Ölands naturskyddsförenings enkät till våra politiska partier (maj-juni 2022)

Bedömning av partiernas svar, i skalan 0-4, inkl. halvpoäng, där 4 är ”bäst”.
Under 2 poäng är underkänt ( ), 2-2.5 är godkänt ( ), 3 och över är bra ( ).
–

vår enkät

Totalbedömning: under 14 = underkänt ( ), 14-17 = godkänt (
17,5-20,5 = bra ( ), över 21 = mycket bra (som ingen fick)
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Tre miljömål
Strandskydd
Biologisk mångfald
Vindkraftverk
Fossilfrihet
Övergödning
Avfallshantering

Totalbedömning
Summa poäng

10

16

14

Våra åtta frågor behandlade: 1) Tre viktigaste miljömålen, 2) Strandskydd, 3) Biologisk
mångfald, 4) Vindkraftverk, 5) Fossilfrihet, 6) Övergödning, 7) Avfallshantering,
8) Ekosystemtjänster. Den sistnämnda frågan gav svårbedömda svar och poängsattes inte.
Svaren bedömdes utifrån bästa natur- och miljövårdsambitioner. Kommentarer/mönster:
•

Alla partier är angelägna att framstå som miljötänkande, och att kunna ses som
garant för bättre miljöpolitik på Öland. Självklart kännetecknas all politik av
kompromisser och avvägningar av olika slag, så det kan ju vara svårt att genomföra alla
de goda ambitionerna. Likväl, från Naturskydds-föreningen hoppas vi nu att alla partier
gör sitt yttersta för att förbättra kommunala klimat- och miljöåtgärder, och att väljarna
blir klokare vilket parti som kan bäst gynna miljö- och naturvård på Öland.

•

Bäst natur- och miljövårdsambitioner visar Centerpartiet i Borgholm,
Socialdemokraterna i Mörbylånga och Vänsterpartiet i Borgholm.

•

Sämst (”underkända”) är Moderaterna i Borgholm och Framtid Öland.

•

Det verkar vara tydlig skillnad mellan kommunerna för Centerpartiet och Moderaterna.

•

Miljömålet ”Ett Rikt odlingslandskap” framhålls av de borgerliga partierna, men det
känns oklart om man mest avser hög biologisk mångfald eller hög avkastning.

•

Nästan alla partier framhåller ”Begränsad klimatpåverkan” som det viktigaste
miljömålet. Dock föreslås bara måttligt radikala åtgärder, som laddplatser, biogas och
fossilfria kommunfordon, samt från borgerligt håll kärnkraft. Ingen tar i frågan om/hur
privata fordon ska kunna bli fossilfria.

•

Få partier anser vatten (grundvatten, vattendrag) vara viktiga frågor. Våtmarkerna lyfts
bara av S och V.

•

Lättnader av strandskyddet önskas av samtliga borgerliga partier, inte så i flertalet ickeborgerliga svar.

•

Alla partier vill gynna biologisk mångfald, särskilt ängsmarker och pollinatörer.

•

Nästan alla partier vill se mer vindkraft, men från borgerligt håll med kommunal
vetorätt, medan icke-borgerliga mer lutar åt att ”icke-sakliga” argument inte är skäl nog.
Flera menar att ”förtjänsten” bör delvis stanna lokalt.

•

För att minska övergödning föreslås främst våtmarker, biogas och återanvändning av
spill- och dagvatten,

•

Nästan inga svar utifrån behovet av minskad konsumtion och resande.

•

Jämfört med den enkät som Naturskyddsföreningens på riksnivå gjorde med
partierna centralt har socialdemokraterna på Öland högre miljöambitioner, medan
liberalerna förefaller ha lägre. Centerpartiet och Moderaterna är svårbedömda på grund
av tydliga skillnader mellan kommunerna. I övrigt liknande utfall. Riksenkäten finns på
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/granskning-sa-mycket-lovar-partierna-fornaturen-och-klimatet/, och sammanfattat i en figur på vår hemsida.

Kan vi förvänta oss att de lever upp till dessa ofta lovvärda ambitioner?
Kan partierna samarbeta kring de viktiga miljöfrågorna?
Inget parti vågar på allvar ta i betydligt större och livsviktiga frågor, t. ex. kraftig reduktion
av den privatbilismens bidrag till klimatproblemen eller den skenande överkonsumtionen av
…. ALLT (som oftast ger klimatgaser och övergödning, någonstans, ofta i fjärran länder…. )
Så här gjorde vi enkäten
Åtta frågor om lokal natur- och miljövård skickades i maj till alla partierna som f.n. sitter i fullmäktige i de
bägge Ölandskommunerna, i slutet av juni hade vi fått elva svar, varvid Liberalerna och Kristdemokraterna
gav svar för hela Öland. Inga svar alls från Sverigedemokraterna och Ölandspartiet. Miljöpartiet meddelade
att man inte besvarar enkäten, pga att man inte ställer upp i årets lokalval.
Alla svar har, utifrån bästa natur- och miljövårdsambitioner, bedömts i skalan 0-4, med halvpoängssteg, där
4 är ”bäst”, se texten överst i tabellen. På frågan om ekosystemtjänster sattes inga poäng.
Följande har lagts in i bedömningen: Har man fattat frågan? Har man svarat på frågan, eller i alla fall försökt
någorlunda ordentligt, inte bara helt kort? Är svaret, utifrån natur- och miljövårdsgrunder, vettigt? Är svaret
realistiskt? Förslag som redan beslutats är mindre bra.

Mer detaljer om utförande och bedömning, frågornas utseende, hela svars-materialet och
annat relevant, finns på vår hemsida https://oland.naturskyddsforeningen.se/ Eller kontakta
ordföranden Jan Herrmann, jan.herrmann@lnu.se eller 070 678 19 89, bästa tid är ofta 10-15.

