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Innehåll: 

- Partier som avstår från att svara.  

- Sammanfattande diagram av hur partierna svarat Naturskyddsföreningen i Uddevallas partienkät. 

- Respektive partis svar inklusive kommentarer. 

Partier som inte har svarat: 

Kristdemokraterna avstår från att svara på enkäten.  

 

Svar på Naturskyddsföreningen i Uddevalla enkät 2022 från de olika partierna 

När partier har svarat lite oklart så har vi försökt kontakta dem för att få förtydligande. I de fall där svaret som getts ändå inte faller inom ramen för ja/nej/vet ej så står svaret som ”oklart” och är 

markerat med grått.  
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Centerpartiets svar på Naturskyddsföreningen i Uddevallas valenkät 2022 

Nr 
 

Fråga Ja Nej Vet ej Kommentar 

1 Parisavtalet-Klimatlöften 
Budskapet i FN:s senaste klimatrapporter är kristallklart – läget för klimatet är akut och 
människan är ansvarig. Klimatpanelen konstaterar bland annat att vi riskerar att passera 1,5-
gradersmålet inom 10-20 år och att klimatförändringarna måste behandlas med största 
allvar. Enorma utsläppsminskningar krävs och det fort. 
 
Kommer ert parti att ställa er bakom att mer personal och resurser tillförs för att möjliggöra 
att nå 1,5-graders-målet och kommunens klimatlöften genomförs?   
 
Om JA, vilka åtgärder vill ert parti driva under kommande mandatperiod? Vilka klimatlöften 
anser ni viktigast? 

  Vet ej Omöjligt att svara på vilka personella och ekonomiska resurser som krävs. Centerpartiet 
har varit pådrivande för att utöka antalet klimatlöften som Uddevalla kommun antagit 
och betraktar alla som lika viktiga. 

2 Biologisk mångfald och vårt landskap 
Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden, men den minskar i allt snabbare 
takt över hela världen. Artdöden är ett allvarligt hot mot djur, växtliv och vår art. Hoten 
består av föroreningar, bekämpningsmedel, skogsavverkning, utfiskning och 
klimatförändringar som rubbar känsliga ekosystem. Det är viktigt att gynna vår biologiska 
mångfald, bevara öppna landskap och vår skyddsvärda natur.  
 
Kommer ert parti att verka för att omvandla kommunens grönytor till ängsmark och att ytor 
med mer biologisk mångfald utökas och sker i större skala?   
Om JA, hur? 

Ja   Kartlägga vilka grönytor som är lämpliga att omvandla till ängsmark. 

3 Ekologiskt odlade livsmedel är enligt Naturskyddsföreningen bättre för klimatet då det inte 
används kemiska bekämpningsmedel vilket gynnar den biologiska mångfalden och minskar 
klimatpåverkan. 
Vill ert parti öka procentandelen ekologiska livsmedel i våra kommunala upphandlingar?          
 

Ja   Vi vill prioritera både närproducerade livsmedel och ekologiskt odlade. Närproducerade 
är viktiga framförallt för att minska transportbehoven och som ett sätt att stödja de gröna 
näringarna i vår närhet. 

4 Uddevalla kommun förvaltar 14 av 24 naturreservat i kommunen.  
Kommer ert parti att verka för förbättrad övervakning och ökade resurser för skötsel av våra 
naturreservat? 

  Vet ej I den mån det finns brister i skötseln av naturreservaten skall detta självklart åtgärdas. 
 

5 Klimatkrisen och elbehovet kräver en kraftfull omställning av energisektorn med satsningar 
på sol och vindkraft. Samtidigt finns motstånd bland medborgarna pga störningarna i 
landskapsbilden. 
 
Kommer ert parti driva en kraftfull satsning på sol- och vindkraft i Uddevalla kommun? 
Om ja, hur ser den satsningen ut? 

Ja   Vi driver kravet på att att ta fram en ny vindbruksplan för Uddevalla kommun. Den 
nuvarande som togs fram under MP:s ledning lägger en våt filt över all utbyggnad i vår 
kommun. Solceller bör sättas upp på alla lämpliga kommunala byggnader. Uddevalla 
energi AB bör få i uppdrag att bli mer aktiva när det gäller utveckling av Sol- och 
vindenergi i Uddevalla kommun. 
 

6a Trollhättans kommun har slopat kravet på att det kommunala skogsbruket skall gå med vinst. 
De kan därför bedriva ett hyggesfritt skogsbruk. Anser ert parti att Uddevalla kommun ska 
slopa kravet på vinst? 

  Oklart Frågans formulering tyder på att hyggesfritt skogsbruk inte kan vara lönsamt vilket är 

felaktigt. Det saknas också en tydlig defintion om vad hyggesfritt skogsbruk innebär. Vår 

uppfattning är att Uddevalla kommuns skogskötsel skall ske med mycket högt ställda 

miljökrav – både vad gäller biologisk mångfald och skogens förmåga att lagra koldioxid. 

 

6b Tycker ni Uddevalla kommun ska bedriva hyggesfritt skogsbruk?   Oklart Se svar på fråga 6a 

7  Anser ni att vi behöver arbeta aktivt för att minska utsläpp som förorenar och samtidigt 
kartlägga befintliga markföroreningar för att avkräva ansvariga företag åtgärder?  
Om JA, vilka åtgärder kommer ni att driva? 

Ja   På olika sätt genom tillstånd och tillsyn se till att gällande lagstiftning följs 

8 Våra vattenmiljöer 
Byfjorden ligger varmt om hjärtat på oss Uddevallabor. Den är viktig för vår landskapsbild 
och för vår trivsel. I översiktsplanen är fjorden en hörnsten i vår maritima plan för utveckling 
av vår attraktivitet för boende och turism. Våra fina badplatser och det biologiska livet över 
och under vattenytan är känsligt och måste skyddas  
 
Kommer ert parti att arbeta för friskare havsmiljö genom bl.a. att minska utsläpp av olja, 
gifter och annan nedskräpning? 
 
Om ja, hur skall vi få tillbaka balansen i våra inre fjordar? Främst Byfjorden! 

Ja   På olika sätt genom tillstånd och tillsyn se till att gällande lagstiftning följs. Vi vill också 

medverka till ökad syresättning av Byfjorden och genom stöd till utsättande av 

konstgjorda rev som skapar bra miljöer för det marina livet. 

 

9 Kommer ni att stödja nya initiativ för att förbättra vandringen och tillväxten för ål och lax i 
Bäveån? Om JA, hur? 

  Vet ej De åtgärder som har vidtagits och planeras skall utvärderas innan nya projekt dras igång. 
En avvägning måste också göras mot andra intressen t.ex. energiproduktion. 

10 Strandskyddet har mycket stor betydelse, bland annat för att kostnadseffektivt mildra 
negativa effekter av klimatpåverkan och bevara biologisk mångfald.  
 
Kommer ert parti att fortsatt värna strandskyddet så att det inte urholkas? Om ja hur 
kommer ni att arbeta med strandskyddsfrågan? 

 Nej  Strandskyddet i dess nuvarande omfattning skall inte utvidgas.  Det generella påståendet 
i frågan om att ett utökat strandskydd skulle gynna den biologiska mångfalden och 
klimatomställningen är inte korrekt. Det beror helt och hållet på hur strandskyddet 
utformas. 

11 Transporter 
Klimatpolitiska rådets senaste utvärdering av Parisavtalets genomförande pekar på att 
omställningen av transportsektorn går alldeles för sakta och till vissa delar tillbaka bl.a 
genom den ökande trafiken. Utvecklingen behöver snabbas på för att minska utsläpp av 
koldioxid och luftföroreningar i övrigt. 
 
Kommunen har beviljat tillstånd för Benders att uppföra distributionssilos för cement och 
vidare skall Uddevalla Hamn distribuera pellets genom hamnen. Det innebär en ökad tung 
lastbilstrafik med mer än 100 lastfordon ut på riksväg 44 varje dag enligt deras egna 
uppgifter. 
Konsekvenserna blir betydande ökning i koldioxidutsläpp och andra luftföroreningar. 
 
Tycker ni att Uddevalla kommun skall kompensera för dessa utsläpp? 
Om JA, hur? 

 Nej  Det är inte kommunens uppgift att kompensera för saker som enskilda företag gör. 
Däremot skall vill jobba för att minska utsläppen från transportsektorn totalt sett. 

12a Stödjer ert parti Skageracksbanan eller en förstärkt Bohusbana? Vilket alternativ stödjer ditt 
parti? 

   För oss handlar det inte om antingen eller utan både och. 

12b Har ni andra förslag för att minska bilkörning och istället öka kollektivresandet?    Göra det mer attraktivt att åka kollektivt. Vi anser också att Uddevalla skall upphandla s.k. 
öppen skolskjutstrafik som inebär att även andra än skolelever kan åka med. 

13 Är ditt parti angeläget om att uppmuntra invånare att välja en resurseffektiv reseform (gång-
, cykel- eller kollektivtrafik) istället för bil när det gäller sträckor kortare än 5 km?  
Om ja, hur kommer ni att driva denna fråga? 

Ja   Bygga ut cykelvägarna i hela vår kommun (inte bara i tätorten) 

14 Många kommunmedborgare upplever att debatten om kommunens angelägna 
naturskyddsfrågor förs ovanför deras huvud och främst mellan politiker och så kallade 
experter på tjänstemannanivå eller konsulter. Är det inte dags att ändra på detta? Om JA, 
hur vill ni göra det? 

Ja   Vi upplever att det redan finns ett mycket stark engagemang bland enskilda och 
organisationer kring natur- klimat- och naturskyddsfrågor. Kommunen bör utveckla 
metoder för att kanalisera detta engagemang bättre in i beslutprocesserna. 



15 Hushållens konsumtion i Sverige genererar över 5-ton koldioxid per person och år 
(Naturvårdsverket). Vi behöver minska detta kraftigt för att klara klimatmål. Har ert parti 
någon plan på styrmedel i syfte att minska Uddevalla kommuns invånares 
konsumtionsbaserade utsläpp? Om ja, vilka? 
 

 Nej  De effektivaste styrmedlen för att påverka dessa frågor är skatter och avgifter. Det är en 
statlig fråga som ligger utanför kommunens kompetens. 
 

 

Miljöpartiets svar på Naturskyddsföreningen i Uddevallas valenkät 2022 

Nr 
 

Fråga Ja Nej Vet 
ej 

Kommentar 

1 Parisavtalet-Klimatlöften 
Budskapet i FN:s senaste klimatrapporter är kristallklart – läget för klimatet är akut och 
människan är ansvarig. Klimatpanelen konstaterar bland annat att vi riskerar att passera 1,5-
gradersmålet inom 10-20 år och att klimatförändringarna måste behandlas med största allvar. 
Enorma utsläppsminskningar krävs och det fort. 
 
Kommer ert parti att ställa er bakom att mer personal och resurser tillförs för att möjliggöra 
att nå 1,5-graders-målet och kommunens klimatlöften genomförs?   
 
Om JA, vilka åtgärder vill ert parti driva under kommande mandatperiod? Vilka klimatlöften 
anser ni viktigast? 

Ja   Ja, definitivt. I Uddevalla var Miljöpartiet drivande för att få till stång kommunens mål om 
ett fossilfritt Uddevalla 2030 som alla partier har ställt sig bakom. Det innebär man måste 
tillföra de resurser och åtgärder som behövs för att nå målet. 
I vår budgetmotion för 2023 – 2025 föreslår vi också konkreta åtgärder för att stödja det 
klimatarbete som pågår i kommunen.  

• Miljöpartiet föreslår att samtliga personbilar och lätta lastbilar i Uddevalla 
kommuns organisation byts ut mot elfordon, det innebär att CO2-utsläppen skulle 
minska med 1 100 ton om året och kommunen skulle dessutom spara 6,5 miljoner 
kronor om året, förutom första året då vi måste installera laddstolpar för samma 
summa.  

• Miljöpartiet föreslår också att utbyggnaden av solceller skyndas på (i kommunens 
finns en plan på solcellseffekt på 932 kW fram till 2024, Uddevalla befann sig på 
plats 191 av landets 290 kommuner), och vi vill att solceller ska installeras även på 
lämpliga befintliga tak. Avkastningen för kommersiell solel ligger på 
storleksordningen 8 – 10, ibland mer, vilket gör det till en lönsam investering även 
ekonomiskt.  

• Miljöpartiet vill lägga ytterligare 6 miljoner kronor på att bygga ut cykelbanenätet 
för att knyta ihop delar till en helhet, öka trafiksäkerheten och bygga ut på 
landsbygden.  

• Andra delar motionen handlar om sådant som att stoppa investeringar i 
konstgräsplaner för att minska utsläppen av mikroplaster, miljörelaterat, men inte 
klimatrelaterat.  

 

2 Biologisk mångfald och vårt landskap 
Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden, men den minskar i allt snabbare 
takt över hela världen. Artdöden är ett allvarligt hot mot djur, växtliv och vår art. Hoten består 
av föroreningar, bekämpningsmedel, skogsavverkning, utfiskning och klimatförändringar som 
rubbar känsliga ekosystem. Det är viktigt att gynna vår biologiska mångfald, bevara öppna 
landskap och vår skyddsvärda natur.  
 
Kommer ert parti att verka för att omvandla kommunens grönytor till ängsmark och att ytor 
med mer biologisk mångfald utökas och sker i större skala?   
Om JA, hur? 

Ja   Ja, det arbetet pågår redan och kommer att utökas successivt. Arbetet pågår och sker 
bland annat genom att områden som hittills har varit gräsmattor endast klipps korta 
alldeles bredvid gång- och cykelvägar, medan resten slås en eller två gånger under 
sommaren och att höet avlägsnas när det har fått torka och fröa av sig. Antalet områden 
kommer att ökas, det senaste området är Göteborgsvägen, där mittrefugen mellan 
körbanorna kommer att skötas på detta sätt. 

3 Ekologiskt odlade livsmedel är enligt Naturskyddsföreningen bättre för klimatet då det inte 
används kemiska bekämpningsmedel vilket gynnar den biologiska mångfalden och minskar 
klimatpåverkan. 
Vill ert parti öka procentandelen ekologiska livsmedel i våra kommunala upphandlingar?          
 

Ja   Ja, och där kan tilläggas att ekologiskt odlade livsmedel dessutom i högre grad än 
konventionellt odlade är närodlade, vilket ger en dubbel effekt.  
Just nu håller vi på att titta på biogasproduktion som har gödsel som en viktig biprodukt. 
Det finns en studie som visar att ”Angående näringscirkulationspotentialen så kan 
biogödseln (som samproduceras med biogas i biogasanläggningar) uppfylla cirka tre 
fjärdedelar av kvävebehovet, nära hela fosforbehovet och fyra gånger kaliumbehovet i det 
studerade områdets jordbruk.” Detta är viktigt både ur energi- och 
självförsörjningssynpunkt i en situation där konstgödselproduktionen riskerar att strypas, 
och där fosfor utgör en begränsande faktor.  
 

4 Uddevalla kommun förvaltar 14 av 24 naturreservat i kommunen.  
Kommer ert parti att verka för förbättrad övervakning och ökade resurser för skötsel av våra 
naturreservat? 

Ja   Ja, men tyvärr är det här som överallt annars en kamp om kommunens resurser och vad 
som ska prioriteras. Detta gäller både i avvägningen mellan närstående arbetsområden 
inom miljöområdet och mellan nämnderna. 

5 Klimatkrisen och elbehovet kräver en kraftfull omställning av energisektorn med satsningar på 
sol och vindkraft. Samtidigt finns motstånd bland medborgarna pga störningarna i 
landskapsbilden. 
 
Kommer ert parti driva en kraftfull satsning på sol- och vindkraft i Uddevalla kommun? 
Om ja, hur ser den satsningen ut? 

Ja   Ja, vi anser att vi måste ompröva Uddevalla kommuns vindbruksplan. På riksnivå finns en 
diskussion om att låta kommunerna ta del av intäkterna från vindkraften och vi för en 
liknande diskussion om att låta närboende som ser eller hör vindkraften få ta del av 
intäkterna från vindkraften, eventuellt som delägare i kraftverken. En utbyggnad 
vindkraften är nödvändig för att säkra den lokala och regionala energiförsörjningen. 

6a Trollhättans kommun har slopat kravet på att det kommunala skogsbruket skall gå med vinst. 
De kan därför bedriva ett hyggesfritt skogsbruk. Anser ert parti att Uddevalla kommun ska 
slopa kravet på vinst? 

Ja   Miljöpartiet har arbetat för hyggesfritt skogsbruk på riksnivå, och har föreslagit 
omställningsstöd för skogsägare, så att man ska kunna gå över till hyggesfritt skogsbruk på 
samma sätt som man har fått omställningsstöd inom jordbruket. Vi har dock ännu inte 
drivit frågan på kommunal nivå, men ser på samma sätt som riks hyggesfritt skogsbruk som 
positivt för biologisk mångfald.  
Den del av kommunens skogsbruk som är inom tätortsnära områden bedrivs inte i 
vinstsyfte.  
 

6b Tycker ni Uddevalla kommun ska bedriva hyggesfritt skogsbruk? Ja   Se svar på 6a 

7  Anser ni att vi behöver arbeta aktivt för att minska utsläpp som förorenar och samtidigt 
kartlägga befintliga markföroreningar för att avkräva ansvariga företag åtgärder?  
Om JA, vilka åtgärder kommer ni att driva? 

Ja   Ja, arbetet med kartläggning och kommande sanering pågår aktivt inom Uddevalla 
kommun. Vi har ett antal områden som håller på att kartläggas och vad gäller idag aktiva 
företag så sker samma sak. Det är dock inte alltid möjligt att kräva att företagen betalar på 
grund av hur länge sedan det skedd, om marken har sålts sedan utsläppen skedde och idag 
etc.  
Vår kommentar:  

 

8 Våra vattenmiljöer 
Byfjorden ligger varmt om hjärtat på oss Uddevallabor. Den är viktig för vår landskapsbild och 
för vår trivsel. I översiktsplanen är fjorden en hörnsten i vår maritima plan för utveckling av vår 
attraktivitet för boende och turism. Våra fina badplatser och det biologiska livet över och 
under vattenytan är känsligt och måste skyddas  
 
Kommer ert parti att arbeta för friskare havsmiljö genom bl.a. att minska utsläpp av olja, gifter 
och annan nedskräpning? 
 
Om ja, hur skall vi få tillbaka balansen i våra inre fjordar? Främst Byfjorden! 

Ja   Vi är positiva till det arbete som sker för att syresätta fjorden. Vi har tidigare varit oroliga 
för om syresättningen skulle kunna leda till ökade utsläpp av gifter från bottensedimenten, 
men så verkar inte vara fallet enligt studier som gjorts. Det innebär att en syresättning 
skulle var positivt för livet i fjorden.  
Därtill kommer Projekt Fjordtorsk som ger ett mer diversifierat djurliv, men som å andra 
sidan kan kräva en minskning av skarvbeståndet.  
 

9 Kommer ni att stödja nya initiativ för att förbättra vandringen och tillväxten för ål och lax i 
Bäveån? Om JA, hur? 

Ja   Ja, Uddevalla kommun har rivit dämmet nedanför regementet vilket gör tillåter fisk att 
vandra uppåt i åsystemet. Nästa steg är att skapa en laxtrappa vid Fossums kraftverk för 
att fisken ska kunna nå hela det mycket stora område som finns uppströms. När det gäller 



ål så kan tilläggas att vi måste se på tex. bubbelbarriärer vid kraftverken för att minska 
mängden fisk, framför allt ål, som dödas i kraftverksturbinerna. 

10 Strandskyddet har mycket stor betydelse, bland annat för att kostnadseffektivt mildra 
negativa effekter av klimatpåverkan och bevara biologisk mångfald.  
 
Kommer ert parti att fortsatt värna strandskyddet så att det inte urholkas? Om ja hur kommer 
ni att arbeta med strandskyddsfrågan? 

Ja   Det är framför allt en juridisk fråga och där känner vi att Länsstyrelsen håller ett mycket 
vakande öga på strandskyddet. Sedan skiljer sig partierna åt när det gäller hur brett 
strandskyddet ska vara. Miljöpartiet har tillhört de partier som vill ha ett brett strandskydd. 

11 Transporter 
Klimatpolitiska rådets senaste utvärdering av Parisavtalets genomförande pekar på att 
omställningen av transportsektorn går alldeles för sakta och till vissa delar tillbaka bl.a genom 
den ökande trafiken. Utvecklingen behöver snabbas på för att minska utsläpp av koldioxid och 
luftföroreningar i övrigt. 
 
Kommunen har beviljat tillstånd för Benders att uppföra distributionssilos för cement och 
vidare skall Uddevalla Hamn distribuera pellets genom hamnen. Det innebär en ökad tung 
lastbilstrafik med mer än 100 lastfordon ut på riksväg 44 varje dag enligt deras egna uppgifter. 
Konsekvenserna blir betydande ökning i koldioxidutsläpp och andra luftföroreningar. 
 
Tycker ni att Uddevalla kommun skall kompensera för dessa utsläpp? 
Om JA, hur? 

 Nej  Nej, företagen bör själva kompensera för sina utsläpp. 

12a Stödjer ert parti Skageracksbanan eller en förstärkt Bohusbana? Vilket alternativ stödjer ditt 
parti? 

   Motsättningen som lyfts fram i frågeställningen är skenbar. Staten och regionen kommer 
inte att satsa på Bohusbanan, det finns inte med i den nationella transportplanen. 
Dessutom har Transportstyrelsen tagit beslut om att sluta vegetationsröja Bohusbanan 
norr om Munkedal, vilket är ett första steg mot nedläggning. Vi anser att man borde satsa 
på Bohusbanan och knyta ihop den med de saknade 2,5 milen till Östfoldbanan i Norge. På 
så vis skulle man kunna skapa en virtuell dubbelspårig järnväg där godstrafiken går åt ena 
hållet på Bohusbanan och åt andra hållet på Dalslandsbanan. Detta skulle kunna lyfta bort 
godstrafik från E6:an.  
Eftersom sådana satsningar inte är planerade från stat och region så har kommunerna i 
Bohuslän satsat på egen lösning: Skagerrakbanan. Förslaget kommer ursprungligen från 
Miljöpartiet i Uddevalla, men bedrivs gemensamt av nästan alla kommunerna i Bohuslän. 
Förutom en snabb och effektiv persontransport i hela regionen Oslo – Göteborg, så kan 
tågen fortsätta till Köpenhamn på tre timmar och därmed slå ut största den regionala 
flygtrafiken mellan Oslo och Köpenhamn. Dessutom kan man från Oslo resa till Stockholm 
över Göteborg flera timmar snabbare än via nuvarande tåganslutning. Skagerrakbanan kan 
dessutom ta lättare gods och därmed lyfta bort en del av godstrafiken från E6:an. Det 
gäller framför allt gods som har fördel av snabba transporter som färsk lax, sjömat är en av 
Norges största exportprodukter.  
Det handlar alltså inte om att välja mellan Skagerrakbanan eller Bohusbanan, eftersom 
inget kommer att hända med Bohusbanan är valet att antingen gör kommunerna något 
själv eller att inget alls händer. 
 

12b Har ni andra förslag för att minska bilkörning och istället öka kollektivresandet?    Skagerrakbanan kommer att vara en viktig del, men lokalt i Uddevalla har Miljöpartiet 
föreslagit att när kommunen tar över skolbusstrafiken så ska icke-elever kunna resa gratis 
med skolbussarna. Det innebär ingen kostnad för kommunen, men underlättar för 
kollektivtrafiken på landsbygden. 

13 Är ditt parti angeläget om att uppmuntra invånare att välja en resurseffektiv reseform (gång-, 
cykel- eller kollektivtrafik) istället för bil när det gäller sträckor kortare än 5 km?  
Om ja, hur kommer ni att driva denna fråga? 

Ja   Ja. Det är en fråga vi drivit länge med slogan: ”Inte bilen under milen”. Vi skrev i svaret om 
klimat att i vår budgetmotion i år så vill Miljöpartiet lägga ytterligare 6 miljoner kronor på 
att bygga ut cykelbanenätet för att knyta ihop delar till en helhet, öka trafiksäkerheten och 
bygga ut på landsbygden. Se vår 

14 Många kommunmedborgare upplever att debatten om kommunens angelägna 
naturskyddsfrågor förs ovanför deras huvud och främst mellan politiker och så kallade 
experter på tjänstemannanivå eller konsulter. Är det inte dags att ändra på detta? Om JA, hur 
vill ni göra det? 

Ja   Vi som politiker måste hela tiden använda oss av och förhålla oss till experter på olika 
nivåer, men försöker också nå ut, men där spelar bland annat Naturskyddsföreningen en 
viktig roll för att skapa ett lokalt engagemang bland medborgarna. 

15 Hushållens konsumtion i Sverige genererar över 5-ton koldioxid per person och år 
(Naturvårdsverket). Vi behöver minska detta kraftigt för att klara klimatmål. Har ert parti 
någon plan på styrmedel i syfte att minska Uddevalla kommuns invånares 
konsumtionsbaserade utsläpp? Om ja, vilka? 
 

 Nej  Nej. Det är svårt att styra konsumtion med kommunala åtgärder. Det arbetet måste dels 
ske politiskt på riksnivå, dels genom åtgärder som påverkar och styr människors handlande 
och konsumtion tex. ”nudging”. Vissa åtgärder kan man dock göra kommunalt genom tex. 
påverkansarbete, bland annat i skolor och förskolor, där vi ser att barn faktiskt påverkar 
sina föräldrar när det gäller tex. avfallshantering. 

 

Liberalernas svar på Naturskyddsföreningen i Uddevallas valenkät 2022 

Nr 
 

Fråga Ja Nej Vet 
ej 

Kommentar 

1 Parisavtalet-Klimatlöften 
Budskapet i FN:s senaste klimatrapporter är kristallklart – läget för klimatet är akut och 
människan är ansvarig. Klimatpanelen konstaterar bland annat att vi riskerar att passera 1,5-
gradersmålet inom 10-20 år och att klimatförändringarna måste behandlas med största 
allvar. Enorma utsläppsminskningar krävs och det fort. 
 
Kommer ert parti att ställa er bakom att mer personal och resurser tillförs för att möjliggöra 
att nå 1,5-graders-målet och kommunens klimatlöften genomförs?   
 
Om JA, vilka åtgärder vill ert parti driva under kommande mandatperiod? Vilka klimatlöften 
anser ni viktigast? 

Ja   Genom kommunens budget och styrkort arbetar vi för att uppnå de klimatlöften vi gett. 
Om mer personal och resurser behövs för att uppfylla dessa löften kommer vi att 
prioritera detta men eftersom vi inte vet utsträckning eller omfattning kan vi inte lova 
något. 
 

2 Biologisk mångfald och vårt landskap 
Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden, men den minskar i allt snabbare 
takt över hela världen. Artdöden är ett allvarligt hot mot djur, växtliv och vår art. Hoten 
består av föroreningar, bekämpningsmedel, skogsavverkning, utfiskning och 
klimatförändringar som rubbar känsliga ekosystem. Det är viktigt att gynna vår biologiska 
mångfald, bevara öppna landskap och vår skyddsvärda natur.  
 
Kommer ert parti att verka för att omvandla kommunens grönytor till ängsmark och att ytor 
med mer biologisk mångfald utökas och sker i större skala?   
Om JA, hur? 

Ja   Vi arbetar idag för att skydda den jordbruksmark som finns, så att den kan användas till 
odlingsmarker och betesmarker istället för byggnation. Vi är också positiva till att skötsel 
av kommunens parker och grönytor görs på ett sådant sätt att det gynnar våra 
pollinatörer.  
 

3 Ekologiskt odlade livsmedel är enligt Naturskyddsföreningen bättre för klimatet då det inte 
används kemiska bekämpningsmedel vilket gynnar den biologiska mångfalden och minskar 
klimatpåverkan. 
Vill ert parti öka procentandelen ekologiska livsmedel i våra kommunala upphandlingar?          
 

Ja   Ja. Vi vill öka procentandelen närodlat för att gynna jordbruken, landsbygden och den 
biologiska mångfalden. Men vi vill fortsätta arbetet som pågår med ökad prioritering av 
ekologiska livsmedel i upphandlingar.  
 



4 Uddevalla kommun förvaltar 14 av 24 naturreservat i kommunen.  
Kommer ert parti att verka för förbättrad övervakning och ökade resurser för skötsel av våra 
naturreservat? 

  Vet 
ej 

Vet ej. Vår uppfattning är att skötseln och övervakningen av våra naturreservat fungerar 
väl, men är självklart villiga att skjuta till resurser om det skulle behövas.  
 

5 Klimatkrisen och elbehovet kräver en kraftfull omställning av energisektorn med satsningar 
på sol och vindkraft. Samtidigt finns motstånd bland medborgarna pga störningarna i 
landskapsbilden. 
 
Kommer ert parti driva en kraftfull satsning på sol- och vindkraft i Uddevalla kommun? 
Om ja, hur ser den satsningen ut? 

  Inget 
svar 

Solkraft: Vi ser gärna en ökning av solkraft och arbetar för att solceller installeras på 
kommunala byggnader. 
 
Vindkraft: Nej, vi menar att kommunen har den vindkraft som den klarar av utifrån 
störningar för boende osv.  
 

6a Trollhättans kommun har slopat kravet på att det kommunala skogsbruket skall gå med vinst. 
De kan därför bedriva ett hyggesfritt skogsbruk. Anser ert parti att Uddevalla kommun ska 
slopa kravet på vinst? 

 Nej   

6b Tycker ni Uddevalla kommun ska bedriva hyggesfritt skogsbruk?  Nej  Kommunens skogsbruk bör inte drivas med huvudsyfte att gå med vinst. Idag drivs det 

framför allt i natur- och friluftslivets syfte. Däremot tycker vi att man behöver se över 

kommunens plan med den skog man äger, detta gjordes senast 2014. Vi vill se om det 

finns möjlighet att bedriva ett mer effektivt skogsbruk med fortsatt hänsyn till natur- och 

friluftsliv. Vi vill inte att kommunen skövlar skog, men menar att skogsbruket behöver ses 

över igen. Ett välskött skogsbruk med naturlivs- och friluftslivshänsyn behöver inte 

utesluta viss vinst. 

 

7  Anser ni att vi behöver arbeta aktivt för att minska utsläpp som förorenar och samtidigt 
kartlägga befintliga markföroreningar för att avkräva ansvariga företag åtgärder?  
Om JA, vilka åtgärder kommer ni att driva? 

Ja   Om det behövs vill vi tillföra mer resurser för tillsynsverksamhet och för utredningar av 
ansvar.  
 

8 Våra vattenmiljöer 
Byfjorden ligger varmt om hjärtat på oss Uddevallabor. Den är viktig för vår landskapsbild och 
för vår trivsel. I översiktsplanen är fjorden en hörnsten i vår maritima plan för utveckling av 
vår attraktivitet för boende och turism. Våra fina badplatser och det biologiska livet över och 
under vattenytan är känsligt och måste skyddas  
 
Kommer ert parti att arbeta för friskare havsmiljö genom bl.a. att minska utsläpp av olja, 
gifter och annan nedskräpning? 
 
Om ja, hur skall vi få tillbaka balansen i våra inre fjordar? Främst Byfjorden! 

Ja   Just nu arbetar kommunen med att se till möjligheterna att syresätta Byfjorden men vi 
behöver också samarbeta mer med de projekt som bidrar till bland annat ökad mångfald 
genom torskrev osv.  
 

9 Kommer ni att stödja nya initiativ för att förbättra vandringen och tillväxten för ål och lax i 
Bäveån? Om JA, hur? 

Ja   Kommunen gör idag åtgärder för att gynna förutsättningarna för bland annat ål och lax, vi 
kommer att fortsätta att stödja dessa och nya åtgärder. 
 

10 Strandskyddet har mycket stor betydelse, bland annat för att kostnadseffektivt mildra 
negativa effekter av klimatpåverkan och bevara biologisk mångfald.  
 
Kommer ert parti att fortsatt värna strandskyddet så att det inte urholkas? Om ja hur 
kommer ni att arbeta med strandskyddsfrågan? 

Ja   Strandskyddet är ett viktigt styrmedel för att tillförsäkra allmänheten tillgång till Sveriges 
stränder och naturliv. Vi vill se ett strandskydd som är mer anpassat till de lokala 
förutsättningarna, än strandskyddet idag. Som det ser ut idag hindrar strandskyddet bland 
annat byggnation av bostäder trots att det ligger en vältrafikerad väg mellan bostaden och 
stranden. Vi vill fortsätta värna strandskyddet och menar att allmänheten ska ha fortsatt 
god tillgång till våra stränder, men det måste finnas rim och när det gäller vilka områden 
som ska omfattas av strandskyddet. 
 

11 Transporter 
Klimatpolitiska rådets senaste utvärdering av Parisavtalets genomförande pekar på att 
omställningen av transportsektorn går alldeles för sakta och till vissa delar tillbaka bl.a genom 
den ökande trafiken. Utvecklingen behöver snabbas på för att minska utsläpp av koldioxid 
och luftföroreningar i övrigt. 
 
Kommunen har beviljat tillstånd för Benders att uppföra distributionssilos för cement och 
vidare skall Uddevalla Hamn distribuera pellets genom hamnen. Det innebär en ökad tung 
lastbilstrafik med mer än 100 lastfordon ut på riksväg 44 varje dag enligt deras egna 
uppgifter. 
Konsekvenserna blir betydande ökning i koldioxidutsläpp och andra luftföroreningar. 
 
Tycker ni att Uddevalla kommun skall kompensera för dessa utsläpp? 
Om JA, hur? 

  Vet 
ej 

Vi har inga förslag på åtgärder som kommunen ska göra för att kompensera för 
näringsidkares utsläpp, men vi behöver ställa krav på näringsidkare att själva kompensera 
för utsläppen eller försöka minska dessa. 
 

12a Stödjer ert parti Skageracksbanan eller en förstärkt Bohusbana? Vilket alternativ stödjer ditt 
parti? 

   Vi ser att både Skageracksbanan och Bohusbanan behövs och stödjer båda. 
 

12b Har ni andra förslag för att minska bilkörning och istället öka kollektivresandet?    Vi ser gärna ett ökat kollektivresande och mycket handlar om att bryta vanor och ge 
människor möjlighet att åka kollektivt. T.ex. genom att skolskjutsarna också kan nyttjas av 
personer som pendlar till och från sina arbeten, eller genom att erbjuda gratis 
kollektivtrafik till personer som är 65 +. 
 

13 Är ditt parti angeläget om att uppmuntra invånare att välja en resurseffektiv reseform (gång-, 
cykel- eller kollektivtrafik) istället för bil när det gäller sträckor kortare än 5 km?  
Om ja, hur kommer ni att driva denna fråga? 

Ja   Idag är det svårt att cykla i Uddevalla, med cykelvägar som slutar tvärt eller trånga 
vägbanor där man får trängas med bilister. Det känns inte säkert att släppa ut sina barn 
för att cykla till skolan vilket gör att man kanske hellre skjutsar dem med bil. Vi vill 
förbättra cykelvägarna och göra det säkrare att cykla i kommunen. 
 

14 Många kommunmedborgare upplever att debatten om kommunens angelägna 
naturskyddsfrågor förs ovanför deras huvud och främst mellan politiker och så kallade 
experter på tjänstemannanivå eller konsulter. Är det inte dags att ändra på detta? Om JA, hur 
vill ni göra det? 

Ja   Även om man inte håller med om att debatten sker över folks huvuden är det viktigt att ta 
den upplevelsen på allvar och föra en dialog mellan politiken, tjänstepersoner samt 
förenings-/näringslivet. På så sätt kanske fler kommunmedborgare får del av debatten och 
de åtgärder för som föreslås och kan komma med egna idéer och förslag.  
 

15 Hushållens konsumtion i Sverige genererar över 5-ton koldioxid per person och år 
(Naturvårdsverket). Vi behöver minska detta kraftigt för att klara klimatmål. Har ert parti 
någon plan på styrmedel i syfte att minska Uddevalla kommuns invånares 
konsumtionsbaserade utsläpp? Om ja, vilka? 
 

  Vet 
ej 

Vet ej. Detta är en viktig men svår fråga att lösa i kommunpolitiken. Vi vill se en större 
mängd transporter ske på järnväg, t.ex. Skagerackbanan och Bohusbanan. Vi vill också öka 
andelen närodlad mat i kommunens måltidsservice, vilket leder till kortare transporter, 
samt öka andelen solceller på kommunala byggnader. 
 

 

Sverigedemokraternas svar på Naturskyddsföreningen i Uddevallas valenkät 2022 

Nr 
 

Fråga Ja Nej Vet 
ej 

Kommentar 

1 Parisavtalet-Klimatlöften 
Budskapet i FN:s senaste klimatrapporter är kristallklart – läget för klimatet är akut och 
människan är ansvarig. Klimatpanelen konstaterar bland annat att vi riskerar att passera 1,5-
gradersmålet inom 10-20 år och att klimatförändringarna måste behandlas med största 
allvar. Enorma utsläppsminskningar krävs och det fort. 

Ja   Sverigedemokraterna har tillstyrkt de äskanden som förvaltningarna lyft. Bevarande av 
grön infrastruktur och stadens naturliga lungor för såväl välmående som trivsel. 



 
Kommer ert parti att ställa er bakom att mer personal och resurser tillförs för att möjliggöra 
att nå 1,5-graders-målet och kommunens klimatlöften genomförs?   
 
Om JA, vilka åtgärder vill ert parti driva under kommande mandatperiod? Vilka klimatlöften 
anser ni viktigast? 

2 Biologisk mångfald och vårt landskap 
Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden, men den minskar i allt snabbare 
takt över hela världen. Artdöden är ett allvarligt hot mot djur, växtliv och vår art. Hoten 
består av föroreningar, bekämpningsmedel, skogsavverkning, utfiskning och 
klimatförändringar som rubbar känsliga ekosystem. Det är viktigt att gynna vår biologiska 
mångfald, bevara öppna landskap och vår skyddsvärda natur.  
 
Kommer ert parti att verka för att omvandla kommunens grönytor till ängsmark och att ytor 
med mer biologisk mångfald utökas och sker i större skala?   
Om JA, hur? 

 Nej  Lejonparten av kommunens mark har redan skogs och ängskaraktär. Vi äger som exempel 
14 av 24 naturreservat i kommunen.  

3 Ekologiskt odlade livsmedel är enligt Naturskyddsföreningen bättre för klimatet då det inte 
används kemiska bekämpningsmedel vilket gynnar den biologiska mångfalden och minskar 
klimatpåverkan. 
Vill ert parti öka procentandelen ekologiska livsmedel i våra kommunala upphandlingar?          
 

 Nej  Vill inte öka kravet på ekologiskt odlat ytterligare. Vi vill däremot kraftigt öka kravet på 
närodlat.  

4 Uddevalla kommun förvaltar 14 av 24 naturreservat i kommunen.  
Kommer ert parti att verka för förbättrad övervakning och ökade resurser för skötsel av våra 
naturreservat? 

Ja   Vi tillför handläggande förvaltning ett resurstillskott i vår budgetmotion.  

5 Klimatkrisen och elbehovet kräver en kraftfull omställning av energisektorn med satsningar 
på sol och vindkraft. Samtidigt finns motstånd bland medborgarna pga störningarna i 
landskapsbilden. 
 
Kommer ert parti driva en kraftfull satsning på sol- och vindkraft i Uddevalla kommun? 
Om ja, hur ser den satsningen ut? 

 Nej  Den kommunala energiproduktionen är bolagiserad i Uddevalla.  

6a Trollhättans kommun har slopat kravet på att det kommunala skogsbruket skall gå med vinst. 
De kan därför bedriva ett hyggesfritt skogsbruk. Anser ert parti att Uddevalla kommun ska 
slopa kravet på vinst? 

  Inget 
svar 

Har inget vinstkrav idag.  

6b Tycker ni Uddevalla kommun ska bedriva hyggesfritt skogsbruk? Ja   Skogen skall förvaltas ansvarsfullt.  

7  Anser ni att vi behöver arbeta aktivt för att minska utsläpp som förorenar och samtidigt 
kartlägga befintliga markföroreningar för att avkräva ansvariga företag åtgärder?  
Om JA, vilka åtgärder kommer ni att driva? 

Ja   Görs redan idag. Förbättra pågående arbete.  

8 Våra vattenmiljöer 
Byfjorden ligger varmt om hjärtat på oss Uddevallabor. Den är viktig för vår landskapsbild och 
för vår trivsel. I översiktsplanen är fjorden en hörnsten i vår maritima plan för utveckling av 
vår attraktivitet för boende och turism. Våra fina badplatser och det biologiska livet över och 
under vattenytan är känsligt och måste skyddas  
 
Kommer ert parti att arbeta för friskare havsmiljö genom bl.a. att minska utsläpp av olja, 
gifter och annan nedskräpning? 
 
Om ja, hur skall vi få tillbaka balansen i våra inre fjordar? Främst Byfjorden! 

Ja   Vad gäller friskare havsmiljö så behöver Byfjordens bottendöd motverkas genom 
syresättning. Samförläggning bör med fördel ske när Skansverkets utsläppspunkt flyttas. 
 

9 Kommer ni att stödja nya initiativ för att förbättra vandringen och tillväxten för ål och lax i 
Bäveån? Om JA, hur? 

Ja   Riva vandringshinder, bygga trappor och skapa bättre förbindelser med mera.  

10 Strandskyddet har mycket stor betydelse, bland annat för att kostnadseffektivt mildra 
negativa effekter av klimatpåverkan och bevara biologisk mångfald.  
 
Kommer ert parti att fortsatt värna strandskyddet så att det inte urholkas? Om ja hur 
kommer ni att arbeta med strandskyddsfrågan? 

Ja   Vi anser dock att det allmänna intresset kan tillgodoses även med ett kortare avstånd.  

11 Transporter 
Klimatpolitiska rådets senaste utvärdering av Parisavtalets genomförande pekar på att 
omställningen av transportsektorn går alldeles för sakta och till vissa delar tillbaka bl.a genom 
den ökande trafiken. Utvecklingen behöver snabbas på för att minska utsläpp av koldioxid 
och luftföroreningar i övrigt. 
 
Kommunen har beviljat tillstånd för Benders att uppföra distributionssilos för cement och 
vidare skall Uddevalla Hamn distribuera pellets genom hamnen. Det innebär en ökad tung 
lastbilstrafik med mer än 100 lastfordon ut på riksväg 44 varje dag enligt deras egna 
uppgifter. 
Konsekvenserna blir betydande ökning i koldioxidutsläpp och andra luftföroreningar. 
 
Tycker ni att Uddevalla kommun skall kompensera för dessa utsläpp? 
Om JA, hur? 

 Nej  Uddevalla kommun kan inte ta kompensationsansvar för enskilt privat bolag.  

12a Stödjer ert parti Skageracksbanan eller en förstärkt Bohusbana? Vilket alternativ stödjer ditt 
parti? 

   Nationsöverskridande infrastruktur mellan Göteborg och Oslo är en rikspolitisk fråga.  

12b Har ni andra förslag för att minska bilkörning och istället öka kollektivresandet?    Uppmuntra och underlätta.  

13 Är ditt parti angeläget om att uppmuntra invånare att välja en resurseffektiv reseform (gång-, 
cykel- eller kollektivtrafik) istället för bil när det gäller sträckor kortare än 5 km?  
Om ja, hur kommer ni att driva denna fråga? 

Ja   Satsning på cykelvägar.  

14 Många kommunmedborgare upplever att debatten om kommunens angelägna 
naturskyddsfrågor förs ovanför deras huvud och främst mellan politiker och så kallade 
experter på tjänstemannanivå eller konsulter. Är det inte dags att ändra på detta? Om JA, hur 
vill ni göra det? 

Ja   Ökad andel medborgardialog 

15 Hushållens konsumtion i Sverige genererar över 5-ton koldioxid per person och år 
(Naturvårdsverket). Vi behöver minska detta kraftigt för att klara klimatmål. Har ert parti 
någon plan på styrmedel i syfte att minska Uddevalla kommuns invånares 
konsumtionsbaserade utsläpp? Om ja, vilka? 
 

  Vet 
ej 

Inga styrmedel på lokal nivå. Möjligen på regional och/eller nationell nivå.  

 

Socialdemokraternas svar på Naturskyddsföreningen i Uddevallas valenkät 2022 

Nr 
 

Fråga Ja Nej Vet ej Kommentar 

1 Parisavtalet-Klimatlöften 
Budskapet i FN:s senaste klimatrapporter är kristallklart – läget för klimatet är akut och 
människan är ansvarig. Klimatpanelen konstaterar bland annat att vi riskerar att passera 1,5-

Ja   Uddevalla miljöcertifierade sig, som en av de första svenska kommunerna. 

Socialdemokraterna har varit drivande i det arbetet. Vårt kommunala energibolag 



gradersmålet inom 10-20 år och att klimatförändringarna måste behandlas med största 
allvar. Enorma utsläppsminskningar krävs och det fort. 
 
Kommer ert parti att ställa er bakom att mer personal och resurser tillförs för att möjliggöra 
att nå 1,5-graders-målet och kommunens klimatlöften genomförs?   
 
Om JA, vilka åtgärder vill ert parti driva under kommande mandatperiod? Vilka klimatlöften 
anser ni viktigast? 

Uddevalla Energi har gjort stora insatser för att bidra till miljö och klimatomställningen. 

Solenergi, kraftvärme, jobba för att våra sopor ingår i det cirkulära systemet mm 

Vi Socialdemokrater kommer fortsätta arbeta för att kommunen ska nå sina 

klimatmål/löften. Viktigast är att se till att använda energisystemet som möjliggörare för 

omställningen till mer eldrift av fordon, industri mm. Fjärrvärmen är viktig för att avlasta 

elnätet och behöver finnas kvar och utvecklas. Återbruk och cirkulär ekonomi behöver 

utvecklas.  

En stor del av de fossila utsläppen inom vår kommun beror på E6 och 44an. Det är svårt 

att påverka de utsläppen mer än att se till att laddstationer och fossilfria bränslen finns 

att tillgå. Vi fortsätter också arbeta för att godstrafiken ska kunna överföras till järnväg 

genom Bohuslän/Dalsland.  

 

2 Biologisk mångfald och vårt landskap 
Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden, men den minskar i allt snabbare 
takt över hela världen. Artdöden är ett allvarligt hot mot djur, växtliv och vår art. Hoten 
består av föroreningar, bekämpningsmedel, skogsavverkning, utfiskning och 
klimatförändringar som rubbar känsliga ekosystem. Det är viktigt att gynna vår biologiska 
mångfald, bevara öppna landskap och vår skyddsvärda natur.  
 
Kommer ert parti att verka för att omvandla kommunens grönytor till ängsmark och att ytor 
med mer biologisk mångfald utökas och sker i större skala?   
Om JA, hur? 

Ja   Uddevalla har många kommunala och nationella naturvårdsområden, naturreservat och 
Natura 2000 områden. Vi har i några  kommunala parker och grönytor planterat och sått 
växter för biologisk mångfald och insektshotell och satsningar på ytor i naturområden för 
att främja bevarandevärda växter. Detta arbete kommer att fortsätta. 

3 Ekologiskt odlade livsmedel är enligt Naturskyddsföreningen bättre för klimatet då det inte 
används kemiska bekämpningsmedel vilket gynnar den biologiska mångfalden och minskar 
klimatpåverkan. 
Vill ert parti öka procentandelen ekologiska livsmedel i våra kommunala upphandlingar?          
 

Ja    

4 Uddevalla kommun förvaltar 14 av 24 naturreservat i kommunen.  
Kommer ert parti att verka för förbättrad övervakning och ökade resurser för skötsel av våra 
naturreservat? 

  Oklart nja vi har redan en anställd kommunekolog och en skogsförvaltare med starkt 
engagemang och som köper in externa kompetenser vid behov. 

5 Klimatkrisen och elbehovet kräver en kraftfull omställning av energisektorn med satsningar 
på sol och vindkraft. Samtidigt finns motstånd bland medborgarna pga störningarna i 
landskapsbilden. 
 
Kommer ert parti driva en kraftfull satsning på sol- och vindkraft i Uddevalla kommun? 
Om ja, hur ser den satsningen ut? 

Ja   Vårt kommunala energibolag underlättar satsning på solcellsanläggningar, genom att 
både bygga egen solkraft och stödja privata initiativ, både enskilda villaägare, kommunen 
och bostadsbolag, Speciellt i samarbete den kommunala bostadsstiftelsen Uddevallahem, 
som investerar i solceller, laddningsmöjligheter mm. När det gäller vindkraft krävs en 
förankringsprocess för att skapa förståelse för behovet av mer lokal energiproduktion. 
Motståndet i både politiska led och närboende är starkt. Vi Socialdemokrater kommer att 
fortsätta jobba för att hitta vägar till att även bygga mer vindkraft i vår kommun.  
 

6a Trollhättans kommun har slopat kravet på att det kommunala skogsbruket skall gå med vinst. 
De kan därför bedriva ett hyggesfritt skogsbruk. Anser ert parti att Uddevalla kommun ska 
slopa kravet på vinst? 

 Nej  nej, överskottet från skogsbruket ger medel för att sköta alla våra 
naturreservat/naturvårdsområden. Dessutom används flis och bark från kommunens 
skogsbruk i kraftvärmeproduktionen. 

6b Tycker ni Uddevalla kommun ska bedriva hyggesfritt skogsbruk? Ja   ja i stadsnära områden bör gallring användas i första hand. De områden som ligger nära 
bebyggelse är också strövområden för medborgarna. 

7  Anser ni att vi behöver arbeta aktivt för att minska utsläpp som förorenar och samtidigt 
kartlägga befintliga markföroreningar för att avkräva ansvariga företag åtgärder?  
Om JA, vilka åtgärder kommer ni att driva? 

Ja   Ja, ett systematiskt miljöarbete med kartläggning och sanering är viktigt. Kartläggningen 
är grundläggande för att ha ett underlag för att gå vidare med ev sanering och utkrävande 
av ansvar från förorenare. Det finns gamla miljöskulder som ligger och tickar i marken och 
där ansvar inte kan utkrävas, i de fallen gör kommunen ansökan till Naturvårdsverket om 
finansiering av saneringsarbetet.  
 

8 Våra vattenmiljöer 
Byfjorden ligger varmt om hjärtat på oss Uddevallabor. Den är viktig för vår landskapsbild 
och för vår trivsel. I översiktsplanen är fjorden en hörnsten i vår maritima plan för utveckling 
av vår attraktivitet för boende och turism. Våra fina badplatser och det biologiska livet över 
och under vattenytan är känsligt och måste skyddas  
 
Kommer ert parti att arbeta för friskare havsmiljö genom bl.a. att minska utsläpp av olja, 
gifter och annan nedskräpning? 
 
Om ja, hur skall vi få tillbaka balansen i våra inre fjordar? Främst Byfjorden! 

Ja   Uddevalla kommun deltar i 8 fjordar+ ett självförvaltningsområde som HAV har pekat ut 
som ett av tre i Sverige. Forskningsstöd kommer att stärka arbetet och peka ut vilka 
insatser som ger effekt på ett antal parametrar som nu tas fram.  
Ett undersökande arbete pågår för att skapa syresättning av botten på fjorden. Det finns 
några vägar att åstadkomma detta och vägval kommer att tas beslut om under 
innevarande år.  
 

9 Kommer ni att stödja nya initiativ för att förbättra vandringen och tillväxten för ål och lax i 
Bäveån? Om JA, hur? 

Ja   Det pågår redan ett arbete med att förbättra och skapa vandringsvägar i Bäveån. Genom 
samarbete mellan Uddevalla energi, Uddevalla kommun och 8 fjordar har den gamla 
kvarndammen vid regementparken nu rivits och botten har fått en mer lekvänlig struktur, 
med stora stenar och grus.  
Uddevalla energi har också byggt fisktrappor högre upp i systemet, vid sina 
vattenkraftverk. Det som är näst på tur är att titta på hur vi skulle kunna få en 
vandringsväg/trappa vid Fossumsberg och hur den kan finansieras. Det arbetet fortgår.  
 

10 Strandskyddet har mycket stor betydelse, bland annat för att kostnadseffektivt mildra 
negativa effekter av klimatpåverkan och bevara biologisk mångfald.  
 
Kommer ert parti att fortsatt värna strandskyddet så att det inte urholkas? Om ja hur 
kommer ni att arbeta med strandskyddsfrågan? 

Ja   Socialdemokraterna värnar allmänhetens tillträde till den strandnära naturen. Därför är 
det viktigt att inte tillåta privatisering av stränderna, och vara återhållsam med 
bebyggelse inom strandskyddat område.  
 

11 Transporter 
Klimatpolitiska rådets senaste utvärdering av Parisavtalets genomförande pekar på att 
omställningen av transportsektorn går alldeles för sakta och till vissa delar tillbaka bl.a 
genom den ökande trafiken. Utvecklingen behöver snabbas på för att minska utsläpp av 
koldioxid och luftföroreningar i övrigt. 
 
Kommunen har beviljat tillstånd för Benders att uppföra distributionssilos för cement och 
vidare skall Uddevalla Hamn distribuera pellets genom hamnen. Det innebär en ökad tung 
lastbilstrafik med mer än 100 lastfordon ut på riksväg 44 varje dag enligt deras egna 
uppgifter. 
Konsekvenserna blir betydande ökning i koldioxidutsläpp och andra luftföroreningar. 
 
Tycker ni att Uddevalla kommun skall kompensera för dessa utsläpp? 
Om JA, hur? 

 Nej  Nej i första hand är det verksamheterna själva som bör ansvara för sina egna utsläpp PPP. 
Det finns ju andra sätt att transportera via järnväg eller båt. Benders har ju tillgång till 
båda, liksom Göteborgs energi.  
 

12a Stödjer ert parti Skageracksbanan eller en förstärkt Bohusbana? Vilket alternativ stödjer ditt 
parti? 

   Varför välja? Vi är för en förstärkt och utbyggd Bohusbanan och har i många år drivit 
frågan inom Fyrbodal, VGR och genom lobbying mot infrastrukturministrar. Resultatet har 



däremot uteblivit och vi ser inte att Bohusbanan kommer finnas i nationella 
infrastrukturplaneringen före 2050.  
Därför är vi för en fortsatt process för att skapa förutsättningar för en satsning på 
Skageracksbanan, tillsammans med Norska kommuner och Bohusländska kommuner 
mellan Oslo och  
Göteborg.  
 

12b Har ni andra förslag för att minska bilkörning och istället öka kollektivresandet?    Bussresandet har ju under pandemin minskat rejält och det är därför viktigt att inte dra 
ner på utbudet. Detta är en fråga som vi driver inom Regionen. Vårt eget bussbolag är 
också en viktig aktör för att öka bussresandet.  
 

13 Är ditt parti angeläget om att uppmuntra invånare att välja en resurseffektiv reseform (gång-
, cykel- eller kollektivtrafik) istället för bil när det gäller sträckor kortare än 5 km?  
Om ja, hur kommer ni att driva denna fråga? 

Ja   Vi har tagit fram en cykelplan som ligger till grund för utbyggnationen av gång- och 
cykelnätet i kommunen. Denna ligger som prioriterad i vårt lokala handlingsprogram för 
nästa mandatperiod.  
Vi har under denna mandatperiod rustat upp cykelvägen mot Lane via Bjursjön och 
kommer vid byggnationen av den nya skolan på Skäret att även bygga gång- och cykelväg 
från Sund för att underlätta ett klimatsmartare sätt att ta sig till skolan.  
 

14 Många kommunmedborgare upplever att debatten om kommunens angelägna 
naturskyddsfrågor förs ovanför deras huvud och främst mellan politiker och så kallade 
experter på tjänstemannanivå eller konsulter. Är det inte dags att ändra på detta? Om JA, 
hur vill ni göra det? 

Ja   Ja. Tycker att arbetet med ex Översiktsplanen har varit väldigt öppen för dialog med 
kommuninvånare och intressegrupper. Den innehåller ju mycket viktiga 
ställningstaganden om natur, klimat och miljöfrågor som kommer styra utvecklingen av 
vår kommun. Genom fjordtorsk och 8 fjordar och andra initiativ finns även där en god 
möjlighet för intresserade att komma till tals med både politiker och tjänstepersoner. Vi 
socialdemokrater träffar ofta grupper och enskilda personer för att lyssna på argument. 
Det kommer vi fortsätta att göra.  
 
 

15 Hushållens konsumtion i Sverige genererar över 5-ton koldioxid per person och år 
(Naturvårdsverket). Vi behöver minska detta kraftigt för att klara klimatmål. Har ert parti 
någon plan på styrmedel i syfte att minska Uddevalla kommuns invånares 
konsumtionsbaserade utsläpp? Om ja, vilka? 
 

Ja   Ja. På lokalplanet arbetar vi med de verktyg som finns. Kommunens avfallsplan innehåller 
mål för att underlätta och medverka till en mer cirkulär ekonomi. Både Kommunen och 
Uddevalla energi (som sköter avfallshanteringen) har uppdraget att skapa system som 
underlättar ”rätt beteende”. Tillsammans med fastighetsägarna och verksamheterna i 
centrum genomförde BID-föreningen den 9 juni en work shop kring frågan om hållbar 
konsumtion. Syftet är att ta fram konkreta förslag som vi gemensamt kan driva.  
Kommunen och Uddevalla energi har ett IOP med Maker space som driver en 
cykelverkstad och återbruk för gamla cyklar.  Ambitionen är att skapa fler sådana 
verksamheter och med fler cirkulära materielflöden.  
 

 

Vänsterpartiets svar på Naturskyddsföreningen i Uddevallas valenkät 2022 

Nr 
 

Fråga Ja Nej Vet 
ej 

Kommentar 

1 Parisavtalet-Klimatlöften 
Budskapet i FN:s senaste klimatrapporter är kristallklart – läget för klimatet är akut och 
människan är ansvarig. Klimatpanelen konstaterar bland annat att vi riskerar att passera 1,5-
gradersmålet inom 10-20 år och att klimatförändringarna måste behandlas med största allvar. 
Enorma utsläppsminskningar krävs och det fort. 
 
Kommer ert parti att ställa er bakom att mer personal och resurser tillförs för att möjliggöra 
att nå 1,5-graders-målet och kommunens klimatlöften genomförs?   
 
Om JA, vilka åtgärder vill ert parti driva under kommande mandatperiod? Vilka klimatlöften 
anser ni viktigast? 

Ja   Vänsterpartiets klimatpolitik är att Sverige ska vara ett föregångsland för andra länder att 
ta efter. Vänsterpartiet i Uddevalla vill att kommunen ska vara en föregångskommun för 
andra att ta efter.  
Vi förespråkar bland annat att all nybyggnation ska installeras med solceller och 

laddstolpar till elbil. Vi vill också fortsätta väcka nyfikenhet för vegetarisk och vegansk mat 

i skolorna och äldreboendena för att minska klimatavtrycket. Vänsterpartiet i Uddevalla 

har också en vision om att införa spårvagn i centrum för att genomföra ett bilfritt 

centrum.   

 

2 Biologisk mångfald och vårt landskap 
Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden, men den minskar i allt snabbare 
takt över hela världen. Artdöden är ett allvarligt hot mot djur, växtliv och vår art. Hoten 
består av föroreningar, bekämpningsmedel, skogsavverkning, utfiskning och 
klimatförändringar som rubbar känsliga ekosystem. Det är viktigt att gynna vår biologiska 
mångfald, bevara öppna landskap och vår skyddsvärda natur.  
 
Kommer ert parti att verka för att omvandla kommunens grönytor till ängsmark och att ytor 
med mer biologisk mångfald utökas och sker i större skala?   
Om JA, hur? 

  Vet 
ej 
men 
lutar 
mot 
ja 

Vi vill att kommunen utreder frågan. Vad är fördelarna med att genomföra grönytorna till 
ängsmark. Bla är Lilla Edets kommun är en föregångare till detta och vi vill att Uddevalla 
kommun försöker få till en samverkan med andra kommuner för att dra lärdom av 
kunskaperna så att vi agerar på det bästa sättet för klimatet. 
 

3 Ekologiskt odlade livsmedel är enligt Naturskyddsföreningen bättre för klimatet då det inte 
används kemiska bekämpningsmedel vilket gynnar den biologiska mångfalden och minskar 
klimatpåverkan. 
Vill ert parti öka procentandelen ekologiska livsmedel i våra kommunala upphandlingar?          
 

Ja   Vi vill att kommunen enbart handlar ekologiskt odlade livsmedel. Det ska vara ett skallkrav 
i all upphandling. 
 

4 Uddevalla kommun förvaltar 14 av 24 naturreservat i kommunen.  
Kommer ert parti att verka för förbättrad övervakning och ökade resurser för skötsel av våra 
naturreservat? 

Ja   Vänsterpartiet i Uddevalla vill att kommunen först utreder vad vi behöver göra bättre med 
våra naturreservat. För att genomföra en förbättrad övervakning och lägga mer resurser 
på allmännyttan är det viktigt att vi vet var resurserna gör bäst nytta. Vänsterpartiets 
inriktning är att vi vill stärka allmännyttan och naturreservaten är en stor del som vi 
behöver ta hand om. Vänsterpartiet vill också bidra med en ökad information till 
medborgarna runt naturreservaten. Det ska bland annat innehålla hur man som 
medborgare kan bidra till naturreservatens överlevnad och fortsatta utveckling. 
 

5 Klimatkrisen och elbehovet kräver en kraftfull omställning av energisektorn med satsningar 
på sol och vindkraft. Samtidigt finns motstånd bland medborgarna pga störningarna i 
landskapsbilden. 
 
Kommer ert parti driva en kraftfull satsning på sol- och vindkraft i Uddevalla kommun? 
Om ja, hur ser den satsningen ut? 

Ja   Framförallt solceller kommer vi driva. Vi vill också att kommunen utreder hur vi kann 

bygga ut vindkraften i Uddevalla. Vänsterpartiet i Uddevalla förstår att solkraft och 

vindkraft kanske inte är det vackraste att titta på men det är samtidigt ett litet pris att 

betala om vi kan bidra med att nå klimatmålen. 

Solceller ska införas på alla kommunalt ägda byggnader, vid all nyproduktion som 
kommunen kan påverka ska solceller införas. Elbilsladdstolpar skall också alltid vara ett 
krav som främst drivs av solcellerna. Vi vill också att kommunen utreder vart det är mest 
lämpat att bygga vindkraft.  
 

6a Trollhättans kommun har slopat kravet på att det kommunala skogsbruket skall gå med vinst. 
De kan därför bedriva ett hyggesfritt skogsbruk. Anser ert parti att Uddevalla kommun ska 
slopa kravet på vinst? 

Ja   Ja. Trollhättans Stads framgång med att slopa vinstkravet visar att den biologiska 
mångalden har förbättrats. Det är en direkt åtgärd för att få effekt på klimatmålen, över 
lång tid. 

6b Tycker ni Uddevalla kommun ska bedriva hyggesfritt skogsbruk? Ja   Ja. Hyggesfritt skogsbruk bidrar till att lagra mer kol. När man avverkar skog finns det stor 
risk att processen i marken släpper ut mer växthusgaser.  



 

7  Anser ni att vi behöver arbeta aktivt för att minska utsläpp som förorenar och samtidigt 
kartlägga befintliga markföroreningar för att avkräva ansvariga företag åtgärder?  
Om JA, vilka åtgärder kommer ni att driva? 

Ja   Vi vill att kommunen utreder frågan och säkerställer att företag som verkar i vår kommun 
följer de lagar och förordningar som ställs på miljön. Företag som missköter sig skall stå till 
svars för det. Likväl skall företag som föregår med gott exempel ska få möjlighet att synas 
och berätta om sitt miljöarbete.  
 

8 Våra vattenmiljöer 
Byfjorden ligger varmt om hjärtat på oss Uddevallabor. Den är viktig för vår landskapsbild och 
för vår trivsel. I översiktsplanen är fjorden en hörnsten i vår maritima plan för utveckling av 
vår attraktivitet för boende och turism. Våra fina badplatser och det biologiska livet över och 
under vattenytan är känsligt och måste skyddas  
 
Kommer ert parti att arbeta för friskare havsmiljö genom bl.a. att minska utsläpp av olja, 
gifter och annan nedskräpning? 
 
Om ja, hur skall vi få tillbaka balansen i våra inre fjordar? Främst Byfjorden! 

Ja   Ja. Kommunen behöver ansvara för att nedskräpning i strandområden och Byfjorden. Ett 
sätt som kommunen kan göra detta på är att samverkan med sociala företag. Vi vill att 
kommunen utreder frågan och tar in sakkunniga experter som kan hjälpa kommunen 
utreda frågan. När en professionell bedömning är gjord vill vi att kommunen genomför de 
åtgärder som framkommer, oavsett åtgärd. Att behålla den marina biologiska mångfalden 
är av yttersta vikt för den marina miljön och för att nå klimatmålen. 

9 Kommer ni att stödja nya initiativ för att förbättra vandringen och tillväxten för ål och lax i 
Bäveån? Om JA, hur? 

Ja   Ja, vi kommer att bidra på det sätt vi kan. Genom att agera positivt gentemot de initiativ 
som uppstår. 

10 Strandskyddet har mycket stor betydelse, bland annat för att kostnadseffektivt mildra 
negativa effekter av klimatpåverkan och bevara biologisk mångfald.  
 
Kommer ert parti att fortsatt värna strandskyddet så att det inte urholkas? Om ja hur kommer 
ni att arbeta med strandskyddsfrågan? 

Ja   Ja, Strandskyddet är en viktig del i den svenska allemansrätten som i sin tur är central för 

vår välfärd. Stränderna ska vara till för alla. Strandskyddet infördes som ett principiellt 

förbud mot att 

bygga närmare strandlinjen än 100 meter, med möjlighet till dispens om stranden ändå 

inte var tillgänglig för allmänheten. Många kommuner har dock genom åren utnyttjat 

möjligheterna till dispens alltför generöst vilket lett till förluster för både allemansrätten 

och naturen. Strandzonerna är av mycket 

stor betydelse för den biologiska mångfalden. Många av våra fiskarter är helt beroende av 
den skyddade och näringsrika miljön vid stranden. Stränderna är även hållplatser för 
flyttfåglar där de kan fylla sina nödvändiga energireserver. Nästan en tredjedel av Sveriges 
hotade eller missgynnade arter är knutna till strand- eller vattenmiljöer. En restriktiv 
inställning till att bygga vid vatten har även fått ökad betydelse för att minska negativa 
effekter av klimatförändringarna i form av översvämningar, ras och erosion. 
Vänsterpartiet anser att den nuvarande strandskyddslagstiftningen (antagen 2009) öppnar 
för fortsatt exploatering av strandmiljöer i tättbefolkade områden. Vi vill att kommunen är 
väldigt restriktiv i dispensansökningarna som inkommer om att bygga närmare 
strandskyddet. Kommen ska ha som mål att inga dispensansökningar skall godkännas.  
 

 

11 Transporter 
Klimatpolitiska rådets senaste utvärdering av Parisavtalets genomförande pekar på att 
omställningen av transportsektorn går alldeles för sakta och till vissa delar tillbaka bl.a genom 
den ökande trafiken. Utvecklingen behöver snabbas på för att minska utsläpp av koldioxid och 
luftföroreningar i övrigt. 
 
Kommunen har beviljat tillstånd för Benders att uppföra distributionssilos för cement och 
vidare skall Uddevalla Hamn distribuera pellets genom hamnen. Det innebär en ökad tung 
lastbilstrafik med mer än 100 lastfordon ut på riksväg 44 varje dag enligt deras egna 
uppgifter. 
Konsekvenserna blir betydande ökning i koldioxidutsläpp och andra luftföroreningar. 
 
Tycker ni att Uddevalla kommun skall kompensera för dessa utsläpp? 
Om JA, hur? 

 Nej  Nej, det ska Benders göra själva. Varje företag och varje organisation måste ta ansvar för 
att vi ska nå klimatmålen. 

12a Stödjer ert parti Skageracksbanan eller en förstärkt Bohusbana? Vilket alternativ stödjer ditt 
parti? 

   Vi tror på en förstärkt Bohusbana. Vi vill att regionen sätter större press på regeringen att 
ändra i trafikplanen och förstärka Bohusbanan. 

12b Har ni andra förslag för att minska bilkörning och istället öka kollektivresandet?    Kommunen som arbetsgivare ska erbjuda större möjlighet till hemarbete i syfte att 
människor som pendlar till kommunen minskar. Vi vill också att kommunen, som 
arbetsgivare, möjliggör för de anställda med flexibla arbetstider och möjlighet att arbeta 
del av dag på tåg/buss eller hemma för att dels vara en attraktiv arbetsgivare men också 
för att premiera anställda som väljer kollektivtrafiken. 
 

13 Är ditt parti angeläget om att uppmuntra invånare att välja en resurseffektiv reseform (gång-, 
cykel- eller kollektivtrafik) istället för bil när det gäller sträckor kortare än 5 km?  
Om ja, hur kommer ni att driva denna fråga? 

Ja   Ja. Vänsterpartiet i Uddevalla har drivit frågan om att utveckla gång- och cykelbanor i flera 
år. Vi kommer fortsätta driva den frågan. Vi är också väldigt intresserade av att 
kommunen ska utforska möjligheten att införa spårvagn genom centrala staden för att 
skapa ett bilfritt centrum. Vi kommer motionera för att utreda frågan om bilfritt centrum. 
Vi kommer också driva frågan att minska åldern för gratis kollektivtrafik. Idag får man 
gratis kollektivkort när man är 75 år, en bra början är att sänka den till 65 år. 

14 Många kommunmedborgare upplever att debatten om kommunens angelägna 
naturskyddsfrågor förs ovanför deras huvud och främst mellan politiker och så kallade 
experter på tjänstemannanivå eller konsulter. Är det inte dags att ändra på detta? Om JA, hur 
vill ni göra det? 

Ja   Ja, det är det. Bland annat vill vi införa en annan dialog med medborgarna, framförallt 
mellan valen. Vi förespråkar en medborgarbudget ihop med en medborgardialog mellan 
valen för att andra frågor ska få ta plats. Här skulle medborgare får möjlighet att lyfta 
naturskyddsfrågor som de anser förs över deras huvud.  
 

15 Hushållens konsumtion i Sverige genererar över 5-ton koldioxid per person och år 
(Naturvårdsverket). Vi behöver minska detta kraftigt för att klara klimatmål. Har ert parti 
någon plan på styrmedel i syfte att minska Uddevalla kommuns invånares 
konsumtionsbaserade utsläpp? Om ja, vilka? 
 

Ja   Kommunen har en energi- och klimatplan som Vänsterpartiet står bakom. Bland annat 
finns information om kolsänkor, cirkulär ekonomi som kommunen behöver prioritera i sitt 
arbete. En del kommunen kan utveckla är återbruk på våra återvinningscentraler. 
Kommunen kan till exempel samverka med sociala företag som kan ta vara på återbruket 
och det kommer till nytta för någon annan.  
 

 

 

 

 

 

Moderaternas svar på Naturskyddsföreningen i Uddevallas valenkät 2022 

Nr 
 

Fråga Ja Nej Vet 
ej 

Kommentar 



1 Parisavtalet-Klimatlöften 
Budskapet i FN:s senaste klimatrapporter är kristallklart – läget för klimatet är akut och 
människan är ansvarig. Klimatpanelen konstaterar bland annat att vi riskerar att passera 1,5-
gradersmålet inom 10-20 år och att klimatförändringarna måste behandlas med största allvar. 
Enorma utsläppsminskningar krävs och det fort. 
 
Kommer ert parti att ställa er bakom att mer personal och resurser tillförs för att möjliggöra 
att nå 1,5-graders-målet och kommunens klimatlöften genomförs?   
 
Om JA, vilka åtgärder vill ert parti driva under kommande mandatperiod? Vilka klimatlöften 
anser ni viktigast? 

Ja   Vi behöver lämna fossila bränslen inom uppvärmning, transporter och industri, och helt 

övergå till biobränslen och fossilfri elekricitet. Kommunens energibolag kommer att bli det 

huvudsaklige verktyget för denna omställning. 

 

2 Biologisk mångfald och vårt landskap 
Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden, men den minskar i allt snabbare 
takt över hela världen. Artdöden är ett allvarligt hot mot djur, växtliv och vår art. Hoten består 
av föroreningar, bekämpningsmedel, skogsavverkning, utfiskning och klimatförändringar som 
rubbar känsliga ekosystem. Det är viktigt att gynna vår biologiska mångfald, bevara öppna 
landskap och vår skyddsvärda natur.  
 
Kommer ert parti att verka för att omvandla kommunens grönytor till ängsmark och att ytor 
med mer biologisk mångfald utökas och sker i större skala?   
Om JA, hur? 

  Vet 
ej 

 

3 Ekologiskt odlade livsmedel är enligt Naturskyddsföreningen bättre för klimatet då det inte 
används kemiska bekämpningsmedel vilket gynnar den biologiska mångfalden och minskar 
klimatpåverkan. 
Vill ert parti öka procentandelen ekologiska livsmedel i våra kommunala upphandlingar?          
 

 Nej  Vi delar inte uppfattningen att ekologiskt odlad mat skulle vara bättre för den biologiska 
mångfalden, inte heller att den skulle minska klimatpåverkan. Vår uppfattning är att det 
förhåller sig tvärtom, då ekologisk odling kräver mycket mer areal för samma mängder, och 
även längre transporter. Vi vill istället satsa på mer lokalt producerade livsmedel. 
 

4 Uddevalla kommun förvaltar 14 av 24 naturreservat i kommunen.  
Kommer ert parti att verka för förbättrad övervakning och ökade resurser för skötsel av våra 
naturreservat? 

Ja   Kommunen ska inte skydda mer mark än vad det finns resurser att sköta den.  

5 Klimatkrisen och elbehovet kräver en kraftfull omställning av energisektorn med satsningar på 
sol och vindkraft. Samtidigt finns motstånd bland medborgarna pga störningarna i 
landskapsbilden. 
 
Kommer ert parti driva en kraftfull satsning på sol- och vindkraft i Uddevalla kommun? 
Om ja, hur ser den satsningen ut? 

 Nej   
En fossilfri elproduktion måste dimensioneras för att kunna täcka behovet även under 
topplasttiden. De enda energislag som har en relevant tillgänglighet under topplasttiden är 
kraftvärme, vattenkraft och kärnkraft.  
 
Vindkraft har en tillgänglighet om endast 9% under topplasttiden, och bidrar i väldigt låg 
utsträckning till stabiliteten i elsystemet. Solkraften bidrar inte alls under topplasttiden, då 
denna brukar inträffa då det är mörkt. Resultatet av en kraftfull utbyggnad av sol och vind 
blir då att baskraften konkurreras ut när tillgången på vind och sol är god, medan vi istället 
blir beroende av importerad fossilproducerad el under topplasttiden.  
 
En satsning på vindkraft och särskilt solkraft vore således fullständigt felanvända resurser 
som istället skulle öka de fossila utsläppen och göra oss beroende av utlandet.  
 
Vi föreslår att produktionen av baskraft inom Uddevalla energi ökar genom utbyggnad av 
kraftvärmen eller anskaffande av ett SMR-kraftverk, när lagstiftningen så tillåter.  
 

6a Trollhättans kommun har slopat kravet på att det kommunala skogsbruket skall gå med vinst. 
De kan därför bedriva ett hyggesfritt skogsbruk. Anser ert parti att Uddevalla kommun ska 
slopa kravet på vinst? 

 Nej  Vi ska självklart följa gällande lagar, t ex SKogsvårdslagen, i kommunens skogsbruk. 

 

6b Tycker ni Uddevalla kommun ska bedriva hyggesfritt skogsbruk?   Vet 
ej 

Vi ska följa gällande lagstiftning och Skogsstyrelsens rekommendationer i kommunens 
skogsbruk 
 

7  Anser ni att vi behöver arbeta aktivt för att minska utsläpp som förorenar och samtidigt 
kartlägga befintliga markföroreningar för att avkräva ansvariga företag åtgärder?  
Om JA, vilka åtgärder kommer ni att driva? 

Ja   Detta följer av Miljöbalken och sker redan. Kommunen ska fortsätta att kartlägga 
förorenad mark och åtgärdsförelägga förorenare 
 
 

8 Våra vattenmiljöer 
Byfjorden ligger varmt om hjärtat på oss Uddevallabor. Den är viktig för vår landskapsbild och 
för vår trivsel. I översiktsplanen är fjorden en hörnsten i vår maritima plan för utveckling av vår 
attraktivitet för boende och turism. Våra fina badplatser och det biologiska livet över och 
under vattenytan är känsligt och måste skyddas  
 
Kommer ert parti att arbeta för friskare havsmiljö genom bl.a. att minska utsläpp av olja, gifter 
och annan nedskräpning? 
 
Om ja, hur skall vi få tillbaka balansen i våra inre fjordar? Främst Byfjorden! 

Ja   Vi ska följa forskningen och vidta relevanta åtgärder. Vi bör söka medel från bl a EU för 
ytterligare forskning och åtgärder. 
 

9 Kommer ni att stödja nya initiativ för att förbättra vandringen och tillväxten för ål och lax i 
Bäveån? Om JA, hur? 

  Vet 
ej 

I den mån utrivning av dammar kommer i konflikt med elproduktionen, vill vi prioritera 
elproduktionen. Naturligtvis ska dock största möjliga hänsyn tas.  
 

10 Strandskyddet har mycket stor betydelse, bland annat för att kostnadseffektivt mildra 
negativa effekter av klimatpåverkan och bevara biologisk mångfald.  
 
Kommer ert parti att fortsatt värna strandskyddet så att det inte urholkas? Om ja hur kommer 
ni att arbeta med strandskyddsfrågan? 

Ja   Strandskyddets syfte kan mer än väl tillgodoses med att 100-metergränsen återinförs som 

huvudregel 

 

11 Transporter 
Klimatpolitiska rådets senaste utvärdering av Parisavtalets genomförande pekar på att 
omställningen av transportsektorn går alldeles för sakta och till vissa delar tillbaka bl.a genom 
den ökande trafiken. Utvecklingen behöver snabbas på för att minska utsläpp av koldioxid och 
luftföroreningar i övrigt. 
 
Kommunen har beviljat tillstånd för Benders att uppföra distributionssilos för cement och 
vidare skall Uddevalla Hamn distribuera pellets genom hamnen. Det innebär en ökad tung 
lastbilstrafik med mer än 100 lastfordon ut på riksväg 44 varje dag enligt deras egna uppgifter. 
Konsekvenserna blir betydande ökning i koldioxidutsläpp och andra luftföroreningar. 
 
Tycker ni att Uddevalla kommun skall kompensera för dessa utsläpp? 
Om JA, hur? 

 Nej  Det finns ingen anledning att belasta kommunens skattebetalare bara för att denna 
verksamhet är lokaliserad hit. Hade verksamheten inte legat i Uddevalla så hade den ändå 
funnits. 
 

12a Stödjer ert parti Skageracksbanan eller en förstärkt Bohusbana? Vilket alternativ stödjer ditt 
parti? 

   Det vore intressant om Skageracksbanan kom till stånd, men Bohusbanan är vår 
överordnade prioritet. 
 

12b Har ni andra förslag för att minska bilkörning och istället öka kollektivresandet?    Organiserade gåbussar till och från skolan. 
 



13 Är ditt parti angeläget om att uppmuntra invånare att välja en resurseffektiv reseform (gång-, 
cykel- eller kollektivtrafik) istället för bil när det gäller sträckor kortare än 5 km?  
Om ja, hur kommer ni att driva denna fråga? 

 Nej  Inte en kommunal fråga 
 

14 Många kommunmedborgare upplever att debatten om kommunens angelägna 
naturskyddsfrågor förs ovanför deras huvud och främst mellan politiker och så kallade 
experter på tjänstemannanivå eller konsulter. Är det inte dags att ändra på detta? Om JA, hur 
vill ni göra det? 

Ja   Se till att medborgarna får större inflytande direkt hos partierna, och lyssna mindre på 
lobbyister 
 

15 Hushållens konsumtion i Sverige genererar över 5-ton koldioxid per person och år 
(Naturvårdsverket). Vi behöver minska detta kraftigt för att klara klimatmål. Har ert parti 
någon plan på styrmedel i syfte att minska Uddevalla kommuns invånares 
konsumtionsbaserade utsläpp? Om ja, vilka? 
 

 Nej  Det är inte en fråga för kommunen 
 

 

Uddevallapartiets svar på Naturskyddsföreningen i Uddevallas valenkät 2022 

Nr 
 

Fråga Ja Nej Vet 
ej 

Kommentar 

1 Parisavtalet-Klimatlöften 
Budskapet i FN:s senaste klimatrapporter är kristallklart – läget för klimatet är akut och 
människan är ansvarig. Klimatpanelen konstaterar bland annat att vi riskerar att passera 1,5-
gradersmålet inom 10-20 år och att klimatförändringarna måste behandlas med största 
allvar. Enorma utsläppsminskningar krävs och det fort. 
 
Kommer ert parti att ställa er bakom att mer personal och resurser tillförs för att möjliggöra 
att nå 1,5-graders-målet och kommunens klimatlöften genomförs?   
 
Om JA, vilka åtgärder vill ert parti driva under kommande mandatperiod? Vilka klimatlöften 
anser ni viktigast? 

Ja   Ja, klimatlöftena är ju bara ett steg på att anpassa sig efter de förutsättningar som 
Naturen ger. 
Varaktiga positiva förändringar är att få med de ekonomiska fördelar en förändring kann 
ge. Vi vill bygga - Green City.  För vem utvecklar vi staden och kommunen? 
Jo för våra barn och med  framtida livskvalitet som erfordras. 
 

 

2 Biologisk mångfald och vårt landskap 
Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden, men den minskar i allt snabbare 
takt över hela världen. Artdöden är ett allvarligt hot mot djur, växtliv och vår art. Hoten 
består av föroreningar, bekämpningsmedel, skogsavverkning, utfiskning och 
klimatförändringar som rubbar känsliga ekosystem. Det är viktigt att gynna vår biologiska 
mångfald, bevara öppna landskap och vår skyddsvärda natur.  
 
Kommer ert parti att verka för att omvandla kommunens grönytor till ängsmark och att ytor 
med mer biologisk mångfald utökas och sker i större skala?   
Om JA, hur? 

  Inget 
svar 

Kommunen äger mycket mark. De grönytor som finns behöver inte omvandlas utan 

snarare vara en del i skapandet av Green City 

 

3 Ekologiskt odlade livsmedel är enligt Naturskyddsföreningen bättre för klimatet då det inte 
används kemiska bekämpningsmedel vilket gynnar den biologiska mångfalden och minskar 
klimatpåverkan. 
Vill ert parti öka procentandelen ekologiska livsmedel i våra kommunala upphandlingar?          
 

Ja   Ja men det förutsätter att behovet kan täckas från lokala intressenter 
 

4 Uddevalla kommun förvaltar 14 av 24 naturreservat i kommunen.  
Kommer ert parti att verka för förbättrad övervakning och ökade resurser för skötsel av våra 
naturreservat? 

Ja   Ja, Naturreservaten skall också utgöra en rekreationsdel för våra invånare. Alla behöver 
röra sig mer i skog och mark 
 

5 Klimatkrisen och elbehovet kräver en kraftfull omställning av energisektorn med satsningar 
på sol och vindkraft. Samtidigt finns motstånd bland medborgarna pga störningarna i 
landskapsbilden. 
 
Kommer ert parti driva en kraftfull satsning på sol- och vindkraft i Uddevalla kommun? 
Om ja, hur ser den satsningen ut? 

Ja   Ja, Vi tror speciellt på solkraften dels för normalt nyttjande men även för att bygga 
kunskap runt elektolys- kunskap och nyttjande av vätgas i bränsleceller. Vi har resurser, 
både ekonomiskt och kunskapsmässigt,  i vårt kommunala bolag Uddevalla Energi samt se 
ovan 
 

 

6a Trollhättans kommun har slopat kravet på att det kommunala skogsbruket skall gå med vinst. 
De kan därför bedriva ett hyggesfritt skogsbruk. Anser ert parti att Uddevalla kommun ska 
slopa kravet på vinst? 

 Nej  Nej, men nyttja vinsten för att sköta om naturvårdsområderna bättre 

 

6b Tycker ni Uddevalla kommun ska bedriva hyggesfritt skogsbruk? Ja   Ja, skogen skall inte utgöras av öppna ytor vid avverkning. Bättre att glesa ut men behålla 
skogskänslan.  
Skogen skall vara vacker. 
 

7  Anser ni att vi behöver arbeta aktivt för att minska utsläpp som förorenar och samtidigt 
kartlägga befintliga markföroreningar för att avkräva ansvariga företag åtgärder?  
Om JA, vilka åtgärder kommer ni att driva? 

Ja   Ja, vilket görs om man kan redan idag. Historiska skulder är inte lätta att reda ut. Inget lär 
ju byggas innan marken är undersökt och omhändertagen. Kommunen har idag rådighet 
över stora ytor i centrala staden 
 

 

8 Våra vattenmiljöer 
Byfjorden ligger varmt om hjärtat på oss Uddevallabor. Den är viktig för vår landskapsbild och 
för vår trivsel. I översiktsplanen är fjorden en hörnsten i vår maritima plan för utveckling av 
vår attraktivitet för boende och turism. Våra fina badplatser och det biologiska livet över och 
under vattenytan är känsligt och måste skyddas  
 
Kommer ert parti att arbeta för friskare havsmiljö genom bl.a. att minska utsläpp av olja, 
gifter och annan nedskräpning? 
 
Om ja, hur skall vi få tillbaka balansen i våra inre fjordar? Främst Byfjorden! 

Ja   Ja absolut, rätt skött kan den inre vattenspegel och bäveån bli föryngringskammare för vår 
fisk. Bäveån har tre förträngningar som behöver byggas bort. Vi kan få med enkla åtgärder 
Sveriges största uppväxtområde för öring i Lane Ryr ända upp till Öresjö. Led utsläppet 
från vårt reningsverk till rätt utsläppspunkt. Syresättning i fjorden och/eller syresätt 
utsläppsvattnet från reningsverket. Fiskreven är jättebra, ålgräsängar vxer också. 
 
 

9 Kommer ni att stödja nya initiativ för att förbättra vandringen och tillväxten för ål och lax i 
Bäveån? Om JA, hur? 

Ja   Ja, se punkt 8. Öringen är den stora framgångsfaktorn men även för annan fisk. Det finns 
21 arter i Bäveån. 
 

10 Strandskyddet har mycket stor betydelse, bland annat för att kostnadseffektivt mildra 
negativa effekter av klimatpåverkan och bevara biologisk mångfald.  
 
Kommer ert parti att fortsatt värna strandskyddet så att det inte urholkas? Om ja hur 
kommer ni att arbeta med strandskyddsfrågan? 

Ja   Ja men kommunen skall ha egen rådighet att bedömma från fall till fall. 

 

11 Transporter 
Klimatpolitiska rådets senaste utvärdering av Parisavtalets genomförande pekar på att 
omställningen av transportsektorn går alldeles för sakta och till vissa delar tillbaka bl.a genom 
den ökande trafiken. Utvecklingen behöver snabbas på för att minska utsläpp av koldioxid 
och luftföroreningar i övrigt. 
 
Kommunen har beviljat tillstånd för Benders att uppföra distributionssilos för cement och 
vidare skall Uddevalla Hamn distribuera pellets genom hamnen. Det innebär en ökad tung 

 Nej  Nej, vi utvecklar inte våran miljö genom skadliga ekonomiska konsekvener utan 
miljöfrågorna skall gå hand i hand med den ekonomiska utvecklingen. Våra invånare 
kommer i framtiden att välja miljöriktiga val. 
 



lastbilstrafik med mer än 100 lastfordon ut på riksväg 44 varje dag enligt deras egna 
uppgifter. 
Konsekvenserna blir betydande ökning i koldioxidutsläpp och andra luftföroreningar. 
 
Tycker ni att Uddevalla kommun skall kompensera för dessa utsläpp? 
Om JA, hur? 

12a Stödjer ert parti Skageracksbanan eller en förstärkt Bohusbana? Vilket alternativ stödjer ditt 
parti? 

   Vi stödjer båda utvecklingsalternativen. Att utvecklas som stad kräver goda 
kommunikationer. Vi skulle tjäna mycket på 30 min resa till Göteborg. 
 

12b Har ni andra förslag för att minska bilkörning och istället öka kollektivresandet?    Kollektivresandet ökar om man har snabba förbindelser och flera avgångar så att 
vinsterna med egen bil minskas. 
 

13 Är ditt parti angeläget om att uppmuntra invånare att välja en resurseffektiv reseform (gång-, 
cykel- eller kollektivtrafik) istället för bil när det gäller sträckor kortare än 5 km?  
Om ja, hur kommer ni att driva denna fråga? 

Ja   Ja men se svaret på föregående fråga. Fler och regelbundna avgångar med tåg och buss 
 
 

14 Många kommunmedborgare upplever att debatten om kommunens angelägna 
naturskyddsfrågor förs ovanför deras huvud och främst mellan politiker och så kallade 
experter på tjänstemannanivå eller konsulter. Är det inte dags att ändra på detta? Om JA, hur 
vill ni göra det? 

Ja   Ja, angeläget att öppna naturvårdsområderna i friskvårdhänseende. Engagera våra 
föreningar för att ge grupper möjlighet att röra sig i skog och mark 
 
 

15 Hushållens konsumtion i Sverige genererar över 5-ton koldioxid per person och år 
(Naturvårdsverket). Vi behöver minska detta kraftigt för att klara klimatmål. Har ert parti 
någon plan på styrmedel i syfte att minska Uddevalla kommuns invånares 
konsumtionsbaserade utsläpp? Om ja, vilka? 
 

Ja   Vi är övertygade om att varje individ vill eftersträva att leva i samklang med naturen och 
dess förutsättningar.  
 
Bygg på med kunskap så att förståelsen ökar samt visa verkligen genom naturens alla 
fördelar om man hanterar den rätt 
 

 

 


