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2017/18:490 Åtgärder för att nå miljömålen
Naturvårdsverket presenterade nyligen sin årliga uppföljning av hur arbetet
med att nå de 16 miljökvalitetsmålen går i Sverige. Enligt rapporten kommer
Sverige endast att nå 2 av de 16 målen, nämligen Skyddande ozonskikt och
Säker strålmiljö. Det övergripande så kallade generationsmålet om att inom en
generation ha löst de stora miljöproblemen är inte heller inom räckhåll.
Naturvårdsverket konstaterar att mycket mer måste göras för att målen ska nås.
Jag instämmer med vår expertmyndighet i miljöfrågor. Viktiga miljömål som
Levande skogar, Hav i balans, Ingen övergödning, Begränsad klimatpåverkan,
Giftfri miljö, Frisk luft, Ett rikt växt- och djurliv och Grundvatten av god
kvalitet är långt ifrån att uppnås till 2020.
Om det viktiga målet Begränsad klimatpåverkan skriver Naturvårdsverket: ”De
åtgärder och styrmedel som är på plats i Sverige räcker inte för att nå
regeringens etappmål. Därför krävs kraftfullare åtgärder, både på nationell och
på global nivå.” Detta trots flera viktiga beslut såsom en ny klimatlag,
klimatmål, klimatpolitiskt råd och kraftigt ökade anslag till de lokala
klimatinvesteringarna.
Naturvårdsverket pekar särskilt ut vår konsumtion och dess klimatpåverkan
som ett stort problem där det i dag saknas kraftfulla åtgärder. Rapporten tar
också upp att ”den biologiska mångfalden inte kan ta mer stryk” och här har
mål som Levande skogar, Rikt odlingslandskap och Levande sjöar och
vattendrag samt Hav i balans en helt avgörande betydelse.
Det är positivt att regeringen och Vänsterpartiet kommit överens om kraftigt
höjda anslag till klimatarbetet, skydd av mer mark och mer aktiv
kemikaliepolitik, för att ta några exempel från statsbudgeten. Men det räcker
inte för att alla miljömålen inklusive generationsmålet ska nås. Mer måste
göras.
Med anledning av detta vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:
1. Delar ministern Naturvårdsverkets bedömning att endast 2 av våra 16
miljömål kommer att nås till 2020?
2. Vilka ytterligare åtgärder avser ministern att vidta för att alla miljömål,
inklusive generationsmålet, ska uppnås?
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………………………………………
Jens Holm (V)

Överlämnas enligt uppdrag
Anna Aspegren
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