbruk/återvinning mm.
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Klimat, biologisk mångfald och tillgänglighet.
Strandskydd
Strandskyddet har mycket stor betydelse bland annat för att kostnadseffektivt mildra negativa
effekter av klimatpåverkan, för långsiktig tillgänglighet för allmänheten och för att bevara biologisk
mångfald i och omkring bäckar, åar, sjöar och hav.
Alla sju partierna svarade ja på frågan om att framöver arbeta så att strandskyddet inte urholkas. Av
kommentar från C framgår att de vill omforma nuvarande strandskydd så mycket att vi tolkar svaret
på frågan i sin helhet som vet ej.
SD anser att kommunen bör få lokalt inflytande i de fall där man kompromissar med naturskydd och
tillgänglighet för bebyggelse.
C redovisar en rad exempel på varför de anser att strandskyddet borde ändras. De avslutar med
slutsatsen att de vill stärka strandskyddet på vissa platser och lätta upp det på andra. Hela svaret
redovisas i en separat bilaga tillsammans med Naturskyddsföreningens information om strandskydd.
Se länk på hemsidan.
MP vill stödja arbetet med att få fler våtmarker till stånd.

Lokal matproduktion
Alla sju partierna är positiva till att verka för en lokal matproduktion som ett led i resurshushållning
och biologisk mångfald. Jordbruksmark skyddas från exploatering (C,L och V). L vill komplettera med
odlingslotter och odlingsbara tomter. C vill att även mindre odlare ska kunna sälja till det offentliga.
SP framhåller upphandlingen som ett nödvändigt instrument.

Kommunens grönytor
Alla partierna är positiva till att i större skala omvandla kommunens grönytor till ängsmark och ytor
med mer biologisk mångfald. C och SD betonar särskilt att man behöver bevara klippta
rekreationsområden och parker för lek/ hundrastning, picknick m.m.

Invasiva främmande arter
Invasiva främmande arter kan i många fall slå ut stora bestånd av inhemska arter och biotoper.
Alla partier är positiva till att kommunen arbetar med att minska påverkan av invasiva arter.
Kommunen samarbetar inom projektet 8-fjordar för att utbilda allmänheten om vad som sker i havet
och vad som kan göras. Partierna framhåller att kommunen behöver sköta sina egna marker, ha
tydligare kampanjer och vara rådgivare för allmänheten om åtgärder. Mottagningsplatser för
destruktion av trädgårdsavfall med invasiva växter behöver anvisas.
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Övergödning av kustvattnet
Alla partier är eniga i att fortsätta arbetet för att minska övergödningsproblematiken i våra
kustvatten.
Av svaren framgår att partierna är överens om att frågan kräver långsiktig planering, är mycket
komplex, dyr, kräver kompetens och att olika åtgärder snabbt måste vidtas.
Partierna ser bland annat följande behov: (C, SP) fortsätta och snabba på inventering och förbättring
av enskilda avlopp. (C) dimensionera det kommunala avloppsledningssystemet så att det inte
breddar vid pumpstationerna. Bygga ett nytt reningsverk i södra kommundelarna för att få kortare
väg i ledningarna och minska utsläpp, samt få en utsläppspunkt i havet i ett mindre känsligt område.
(L) utbyggnad av bostäder bör ske där man har VA-anslutning. På vissa ställen måste dagvatten tas
omhand på ett bättre sätt med fördröjning. Detta planeras i samband med ombyggnation och
nyanläggning. Avloppsreningsverket måste anpassas för fler bostäder och för högre reningskrav. Vi
måste skydda våra bäckar och åar så att de naturliga processerna fungerar och så att orenat avlopp
från närliggande bostäder inte kan nå till diken och vattendrag. (V) stöttar ekologiska odlingar.
(MP) anger att konstgödselanvändningen behöver minska.

Kalhyggen inom Stenungsunds kommun
I Svartedalen skyddas naturen av riksintresse för friluftsliv och naturvård. Här finns även
Natura 2000-områden och naturreservat. Trots detta har kalavverkning förekommit i denna
värdefulla skog. Naturskyddsföreningen frågar om partierna kommer att arbeta aktivt för att
bibehålla biologisk mångfald genom att arbeta aktivt för att minska antalet kalavverkningar inom
Stenungsunds kommun.
Fem partier (L, MP, S, SP, V) svarade ja på denna fråga. C svarade nej och SD vet ej.
(L,MP SP) är emot kalavverkningar men ser det inte som en fråga som kommunen kan påverka lokalt.
MP ser en möjlighet att skapa uppmärksamhet och påtala aktuella värden som bör beaktas.
(L) arbetar för att skydda biologisk mångfald och vill motverka avgång av koldioxid från våta marker
som torrläggs. De tror på kunskap och ansvar. Kommer lagliga metoder att styra så vill L att
klimatsmarta metoder används.
SD anför: ”Naturreservat skall självklart vara fredade. Vad gäller övrig skogsvård så är det markägaren
som avgör hur man på bästa sätt bedriver den enligt gällande bestämmelser.”
(C) anför: ”För att få avverka skog kräver tillstånd. Har de markägare som äger skog i Svartedalen fått
tillstånd att avverka så ska kommunen inte ha någon åsikt kring det. På ett kalhygge trivs andra
växter och djur än i en skog och då ökar den biologiska mångfalden i områden där det finns många
olika livsmiljöer. Efter ett par år brukar det växa upp hallon, mjölkört och andra växter som drar till
sig många insekter som man inte ser i en uppvuxen skog.”

