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2016/17:442 Nya åtgärder för miljömålen
Naturvårdsverkets årliga uppföljning av miljökvalitetsmålen visar att Sverige
endast kommer att uppnå 2 av de uppsatta 16 miljökvalitetsmålen till 2020 med
nuvarande beslut och styrmedel. 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 växtoch djurliv och Grundvatten av god kvalitet är långt ifrån att uppnås till 2020.
Lägg därtill det så kallade generationsmålet om att inom en generation lämna
efter oss en värld där de stora miljöproblemen är lösta och där vi inte flyttat
över problemen till andra länder och vi förstår att vi har en mycket stor
utmaning framför oss.
Precis som Naturvårdsverket noterar jag också en del positiva trender. Det är
bra att regeringen i statsbudgeten – med stöd av Vänsterpartiet – gör de största
satsningarna på klimat och naturvård på decennier. Historiskt stora summor
avsätts för att skydda mer natur, i våra kommuner investeras mer än någonsin
för att minska utsläppen av växthusgaser tack vare satsningen Klimatklivet.
Regeringen har lagt fram en proposition med förslag på en klimatlag, ett
klimatpolitiskt råd och ett mål om nettonollutsläpp till 2045. Det är positivt.
Men mer behöver göras.
Hans Wrådhe, Naturvårdsverkets projektledare för uppföljning av miljömålen,
konstaterar att tempot i miljöarbetet måste höjas avsevärt: ”Åtgärdstakten måste
dock höjas för att uppfylla miljökvalitetsmålen och få det övergripande
generationsmålet på plats till 2020. Utvecklingen går åt fel håll för
ekosystemens återhämtning och bevarandet av biologisk mångfald, trots
nationella och internationella insatser.” (Naturvårdsverket 31 mars 2017).
I Naturvårdsverkets rapport konstateras att många arter riskerar att försvinna
och att större hänsyn behövs när resurser nyttjas. Styrmedel saknas eller
tillämpas inte, vilket leder till att biologisk mångfald och ekosystemtjänster inte
bevaras på sikt, vilket försvårar möjligheterna att nå miljömålet Ett rikt växtoch djurliv. En allt större andel av utsläppen av växthusgaser orsakade av
svenskars konsumtion sker i andra länder. En stor del av de produkter vi
importerar tillverkas i länder med ingen eller bristfällig kemikaliekontroll,
vilket försvårar möjligheterna att uppnå Begränsad klimatpåverkan och Giftfri
miljö. Kust- och havsmiljön är fortfarande negativt påverkad av för stor
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tillförsel av näringsämnen och farliga ämnen samt fiske av vissa arter, vilket
försvårar möjligheterna att uppnå Hav i balans samt levande kust och skärgård.
Min fråga till miljöminister Karolina Skog är:

Vilka ytterligare åtgärder avser ministern att vidta för att alla miljömål,
inklusive generationsmålet, ska uppnås?

………………………………………
Jens Holm (V)

Överlämnas enligt uppdrag
Lisa Gunnfors
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