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Abstract 
This essay examines the environmental ideological direction of the Swedish 

parliamentary parties through the private members motions directed to the committee of 

industry and trade and the committee of environment and agriculture during the 

governmental time from 2002 to 2006. 

The environmental ideologies explained is anthropocentrism, ecocentrism and 

biocentrism. Based on the ideas of these three ideologies main points the private 

members motions directed to the committee of industry and trade and the committee of 

environment and agriculture, also matching the search words environment and energy, 

was compared and analysed. 

What has emerged is that all parliamentary parties express a desire to create an 

energy production and producing guide lines which are stringent environmentally and 

matches the safety requirements. Although the approach to environmental and safety 

standards differ significantly between them. Basically all Swedish parliamentary parties 

are more or less anthropocentric in its arguments, which in short terms means that they 

estimate natures and animals value through their usability for humans or based on their 

contribution to human feelings of wellbeing. 

The Centre Party and the Green Party shows hints of weak ecocentrism because in 

many cases they put animal intrinsic value high, but the human value higher. Moderates 

are predominantly anthropocentric but they also express some hint of biocentrism in one 

statement concerning research in order to reduce and rebuild environmentally destroyed 

areas. The Liberals, Conservatives, Social Democrats and the Left Party appears in this 

study as distinctly anthropocentric. 

 

Nyckelord 
Miljöideologier, antropocentrism, ekocentrism, biocentrism, rikdagen, motioner,  

näringsutskottet, miljö- och jordbruksutskottet 
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1 Introduktion 
Miljötänkandet har på senare år blivit en allt viktigare del av samhället. I 

marknadsföring av olika produkter och företag är det nu vanligt att även den eventuella 

miljöhänsyn som tas vid varans produktion redogörs för, och allt vanligare blir det även 

att politiker talar sig varma om alla åtgärder de har för avsikter att genomföra för att 

förbättra miljösituationen i Sverige och världen. Makthavarnas syn på miljön i och 

utanför Sverige har blivit ett allt mer aktuellt ämne som sedan några år har en given 

plats i media och den allmänna diskursen. 

Tim Hayward uttrycker i sin bok Political theory and ecological values från 1998 att 

politiska makthavare måste ta till sig det faktum att de ekologiska värdena påverkar i 

stort sett hela vår existens. Han hävdar att miljöfrågorna blir allt mer nödvändiga för 

beslutsfattarna att ta ställning till eftersom det först och främst är av eget intresse att 

integrera ekologiska värden i den politiska sfären. Denna integration är inte viktig 

främst för att det är en traditionell politisk fråga att driva i olika stor skala utan för att vi 

mer och mer blir medvetna om oss själva som de politiska djur som Aristoteles menade 

att vi är.
 1
  

Det är dock olyckligt att många människor inte upplever att de ekologiska frågorna 

är av samma eller större vikt än flera av de andra, mer klassiska politiska frågorna. 

Hayward menar att det svaga intresset för att prioritera miljöfrågorna egentligen sällan 

handlar om ett ointresse för en frisk och livsfrämjande miljö, utan om att de 

mellanmänskliga intressena kolliderar. Debatten fokuserar inte främst på konflikten 

mellan mänskliga intressen och ekologiska intressen, utan blir en konflikt om enbart 

mänskliga intressen; detta stjäl fokus från livsviktiga miljöfrågor och ekologiska 

intressen.
2
 

Bengt Hubendick diskuterar begreppet ekologi och humanekologi i sin bok 

Människoekologi från 1987. Han resonerar kring det faktum att människan inte klarar 

sig ensam; att vi är beroende av medvarelser. Hela det ekologiska systemet handlar om 

beroenden i olika former; djur av andra djur, mikroorganismer av olika miljöer och alla 

av varandra. Alla människor, djur, mikroorganismer och deras miljöer lever i ett 

konstant ömsesidigt beroende. Människans fortlevnad är fullständigt beroende av att 

växtligheten och mikroorganismerna inte störs i för stor utsträckning. Problematiken 

ligger i att människan under lång tid har velat särskilja sig från naturen och i många fall 

även göra sig till en överordnad. Problemet är att människans övertag och särställning 

inte innebär någon frigörelse från det ekologiska samspelet och vårt ömsesidiga 

beroende med den levande omvärlden. Det är denna konstruerade särställning, och 

samtidigt livsnödvändiga ömsesidiga beroende som ofta är det som ligger i bakgrunden 

till de diskussioner om människans ekologiska begränsningar som förs.
3
  

 

 

  

                                                 
1 Hayward, Tim. (1998) Political theory and ecological values, Cambridge (UK), Polity Press. s.1f 
2 Hayward, T. (1998), s.2 f 
3 Hubendick, Bengt (1987) Människoekologi. Stockholm, Gidlund. s.10ff  
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2 Problemdiskussion 
Hur vårt lands resurser fördelas, omhändertas och eventuellt bevaras är en viktig 

politisk fråga som bör ta och tar stort utrymme i den allmänna debatten. Det är 

väsentligt att uppmärksamma miljöideologierna som de svenska riksdagspartierna lutar 

sina miljömässiga ställningstaganden på eftersom den miljöpolitik som förs i världen är 

en direkt livsavgörande fråga.   

De partipolitiska diskussionerna i Sverige präglas av en tidvis hätsk stämning när det 

gäller miljöhänsynen. Exempelvis framförs Sverige ofta som en mycket miljömedveten 

nation samtidigt som debatten går varm kring faktum att ett miljömedvetet Sverige inte 

går i linje med regeringens beslut att låta Kungen vid ett statsbesök i Turkiet, flyga ner 

sina middagstillbehör i Herculesplan.
4
 

I samband med valet till EU-parlamentet i juni 2009 lyfte även Socialdemokraterna 

det faktum att Naturvårdsverket gått ut med att den politik de valda representanterna för 

moderaterna förde i EU-parlamentet var direkt miljöfientlig. Enligt Socialdemokraterna 

och Naturvårdsverket förs en ohållbar politik av de folkvalda moderaterna i EU-

parlamentet.
5
  

Vad vi ofta inte tänker på är vad politikerna egentligen menar när de talar om 

miljöhänsynen i deras politik. Enbart inom miljöpolitiken finns det olika ideologier 

vilka vinklar meningen med ordet miljöhänsyn på skiljda sätt. 

Uppsatsen ämnar, med detta i åtanke, att undersöka de svenska riksdagspartiernas 

förda miljöpolitik analyserat utifrån de motioner som skrivits till närings- och miljö- 

och jordbruksutskottet under mandatperioden år 2002-2006. Utifrån vad som därifrån 

går att utläsa är syftet att tolka in på vilket sätt dessa motioner ligger i linje med de 

miljöideologiska riktningarna; antropocentriskt, biocentriskt och ekocentriskt synsätt.  

 

2.1 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilken miljöideologisk riktning de svenska 

riksdagspartierna driver inom närings-, miljö- och jordbrukspolitiken.  

Följande frågeställningar ställs för att klargöra huvudfrågan: 

- På vilka sätt syns spår av antropocentrismen i motionen/-erna? 

- På vilka sätt syns spår av biocentrismen i motionen/-erna? 

- På vilka sätt syns spår av ekocentrismen i motionen/-erna? 

 

 

3 Teori 
Miljöideologier, eller miljöetiska riktningar som de även kallas, används för att på ett 

systematiskt och konsekvent sätt kunna resonera kring mänskliga handlingar mot 

naturen.
6
  

                                                 
4 von Hall, Gunilla, I monarkins tjänst, 2000-06-21, Svenska Dagbladet 
5 Westlund, Åsa & Hallengren, Lena, Ny retorik – samma miljöfientliga politik, 2009-05-14, Svenska 

Dagbladet 
6 Sandell, Klas, Öhman, Johan. & Östman, Leif (2003). Miljödidaktik: naturen, skolan och demokratin, 

Lund: Studentlitteratur. s.91 
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I detta avsnitt kommer tre miljöideologiska riktningar att presenteras; dessa är 

antropocentrism, biocentrism och ekocentrism. Kortfattat kan man säga att man i ett 

antropocentriskt förhållningssätt utgår ifrån människans behov av naturen, i ett 

biocentriskt perspektiv utgår ifrån hur, och i vilken utsträckning andra levande varelser 

påverkas av mänskligt handlande. Handlingarna bedöms utifrån den skada den orsakar 

andra levande varelser, som alla har ett egenvärde. Ekocentrismen bedömer hela 

ekosystem som, i princip, lika värdefulla delar av den helhet vi är en del av.  

Både från Antropocentriker och Eko- och Biocentrikers håll talas om ett inneboende 

värde hos djur och natur. I samband med detta talas även om hur detta inneboende värde 

ska hanteras. Genom att ge någon ett inneboende värde blir de genast objektifierade och 

värderade. Hayward menar dock att orsaken till att vi behandlar människor annorlunda 

än annan levande icke-mänsklig materia inte beror på detta svårdefinierade inneboende 

värde utan på att man ofta placerar mänskligheten utanför hela värdesfären. Människan 

låter sig sällan objektifieras och värderas på samma sätt som andra arter eftersom 

bedömningen är subjektiv och utförs av människan själv.
7
 

Motvikter mot människans mekaniska sätt att se på naturen har även växt fram där 

man ser på naturen som en levande helhet där människan är en del av helheten.
8
 De två 

”alternativ” till antropocentrismen som jag kommer att ta upp här är Biocentrismen och 

Ekocentrismen. I Gardner och Stern behandlar begreppen ”Ecotheology” och ”Deep 

ecology movement”, vilka jag tar mig friheten att dela in i kategorierna 

Antropocentrism och en slags Bio-Ekocentrism. 

 

3.1 Antropocentrism 

Ordet Antropos kommer från grekiskan och betyder människa. Utifrån detta förstås att 

Antropocentrism innebär att människan står i centrum. Man menar för den sakens skull 

inte alltid att människan är alltings måttstock eller centrum.
9
 Begreppet Antropocentrim 

är enligt Hayward ett ofta missbrukat och missförstått ord som i stor utsträckning 

används av Bio- och Ekocentriker som skällsord i politiska sammanhang. Desamma 

menar att antropocentrismens felsteg är att uteslutande eller till största del ta hänsyn till 

mänskliga intressen i beslutsfattande situationer, och helt eller delvis bortse från 

perspektivet hos annat levande.
10

 

Antropocentrismen kan enligt Sandell, Öhman och Östman sägas vara den starkast 

gällande miljöideologin i modern tid. Den har i princip legat till grund för den moderna 

människans förhållningssätt till naturen.
11

 Haywarth instämmer i detta men pekar på 

den negativa klang som ordet antropocentrism fått i debatten och menar att det vore 

bättre för debattens saklighet om ordet antropocentrism uteslöts.
12

 

Det antropocentriska sättet att se på människans relation till naturen började enligt 

Sandell, Öhman och Östmans bok från 2003 gro redan på 1600-talet eftersom man 

började se människan som skiljd från naturen. Människan sågs även av vissa som 

                                                 
7 Hayward, T. (1998), s.40 f 
8 Sandell, K. Öhman, J. och Östmans, L. (2003), s.97 
9 Hayward, T. (1998), s.43 
10 Hayward, T. (1998), s.42 ff 
11 Sandell, K. Öhman, J. och Östmans, L. (2003), s.96 
12 Hayward, T. (1998), s.57 
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moraliskt högre stående.
13

 Många antropocentriker grundar dessa moraliska 

ställningstaganden gällande människan, kontra alla andra levande organismer, på 

bibliska berättelser. I det gamla testamentet står det beskrivet hur gud skapade allt 

levande, det står även hur detta måste skyddas. Därtill står det att det är människan som 

skall förvalta efter bästa förmåga.
14

  Vissa av antropocentrikerna uttrycker att det endast 

är människan som innehar ett direkt eller instinktivt värde. Alla andra levande 

organismers värde fastställs av hur viktiga eller i hur stor grad de bidrar till mänskliga 

värden.
15

 Naturen ses som en tillgång som människan är fri att förfoga över och utnyttja 

och anpassa efter de mänskliga syften och intressen som föreligger.
16

 

Antropocentrismen tillskriver visserligen andra levande varelser ett värde i sig, men det 

är ändå människans intressen som har en central roll. Människans egenvärde ses som 

högre än de andra levande organismernas; naturen har inget värde i sig, dess värde 

ligger däri att den är en resurs eller ett medel som vi människor kan nyttja som vi 

önskar, utan att förstöra naturens produktionsförmåga. Om naturen tillskrivs ett 

egenvärde, finns möjligheten att människan begränsas i sitt nyttjande av naturen, med 

hänsyn till naturens värdighet och integritet.
17

  

I samband med den kristna visionen av människans plats i naturen kan även analyser 

av den kristna människosynen lyftas. Genevieve Lloyd har i boken Det manliga 

förnuftet - "manligt" och "kvinnligt" i västerländsk filosofi analyserat människosynen i 

bibeln. I sin analys har han kommit fram till att bibeln i flera olika kapitel och på 

varierade sätt upprepade gånger framhåller mannen som överordnad kvinnan. Kvinnan 

är, enligt Lloyds analys av bibeln, ett offer för sina känslor och har inte tillgång till ett 

förnuftstänkande på samma sätt som män har. Kvinnor som, på grund av sin 

känslohängivenhet inte kan ses som tillfölitliga vittnen i avgörande situationer, 

kategoriseras enligt Lloyds bibelanalys enligt följande: Kvinnor kan […] hänföras till 

samma grupp som barn och imbecilla. 
18

 

Hayward menar att det av ordet antropocentrisms både ljudmässiga och 

innebördsliga likhet med ordet egocentrism är grunden till att ordet i mångas öron har 

en negativ klang. Han uttrycker även att människan inte kan hjälpa att hon är 

människocentrerad eftersom det synsätt man har på världen alltid är subjektivt och 

skapat av ens egna upplevelser. Det är med andra ord oundvikligt att vi sätter våra 

artfränders och våra egna behov i första rummet.
19

 

Människan har haft och har fortfarande en enorm tillit till teknikens utveckling. Till 

den tekniska utvecklingens fördel har man utnyttjat naturen, men det betyder även att 

miljöproblemens lösning ses i den tekniska och vetenskapliga utvecklingen. Tidigare 

menade man även att man inte behövde ta hänsyn till kommande generationer då man 

                                                 
13 Sandell, K. Öhman, J. och Östmans, L. (2003), s.92 
14 Gardner, G & Stern, P, (2002). Enviromental problems and human behavior. Boston (USA), Pearson 

Custom Publishing s.50 
15 Stenmark, M. 2000, s.39 
16 Sandell, K. Öhman, J. och Östmans, L. (2003), s.93 
17 Stenmark, M. 2000, s.39f 
18 Lloyd Genevieve (1999) Det manliga förnuftet - "manligt" och "kvinnligt" i västerländsk filosofi, 

Bokförlaget Thales, Stockholm, s 56f 
19 Hayward, T. (1998), s. 45 
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hade tillit till att tekniken skulle lösa de eventuella problem som skulle uppstå.
20

 På 

senare tid när exploateringen av naturen har fått så uppenbara negativa konsekvenser 

har antropocentristerna ändrat sin inställning gällande framtidstänkande och naturen och 

känner nu ett ansvar för kommande generationer. Grundtanken är dock den samma; det 

är endast människan som har ett egenvärde och naturen värderas endast utifrån dess 

ekonomiska värde och upplevelsevärde för människan.
 21

  

Med andra ord bör naturen bevaras för människans skull och inte för sin egen 

eftersom naturen saknar egenvärde. Naturen skall bevaras för den nutida och framtida 

människans skull.
22

 Man har även tagit ställning för att den tekniska utvecklingen måste 

ske på naturens villkor.
23

 

Hayward anser, som tidigare nämnt, att det är fullständigt naturligt att människan tar 

tillvara på de möjligheter som gynnar henne själv. De flesta människor som står i en 

beslutssituation gör val som påverkar dem positivt. Dessa val är dock inte alltid 

långsiktigt positiva. Framförallt vore det politiskt ohållbart att föra en altruistisk politik 

som inte tog till vara på de resurser som finns.
24

 Altruism som politisk utgångspunkt är 

enligt Hayward minst lika problematiskt som ett utpräglat egenintresse. Han menar att 

den moraliserande människan ofta vill se altruismen som en dygd, vilket den inte är, då 

även detta är en mänsklig konstruktion. Vidare diskuteras huruvida altruism verkligen 

existerar; om inte altruism är en annan form av egenintresse än den vi vanligt vis talar 

om.
25

 

Som antropocentriker ser man naturen som ett mer eller mindre outtömligt förråd 

varifrån människan kan hämta vad de behöver. Man har tidigare ibland antagit att 

naturens resurser varit obegränsade och att naturen alltid förmår att svälja människans 

avfall och restprodukter.
26

 Man har dock insett att naturens förmåga att absorbera det 

avfall och de restprodukter som människor släpper ut i naturen är begränsad. Denna 

insikt förändrade människans nyttjande av naturen, med avsikten att vi inte får äventyra 

kommande människogenerationers behov.
27

  

Enligt vissa radikala antropocentriker är en eventuell lösning på miljöproblemen – 

som inte är bra för vare sig för oss nu levande eller för kommande generationer – att 

radikalt minska befolkningsmängden i världen. Man resonerar även kring fördelarna 

med att enbart en ”ersättningsnivå” på födelsetalen.
28

 

  

 

 

                                                 
20 Sandell, K. Öhman, J. och Östmans, L. (2003), s.93 
21 Sandell, K. Öhman, J. och Östmans, L. (2003), s.94 
22 Stenmark, M.(2000), s.45 
23 Sandell, K. Öhman, J. och Östmans, L. (2003), s.95 
24 Hayward, T. (1998), s.63 
25 Hayward, T. (1998), s.68 
26 Stenmark, M. (2000), s.49 
27 Stenmark, M. (2000), s.51 
28 Stenmark, M. (2000), s.54 
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3.2 Biocentrism 

Ordet bios betyder liv, och biocentrismen innebär att man sätter livet i centrum för sitt 

värderande. Inte bara människan har ett egenvärde utan även växter och djur. 

Biocentrerna menar att vi måste vara mer restriktiva i vårt handlande för att inte förstöra 

för andra levande varelser på vår jord. Människan är inte etiskt särställd, utan är liksom 

andra levande varelser, en del av en helhet.
29

  

Biocentrismen innebär alltså att man bedömer människors handlingar gentemot 

naturen beroende på hur de påverkar även andra levande varelser. Det är inte enbart 

människans vinning eller förlust som räknas utan alla levande varelsers påverkan 

bedöms. Med det menas att allt levande tilldelas ett egenvärde och ska behandlas som 

en moraliskt berörd part.
30

 Paul Taylor menar att människan kan anses vara medlemmar 

i en allomfattande global livsgemenskap med samma mening och på samma villkor som 

alla andra levande varelser. Det vill säga att de eller vi ges möjligheten att leva ett 

fullvärdigt liv utan att förstöra för andra levande varelser på ett onaturligt sätt. Alla 

levande varelser ingår i ett system av ömsesidigt beroende där varje individs överlevnad 

är beroende av sin omgivning och sitt förhållande till andra levande arter.
31

 Det finns 

många skiljda argument för varför vi måste ta hänsyn till andra levande varelser, 

exempelvis på dessa är att alla levande varelser känner lidande.  

Biocentrikerna menar även att alla levande varelser strävar efter självförverkligande 

och har en inneboende vilja till liv, det är inte bara människan som gör det.
32

 Alla 

levande varelser strävar efter något gott för egen del, vare sig det är medvetet eller 

omedvetet.
33

 Taylor understryker att människan inte har några medfödda rättigheter att 

ställa sig över andra levande varelser och är på intet sätt en högre existensform än allt 

annat levande.  

Som en sann biocentriker förkastar man den hierarkiska natursynen och accepterar 

istället artopariskhetsprincipen. Denna innebär att alla levande varelser, oavsett vilken 

art de tillhör, bör tillmätas samma hänsyn.
34

 Man måste som människa ta hänsyn till 

andra levande varelsers intressen och behov när vi agerar.
35

 Organismer är mål i sig 

själva. De skiljer sig från stenar, ekosystem och maskiner eftersom de eftersträvar ett 

mognadstillstånd och att få reproducera sig själva.
36

  

Det finns fyra fundamentala regler inom biocentrismen som man anser bör styra hur 

människan skall förhålla sig till andra levande varelser.
37

 

 

1. Icke-skada-andra-regeln – vilken innebär att vi har en plikt att inte åsamka 

andra levande varelser skada eller lidande. 

                                                 
29 Sandell, K. Öhman, J. och Östmans, L. (2003), s.97 
30 Stenmark, M. (2000), s.83 
31 Stenmark, M. (2000), s.84 
32 Sandell, K. Öhman, J. och Östmans, L. (2003), s.98 
33 Stenmark, M. (2000), s.83 
34 Stenmark, M. (2000), s84-85 
35 Sandell, K. Öhman, J. och Östmans, L. (2003), s.98 
36 Stenmark, M. (2000), s.84 
37 Stenmark, M. (2000), s.85 
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2. Icke-inblandningsregeln – vi som människor har en plikt att inte begränsa eller 

kränka andra levande varelsers frihet. Denna skulle man kunna kalla en ”hands off” 

regel. 

3. Trohetsregeln – vi har en plikt att inte vilseleda djur som lever i ett vilt tillstånd 

eller att missbruka den tillit som de känner inför oss. Denna är lätt att förstå om man 

applicerar den på företeelser som jakt och fiske. 

4. Regeln om återställande rättvisa – vi har en plikt att gottgöra andra levande 

varelser när vi har behandlat dem på ett moraliskt icke-godtagbart sätt. 

 

Taylor menar att om man bryter mot någon av de tre första reglerna är man skyldig 

att uppfylla den fjärde för att återställa rättvisebalansen mellan människa och natur.
38

 

Radikal Biocentrism skulle vara svår att efterleva då det skulle innebära att vi dagligen 

ställdes inför konfliktsituationer gällande vad som var moraliskt försvarbart. Är det t.ex. 

moraliskt försvarbart att äta kvarlevorna av en varelse som är likställd med människan? 

Vad är moraliskt försvarbart att äta? Det väcker många frågor när man ska reda ut vad 

som är liv och vilket liv som har den moraliska rätten att ta annat liv för att själv leva.
39

 

 

 

3.3 Ekocentrism 

Ekos kommer från Grekiskans Oikos som betyder hus, vilket kan förstås som en plats 

där vi alla bor. Ekocentrikerna ser biologiska helheter så väl som ekosystem, arter och 

landskap som ägare av ett egenvärde och moralisk signifikans.  

Ekocentrikerna har ett holistiskt synsätt på livet och organismer och ser helheten 

ungefär som ett puzzle där alla organismer är viktiga delar av en helhet. Människan har 

ingen särställning utan är bara en av flera andra medlemmar i organismsamhället.
40

 Alla 

organismer är alltså en form av byggstenar för att hålla samman ekosystem och 

helheter.
41

 Aldo Leopold har haft stor betydelse för ekocentrisk miljöetik. Han pekar 

enligt Stenmark bland annat på hur viktigt det är att vi inte ser Jorden som ”icke 

levande” materia eller som en egendom. Jorden är, menar Leopold, en levande organism 

som kan skadas eller vårdas, vara frisk eller sjuk.
42

  

Det ekocentriska miljöetiska synsättet innebär att även floder, berg, arter och 

ekosystem innehar ett egenvärde, utöver alla levande varelser, och är därför moraliskt 

signifikanta samt bör därför behandlas på ett moraliskt riktigt sätt.
43

 Att handla på ett 

sätt som gynnar helheten är det föredömliga, inte att handla så att det gynnar den 

enskilde individen. Människor måste ta hänsyn till och försöka stödja de biologiska 

helheterna runt oss genom att ta ansvar för sina handlingar och hur de påverkar 

omgivningen. Enligt ekocentrismen måste människan arbeta aktivt för att de biologiska 

helheterna ska kunna frodas och utvecklas på jorden. Det är dock svårt att fastställa hur 

stor hänsyn man ska ta till helheterna i relation till de olika enskilda delarnas intressen. 

                                                 
38 Stenmark, M. (2000), s87f 
39 Sandell, K. Öhman, J. och Östmans, L. (2003), s.99 
40 Stenmark, M. (2000), s.104 
41 Sandell, K. Öhman, J. och Östmans, L. (2003), s.100 
42 Stenmark, M. (2000), s.104 
43 Stenmark, M. (2000), s.103 
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Principiellt skall de intressen som det ekologiska systemet har som helhet överställas 

mänskliga intressen.  

Minimal påverkan på naturen anses inom ekocentrismen vara ett grundläggande mål 

för samhällsutvecklingen. Med detta menar de t.ex. att man ska sträva eter en minskad 

befolkning och ett minskande av resursutnyttjandet. Ekocentrikerna vill även försöka 

återställa områden från mänsklig påverkad och skydda och bevara de områden som 

ännu inte exploaterats av människan.
44

 Det som står klart är att man inom 

ekocentrismen anser att människan har klara moraliska förpliktelser mot ekosystem. 

Ekocentrikernas åsikter går isär när det gäller hur detta bör definieras hur dessa 

förpliktelser skall utformas eller uttryckas.
45

  

Den så kallade starka ekocentrismen menar att man i första hand skall bedöma 

människors handlingar gentemot naturen framförallt beroende på i vilken utsträckning 

de påverkar arter och ekosystem, därefter skall handlingar bedömas beroende på 

huruvida och i vilken utsträckning de påverkar nu levande och kommande 

människogenerationer.
46

 En ytterligare, lite komplicerad, synvinkel på den starka 

varianten av ekocentrismen menar att utgallringar av arter som skadar jorden och 

naturen genom sitt överskott är moraliskt tänkbar, ser vissa tänkare det som en teoretisk 

möjlighet att gallra ur den väldigt talrika arten homo sapiens för naturens och 

ekosystemens bästa. Detta har dock många andra ekocentriska tänkare kallat 

miljöfascism och kritiserat skarpt.
47

  

Den svaga ekocentrismen formar sin värdegrund på motsatt sätt än den starka 

ekocentrismen. Inom den svaga ekocentrismen bedömer man människors handlingar 

gentemot naturen främst på hur dessa påverkar nu levande och kommande generationers 

människors välbefinnande och i andra hand hur de påverkar andra levande arter och 

ekosystems välbefinnande.
48

 Stenmark tar i sin bok upp fakta som tyder på att endast 5 

% av landytan på jorden nu är orörd och att ca 95 % av jordens vildmarksområden har 

omvandlats till landsbygd eller stadsbygd. Ekocentrikerna talar, med detta i åtanke, om 

olika principer, däribland kvarlämningsprincipen, bevarandeprincipen och 

återställningsprincipen.  

1. Kvarlämnandeprincipen innebär att vi har en plikt att vid omvandlingen av 

vildmarksområden till kulturlandskap, lämna kvar en plats för de ursprungliga 

ekosystemen och deras invånare.  

2. Bevarandeprincipen innebär att vi människor har en plikt att lämna de 

återstående vildmarksområdena orörda.
49

  

3. Återställningsprincipen är en återkoppling till Kvarlämnandeprincipen då 

den syftar till att försöka rehabilitera de naturområden som ekologiskt fortfarande kan 

återställas till vildmark.  

                                                 
44 Sandell, K. Öhman, J. och Östmans, L. (2003), s.101 
45 Stenmark, M. (2000) s.117 
46 Stenmark, M (2000) s.108 
47 Stenmark, M. (2000) s.109 
48 Stenmark, M. (2000)  s.115 
49 Stenmark, M. (2000) s.118f, 122 
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Vi människor har alltså en moralisk plikt att försöka återställa vissa av jordens 

vildmarksområden.
50

 

 

3.4 Förtydligande gällande Biocentrism och Ekocentrism 

En avgörande skillnad mellan biocentrism och ekocentrism är att man inom 

ekocentrismen inte är speciellt oroad av att älgar och kor dödas och att träd huggs ned 

eftersom det är ekosystemens och landskapens hälsa och status som man i första hand 

uppmärksammar och vill främja.
51

 Det är alltså moraliskt godtagbart att döda en älg och 

äta upp den så länge inte älgbeståndet hotas. Man ser till helheten – artens och 

ekosystemets– inte individens behov. Biocentrismen däremot, ser dödandet av en 

individ som ett intrång i ekosystemets naturliga balans. 
52

  

 

 

3.5 Analysschema 

 

Detta är ett analysschema som förtydligar och till viss del sammanfattar de tre 

miljöideologier som redogjorts för. För att underlätta diskussionen så förtydligas här 

den större innebörden av de olika miljöideoloigiernas historiska bakgrund och 

moraliska grund. 

Jag kommer att ta ett analysschema till min hjälp vid konkretiserandet och 

analyserandet av motioner senare i uppsatsen.  

  

                                                 
50 Stenmark, M. (2000), s.122 
51 Stenmark, M. (2000) s.104 
52 Stenmark, M. (2000), s.105 
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Miljöetisk 

riktning 

Antropocentrism Biocentrism Ekocentrism 

Filosofiska 

rötter 

Upplysningen/biblisk 

människosyn 

Romantiken Romantiken 

Natursyn Mekanisk; människan 

som högre stående 

varelse. 

 

Organisk 

 

Organisk 

 

Moraliskt 

signifikant

a 

Människor idag och i 

framtiden. 

Människor och andra 

levande individer. 

Människor, andra 

organismer och 

biologiska helheter 

(arter, ekosystem, 

landskap). 

Natur-

relation 

Handlingsrekommend

ationer: Naturen bör 

kontrolleras 

(domineras) och 

vårdas för den nutida 

och framtida 

människans skull. 

 

Styrande principer: 

Människan är en del 

av naturen, men 

överlägsen den. 

Naturen måste bevaras 

för att kunna 

tillgodose människans 

behov. 

 

Målkonflikter:Naturen 

måste bevaras för att 

kunna utnyttjas. 

Teknikutveckling är 

nödvändigt för att 

kunna bevara naturens 

möjligheter att försörja 

människan. 

 

Lösning: Ta hänsyn 

till naturens behov av 

återhämtning, 

alternativt kringgå det 

med tekniska medel, 

för att säkerställa 

människors behov. 

Handlingsrekommenda

tioner: Naturen och 

alla andra levande 

varelser värderas lika 

och behandlas med 

respekt för livet. 

 

Styrande principer: 

Människan är jämställd 

med andra levande 

arter och en del av 

naturen. 

 

Målkonflikter:  

Människans nutida 

hierarkiska 

överlägsenhet och 

utnyttjande av naturen 

på andras bekostnad är 

orimlig. Människan 

måste inse och agera 

efter sin likställdhet 

med andra levande 

varelser. 

 

Lösning: Anpassning 

och hänsyn till annat 

liv. Gottgörande för de 

kränkningar som 

människan utsatt andra 

djur för. Framöver; ta 

hänsyn till alla levande 

varelsers rätt till liv 

och behov. 

Handlingsrekommenda

tioner: Alla ekosystem, 

organismer och 

levande varelser på 

jorden är delar av en 

helhet och bör värderas 

med lika stor respekt 

för det enskilda livet 

och det inneboende 

värdet. 

 

Styrande principer: 

Människan är, 

tillsammans med alla 

levande varelser och 

organismer, biotoper  

en del av 

organismsamhället och 

jämställd i värde. 

 

Målkonflikter: 

Principiellt ska det 

ekologiska systemet 

som helhet överställas 

mänskliga intressen. 

 

Lösning: Anpassning 

till naturen för de 

naturliga 

organismsystemens 

livskraft och 

utveckling. Ta hänsyn 

till alla levande 

varelsers behov. 
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Upplysningen som är samtida med förindustrialismen, ses ofta som en förnuftets era på 

samma sätt som Romantiken förknippas med nationalism, naturälskande och 

känslosvallande förhållningssätt. Dessa synsätt härrör ur en kristen världsbild där 

förnuft premieras framför känsla. I samma anda som bibeln hävdar att: Mannen är 

förnuftig och kvinnan fylld av känslor, hävdar bibeln att kvinnan (känslan) ska tiga i 

församlingen, eftersom där förnuftets resonemang ska råda. Det är dessa tankar och som 

format våra värderingsmönster och därför även även vårt sätt att resonera om frågor 

som vi upplever baserade på förnuft respektive känsla.  

 

 

4 Metod 
Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang redogör i boken Forskningsmetodik. Om 

kvalitativa och kvantitativa metoder från 1997 för olika grundkrav som ett 

samhällvetenskapligt forskningsarbete måste innehålla. Några av dessa grundkrav är: 

Det måste finnas en överensstämmelse mellan undersökningen och den verklighet som 

undersöks, ett systematiskt urval av information måste göras och resultaten ska 

presenteras på ett sådant sätt andra kan granska undersökningens hållbarhet. 

Författarna betonar svårigheten att leva upp till alla kriterier och resonerar kring det 

faktum att det är svårt att få fram definitiva sanningar inom samhällsvetenskapen.
53

  

I uppsatsens bakgrundkapitel, men framförallt i inledningskapitlet, motiveras 

uppsatsens syfte genom att visa på miljöfrågans aktualitet i samhällsdebatten. 

Undersökningens undersökningsmetod, urval och hållbarhet presenteras nedan. 

 

 

4.1 Undersökningsmetod 

Genom att ha analyserat mandatperioden de gällande motionerna inom tidsramen för 

mandatperioden 2002 -2006 har uppsatsens ansats varit att försöka få fram en klar bild 

av den politik som partierna har fört i den närmaste samtiden. 

Uppsatsen har genomförts med hjälp av kvalitativ textanalys. Peter Esaiasson 

uttrycker i boken Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad 

från år 2003 att det innebär det att forskaren genom noggrann läsning av de valda 

texterna, tar fram det väsentliga innehållet ur den helhet och kontext i vilken det ingår.
54

 

När man gör en kvalitativ textanalys gör man enligt Magne Holme och Krohn 

Solvang oftast antingen en helhetsanalys eller en delanalys. Denna uppsats grundas på 

en form av helhetsanalys; empirin är styrd av ett problemområde som senare undersöks. 

Utifrån problemområdet har frågeställningar formulerats och därefter har det emiriska 

materialet systematiskt analyserats. Precis som det framhålls i beskrivningen av hur 

helhetsanalysen framskrider har varje enskild intervju lästs igenom varefter 

                                                 
53 Magne Holme, Idar & Krohn Solvang, Bernt (1997) Forskningsmetodik. Om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Lund, Studentlitteratur. s.13 

54 Esaiasson, Peter (2003) Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 

Stockholm, Norstedts juridik. s.233 
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problemområdena som överensstämmer med frågeställningen har noterats. När texterna 

lästs och analyserats har inte bara den röda tråden i partiernas motioner noterats utan 

även de delar som sticker ut och kanske talar lite utanför ramen för det annars relativt 

kontrollerade uttryckssättet. Denna granskningsmetod har lett till en djupare förståelse 

för partiernas miljöideologiska hållning.
 55

 

Enligt Magne Holme och Krohn Solvang är det i en kvalitativt riktad 

samhällsforskning viktigt att forskningsrapporten innehåller utpräglat deskriptiva 

beskrivningar för att underlätta förståelsen av de förhållanden som undersöks. 

Rapporten bör även, för att underlätta förståelsen och tolkningen av resultaten, innehålla 

direkta citat som framvisar källans personliga uttryckssätt. Med en autentisk återgivning 

av bakgrundskällorna underlättas tolkningen och möjligheten att se strukturer och teman 

i undersökningen.
56

 

En systematiserande kvalitativ textanalys har gjorts i samband med närläsningen av 

motionerna. Partiernas olika resonemang och tankestruktur har klargjorts utifrån de 

motioner som tagits del av, varefter dessa har ordnats så att det gått att klassificera dem 

inom de tre miljöideologier som tidigare redogjorts för. Genom denna systematiserande 

och klassificerande textanalysmetod klassificeras med andra ord de olika partiernas 

miljöpolitik in efter de olika miljöideologierna. 

Varje text har behandlats individuellt och opartiskt i närläsningssituationen.  

Återgivandet av motionernerna sker i form av översiktliga referat av varje motion. 

En kort sammanfattning av varje motion har gjorts där värdeladdningar försökts att 

återges utan att förställas för att senare kunna analyseras på ett korrekt sätt. 

 

4.2 Urval och avgränsning 

Det material som behandlas är de motioner som finns som offentliga dokument på 

riksdagens hemsida. För att hålla antalet motioner nere till en rimlig nivå har sökningen 

av motioner begränsants med hjälp av sökord. Jag har även begränsat mig till att endast 

se till två specifika utskott; Miljö- och Jordbruksutskottet och Näringsutskottet. De 

sökord som använts har varit; miljöhänsyn och energipolitik. Dessa ord har valts 

eftersom de fömodas resultera i funna kopplingar mellan de olika partiernas 

miljöideologiska koppling uttryckt i politisk påverkan vilken är uttryckt i motionsform.  

Uppsatsens fokus ligger på näringspolitik, miljö- och jordbrukspolitik. Därför har de 

motioner som granskats var riktade till antingen Miljö- och Jordbruksutskottet eller 

Näringsutskottet. 

Motioner som är skrivna med anledning av föregående propositioner och skrivelser i 

övrigt kommer inte att behandlas eftersom deras relevans bottnar i att man kan relatera 

till den ursprungliga propositionen eller skrivelsen. Flerparitmotioner kommer inte att 

behandlas eftersom syftet med undersökningen är att utkristallisera de olika enskilda 

partiernas ställningar i frågan. Vid flerpartimotioner kan tänkas att en viss grad av 

kompromiss förekommer, och eftersom det är partiernas egna ställningstaganden som 

ska utkristalliseras och analyseras är flerpartimotionerna därför lämpliga att utesluta.  

  

                                                 
55 Magne Holme, I. & Krohn Solvang, B. (1997), s.141f 
56 Magne Holme, I. & Krohn Solvang, B. (1997), s.92ff 
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4.3 Metodkritik 

Det skulle kunna tyckas att det finns en risk med att göra kvalitativa textanalyser då det 

ställer stora krav på läsaren/författaren att göra och inte göra egna tolkningar och/eller 

dra egna slutsatser.  

Genom att begränsa antalet motioner till de som är riktade mot endast två av 

riksdagens utskott och dessutom enbart de motioner som inom dessa utskott svarar på 

sökorden miljöhänsyn och energipolitik har rimligtvis helhetsbilden av partiernas 

resonemang kring miljöfrågor gått förlorad. Det omfång som ett sådant arbete hade 

krävt fanns inte utrymme för i denna uppsats.  

Ett mer begränsat undersökningsområde gör naturligtvis att helhetsbilden går 

förlorad, men den gör det till fördel för en kvalitativ analys som kan förmedla en klar 

och tydlig analys av de avgränsade områden som undersökts. 

 

 

4.4 Validitet och reliabilitet 

De motioner som har samlats in har motsvarat vissa krav; de har varit riktade mot 

antingen Miljö- och Jordbruksutskottet eller Näringsutskottet och de har svarat på 

sökorden miljöhänsyn och energipolitik. Detta borgar för en hög reliabilitet då det som 

skulle undersökas, det vill säga vilken form av närings- och jordbrukspolitik de svenska 

riksdagspartierna driver och om denna ligger i linje med någon eller några av de olika 

miljöideologiska riktningarna som presenterats, har undersökts.  

Validiteten, det vill säga undersökningen giltighet, är enligt Magne Holme och 

Krohn Solvang beroende av författarens objektivitet i undersökningssammanhanget och 

kan därför sällan, om någonsin, säkerställas.
57

  

I rollen av uppsatsförfattare har jag varit aktivt medveten om objektivitetsproblemet 

vid kvalitativa undersökningar och tror därför att uppsatsens validitet är hög. 

Förhoppningsvis är sannolikheten att undersökningens resultat skulle bli detsamma om 

det genomfördes med samma medel av någon annan är stor.  

Enligt Magne Holme och Krohn Solvang är undersökningens pålitlighet, 

reliabiliteten, ingenting som prioriteras i kvalitativa samhällsvetenskapliga 

undersökningar eftersom de syftar till att öka förståelsen av vissa faktorer och inte ta 

reda på statistiskt hållbar fakta.
58

 

 

 

5 Resultat 
Nedan redogörs för motionerna till Miljö- och Jordbruksutskottet och Näringsutskottet 

under mandatperioden 2002 – 2006. Motionerna redogörs för partivis och inom 

partierna delas motionerna upp efter tryckår. På detta sätt blir lättare för läsaren att följa 

ett parti och dess eventuella röda tråd i sammanhanget. Jag kommer för enkelhetens 

skull att presentera partierna i alfabetisk ordning och motionerna i kronologisk ordning. 

                                                 
57 Magne Holme, I. & Krohn Solvang, B. (1997), s.94f 
58 Magne Holme, I. & Krohn Solvang, B. (1997), s.94 
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När denna analys görs är jag väl medveten om att det under den i undersökningen 

gällande mandatperioden var en Socialdemokratisk regering. Detta får till resultat att 

socialdemokraterna själva inte lämnar in lika många om ens några motioner vilket 

tveklöst försvårar undersökningen av vilken miljöideologisk linje de driver i sin 

näringspolitik. Detta kan resultera i att läsaren får ett intryck av att det inom den då 

gällande regeringen inte förs någon miljöideologisk linje. Detta kan varken förnekas 

eller bejakas om inte annat framkommer. 

 

5.1 Centerpartiet 

Här följer en redogörelse för de motioner som motsvarat de sökord som tidigare 

redogjorts för inom Centerpartiet. 

 

5.1.1 2002/2003 

2002/2003:N321 av Johan Linander 

Motionen behandlar transnationella företag (TNC) och deras politiska inflytande i 

världspolitiken såväl som i enskilda länders ekonomi. TNC har inga etiska åtaganden, 

varken gentemot människor eller mijlö, men kan ändå agera som en politisk kraft 

genom sitt kapital. Man är orolig för faktum att det är svårt att ställa TNC inför rätta när 

de begått brott mot mänskligheten eller brustit i sin miljöhänsyn.  

Frivilliga uppförandekoder, företag och nationer emellan, som FN:s Global Copact 

och det svenska Swedish Social Compact, som premierar gott beteende och 

ansvarstagande för mänskliga rättigheter och miljö, är bra men inte tillräckligt. Man vill 

att Sverige ska vara ett land i framkant vad gäller dessa frågor och ett land som aktivt 

trycker för dessa frågor i FN, EU och andra internationella sammanhang. På ett 

nationellt plan bör Sverige genom Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit, 

enbart acceptera kreditgivning från företag som lever upp till grundläggande regler för 

arbetsrätt, miljö- och mänskliga rättigheter. 

Denna motion är med undantag av de sista meningar identisk med N240 från 

Miljöpartiet, N388 från Socialdemokraterna och N311 från Vänsterpartiet. Härefter 

följer en sammanfattning av vad Centerpartiet fokuserade på i de avslutande personligt 

formulerade meningarna.  

Centerpartiet hänvisar till organisationen friends of the earth och deras förslag på 

regelverk gällande transnationella företag och deras miljö- och människohänsyn. 

Förslaget kallas Corporate accoutability och Centerpartiet att vi i Sverige kan göra 

mycket redan nu som kan inspireras av detta material, samtidigt som man betonar att 

man bör tillsätta en utredning i frågan. Centerpartiet ger även förslag på regler som 

lättare skulle kunna dokumentera och förhålla sig till transnationella företag på den 

svenska marknaden. 

 

2002/03: MJ428 av Maud Olofsson m.fl. 

Det man direkt lägger märke till är Centerpartiets noggrannhet att framhålla sin önskan 

om att Sverige ska ha rollen som ett föregångsland inom flera områden som 

miljöpolitik, miljöteknik, genteknik och framförallt ha rollen som ett drivkraftigt land 

inom EU. Centerpartiet talar varmt om möjligheten att vi inom EU ska driva en 
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gemensam miljöpolitik, CEP. Att arbeta gemensamt anser de vara det mest effektiva 

sättet att hantera globala miljöproblem.  

Centerpartiet talar om klimatet som en avgörande framtidsfråga. Mänsklighetens 

påverkan på växthuseffekten och klimatförändringarna kan få ödesdigra konsekvenser 

för nu levande och kommande generationer människor, sägs det. Med detta vill de visa 

på att man bör vara ännu striktare med utsläppsrättigheterna gällande växthusgaser och 

pekar på att detta måste drivas internationellt. De talar dock om kolsänkor som ett 

reservalternativ som man bör bevara. Klimatarbetet innefattar även transportfrågor där 

Centerpartiet anser att man borde sätta upp en bortre gräns för fossildrivna fordon för att 

på så sätt driva på forskning och utveckling och förbättra klimatarbetet. De tar upp att 

de tillsammans med Regeringen och Vänsterpartiet har nått en överenskommelse om 

hur de vill utforma framtidens näringspolitik. Man går dock inte in närmare på detta.  

När Centerpartiet senare tar upp problemen med sopförbränning tar de även upp att 

utsläppen är skadliga för såväl människor som djur och natur. Man bör generellt sett 

sträva mot att minska mängden avfall. Centerparitet tror mycket på resonemanget kring 

den hållbara tillväxten där man vill främja tillväxten i hela landet. Eftersom de anser det 

vara naturresurserna som ligger till grund för tillväxten så är det extra viktigt att vi 

brukar våra naturresurser på ett ansvarsfullt sätt. En miljödriven utveckling ger den 

tillväxt som Sverige behöver. Då kan vi tala om hållbar välfärd.  

När Centerpartiet kommer in på naturvård så talar de varmt om faktum hur viktigt 

det är för människan, både fysiskt och psykiskt, att ha närhet till grönområden. 

Grönområden i städer hjälper oss även att rena smutsig luft och orent vatten. Naturen 

som hobby och rekreationsplats med möjlighet till djurhållning nämns även. 

Centerpartiet behandlar även vikten av att odlingslandskapet hålls öppet för djuren och 

växtarternas skull och vikten av att utveckla fler former av betesdrift. Skogsbruket är ett 

problematiskt område. Vi människor måste bruka utan att förbruka. Många arter 

missgynnas av det storskaliga skogsbruket och det är positivt att man har börjat 

certifiera skogsbruket som hänsynstagande. Men man ser risker för markägarna i 

samband med statens önskan om mer lövskog i Sverige som sedan görs om till reservat.  

Östersjön är ett centralt ”problem” gällande miljöpolitiken för Centerpartiet. 

Områden med döda bottnar ökar och övergödningen leder till att torsken inte kan 

fortplanta sig. Centerpartiet vill dock ändra reglerna för fångandet av torsk till att 

torskarna skall vara minst 40cm eftersom det då är större chans att de fått leka minst en 

gång och därigenom låta arten ha en större chans till kvarlevnad. Det är främst 

trafikeringen av östersjön och näringsläckaget från jordbruken som är de stora 

problemen. Centerpartiet vill att Sverige aktivt skall driva frågan att klassa den svenska 

delen av östersjön som särskilt känsligt område för att få de andra östersjöländerna med 

oss. Centerpartiet anser att den enda möjligheten att lösa detta problem är att samarbeta 

över nationsgränserna. Centerpartiet vill gärna se en nordisk miljöunion bildas.  

Centerpartiet vill alltigenom sträva mot en hållbar utveckling och en giftfri miljö. 

När det gäller genmanipulering av grödor anser Centerpartiet det mycket viktigt att man 

kan skilja på genmanipulerad föda – även kött där djuren har ätit genmanipulerad föda – 

och ”naturlig” föda. Man måste vara noga med att inte överskrida naturliga artbarriärer 

där genmanipulerade växter korsbefruktar sig med ”naturliga” grödor vilket i slutändan 

skulle göra det omöjligt att välja bort det ena alternativet. Centerpartiet är även tydligt 
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med att påpeka att genmanipulering av arter som leder till högre avkastning på 

bekostnad av djurs välbefinnande inte är acceptabelt.  

Det som Centerpartiet alltigenom lägger stor vikt vid är det internationella 

miljösamarbetet och Sveriges position som föregångsland i miljö- och forskningsfrågor. 

Vi människor förstör vårt eget levnadsrum och värst ute är de som är fattiga och saknar 

resurser. Hållbar utveckling anser de även vara den enda vägen mot fred och säkerhet på 

jorden. Vi i väst lever idag så gott som en följd av vårt frosseri på andra länders 

naturresurser. Vi måste därför satsa hårt på miljöbistånd för nu levande och kommande 

generationers skull. Mänskliga rättigheter och människan sätts allt mer i centrum för 

miljöfrågorna. 

 

5.1.2 2003/2004 

2003/04: N315 av Birgitta Sellén och Sven Bergström 

Denna motion behandlar vattenkraften och de kommuner där sådan produceras. 

Vattenkraften är en återvinningsbar energikälla som svarar för ca hälften av Sveriges 

elproduktion. Sellén anar att värdet på denna naturliga energikälla bara kommer att öka 

allt eftersom den blir mer eftertraktad. Centerpartiet anför att de kommuner i vilka 

vattenkraften produceras missgynnas p.g.a. stora intrång i naturen som hindrar en 

eventuell besöksnäring i form av fiske, turism och skogsbruk; värdet av orörd natur är 

stort och ökande. Det Centerpartiet med denna motion yrkar på är att de 

vattenkraftsproducerande kommunerna skall få ta del av den vinst som görs av 

vattenkraften. Centerpartiet vill med detta även minska regionala klyftor. Man tar upp 

exemplet Norge där kommunerna får en del av värdet som vattenkraften genererar. 

Centerpartiet räknar på att de vattenkraftsproducerande länen skulle kunna få dela på 

1,3 miljarder årligen. 

 

2003/04: MJ474 av Maud Olofsson 

Denna motion är i stort sett en repetition från föregående års miljömotion där man 

lägger stor vikt vid att miljön ska vara en stark drivkraft och att Sverige och EU bör gå i 

första ledet när man kämpar för gemensamma och hållbara miljöregler inom EU. 

Centerpartiet pekar på vikten av att ta upp jämställdhet, ekologi och mänskliga 

rättigheter i diskussionerna kring hur man skall skapa det ekologiskt hållbara samhället. 

Centerpartiet betonar att miljön är en tillväxtfaktor och att det är miljön som ligger till 

grund för alla våra naturresurser. Centerpartiet vill se en konkret strategi för miljödriven 

utveckling som främjar affärs- och teknikutvecklingen samt svensk miljöexport.
59

 

Centerpartiet backar upp stödet för förslaget om grön skatteväxling men med 

motiveringen att man måste vara tydlig med budskapet gällande användandet av ändliga 

naturresurser och miljöförstöring. De vill införa ett system för handel med utsläppsrätter 

för att med marknadsekonomins dynamiks hjälp minska miljöförstöringen. Centerpartiet 

är mycket engagerat i klimatfrågan och menar att man behöver sätta in ett helt 

åtgärdsbatteri för att komma till rätta med klimatfrågan. Även i denna fråga poängterar 

Centerpartiet problemet med mänskliga rättigheter och fattigdom i kombination med 

klimatfrågorna. Centerpartiet vill att Sverige ska inta en stark och drivande position i 

                                                 
59 2003/04: MJ474 (Centerpartiet) 
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frågorna. Centerpartiet vill bl.a. ändra bilbeskattningsformerna till att beskatta koldioxid 

utsläppen + energiskatt. Centerpartiet är positivt till kolsänkor då dessa naturligt binder 

kol i naturen genom t.ex. skogsplanteringar. Man vill även se mer och större satsningar 

på KLIMP – Klimatinvesteringsprogrammen. Centerpartiet vill även införa en bortre 

gräns för fossilbränsledrivna fordon till ca 2015-2020. Detta tror man kommer att kunna 

främja teknikutvecklingen på området. Centerpartiet vill även bygga energisnåla 

bostäder då ca 40 % av Sveriges elenergi används till uppvärmning och 

luftkonditionering av bostäder. Detta trots att det finns flera bra och mer energisparande 

alternativ. Därtill vill Centerpartiet införa Grön certifiering för att främja elproduktion 

frän förnyelsebara energikällor. Certifikat tilldelas de producenter som använder 

förnyelsebara energikällor.  

Kemikalierna i samhället är en alldeles för lågprioriterad fråga på den politiska 

agendan. Många företag har stora brister där det krävs åtgärder. Användning av 

flamskyddsmedel tas här upp som ett stort problem då det inte på något sätt är 

oersättligt av mindre farliga preparat. Flamskyddsmedel är farliga då de lagras i 

fettvävnader hos människor och djur och kan påverka funktionen hos levern och 

sköldkörteln samt kan skada hjärnans tillväxt. Därtill kan konstateras att halterna 

fördubblats på fem år i svenska kvinnors bröstmjölk.  

Naturens påverkan av människors konsumtion av läkemedel och de rester av dessa 

som kommer ut i naturen diskuteras. Ännu har inga läkemedel förbjudits pga. sin 

miljöriskfaktor. Strömming från Östersjön innehåller så höga halter av dioxin att de 

knappt får saluföras som människoföda, detta är ett mer än tydligt tecken på ett 

allvarligt problem. Även här anser Centerpartiet att Sverige bör ta en ledande roll inom 

EU för ett åtgärdsprogram för att minska bl.a. dioxin utsläppen. Centerpartiet vill kämpa 

för en giftfri miljö. Vikten av en biologisk mångfald och naturområden som är 

livsmiljön för en mängd växt- och djurarter tas även upp. Ängar och hagmarker är 

viktiga att bevara för växt- och djurarterna men även för människans skull.  

Centerpartiet radar upp fakta över hur mycket bättre vi människor mår fysiskt och 

psykiskt om vi vistas mycket i naturen. Centerpartiet vill kämpa för att de små 

lantbruken inte ska slås ut, de och dess betande djur är förutsättningen för ett 

odlingslandskap. Centerpartiet vill utreda vilka förutsättningarna är för ett hållbart 

svenskt jordbruk. Drygt 2000 av den svenska skogens arter är ”rödlistade” och 

utrotningshotade. Genom vårt beteende fråntar vi kommande generationers rättigheter 

att också få uppleva glädjen i att höra vårens ljud. Hotbilden för arterna förändras 

snabbt, Centerpartiet vill därför att ”rödlistan” uppdateras kontinuerligt. Ett hållbart 

skogs- och jordbruk förutsätter att vi brukar resurser utan att förbruka djurs eller växters 

livsvillkor. Centerpartiet vill instifta reservat för att bevara den biologiska mångfalden.  

Havets övergödning, döda bottnar och överfiskning är också stora problem. 

Centerpartiet vill höja minimimåttet på fisken innan den fångas så att den hinner leka 

innan den fångas. Men framförallt vill Centerpartiet få Östersjöområdet klassat som ett 

särskilt känsligt havsområde. Gröna städer och levande hav vill man bevara och livge 

för att de kommande generationerna även ska få ta del av det vackra och njutningsfulla. 

Så att de kan utveckla en känsla för och en kärlek till naturen. Naturturism är någonting 

som Centerpartiet vill satsa på. Ekologiskt hållbar turism där även människor får en 

ökad förståelse för naturens värde.  
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GMO är ett komplicerat kapitel som medför stora risker och möjligheter. Men så 

länge man kan skilja GMO grödor från ”naturliga” och det inte får negativa 

konsekvenser för våra husdjur är det ingenting som Centerpartiet motsätter sig. 

 

5.1.3 2004/2005 

2004/05: MJ507 av Jan Andersson m.fl. 

Miljöfrågorna berör oss alla, så börjar denna motion som döpts till Miljöpolitik. 

Naturresurser måste brukas på ett ansvarsfullt sätt; vilket handlar om att bruka utan att 

förbruka den natur vi lever i.  

Sverige skall agera som föredöme och drivkraft inom EU och det internationella 

samarbetet mot miljöförstöring som ställer krav på tydligare, mer enhetliga regler 

gällande miljöfrågorna. CEP (Common Environmental Policy) är den miljöpolitik som 

Centerpartiet vill att EU ska driva och Sverige skall vara en aktiv del. Centerpartiet vill 

arbeta över gränserna med motiveringen att miljögifter inte stannar inom nationerna, det 

gör inte heller företagen som även de behöver enhetliga och tydliga miljölagar, t.ex. 

gemensamma miljöskatter. Det ska inte gå att kunna locka till sig företag med låga 

miljökrav, så kallad miljödumpning. Centerpartiet har en stark tilltro till miljötekniken 

och de företag som växt fram i denna andra. Centerpartiet vill belöna de som gör rätt 

snarare än att straffa dem som inte gör det. Bl.a. tror partiet på skatteväxling; sänkt skatt 

på arbete och höjd på miljöförstöring och användning av ändliga naturresurser.  

Ekonomi och Ekologi måste förenas på ett sunt sätt i strävan mot en hållbar 

utveckling. Även i denna motion tar Centerpartiet upp kraven på: fortsatt satsande på 

KLIMP, gröna el-certifikat, byggandet av energisnåla bostäder. Man menar även att 

man vill sätta en bortre gräns för nytillverkandet av fossilbränsledrivna fordon till 2015. 

Vi måste anpassa vårt transportsystem, skapa en bättre kollektivtrafik så att människor 

kan bo på lansbygden utan att vara hänvisade till biltrafik utan möjlighet att välja 

kollektiva alternativ.  

Utsläppen av kemikalier som härstammar från de läkemedel vi människor stoppar i 

oss oroar även Centerpartisterna p.g.a. de effekter det får på ekosystemen och djuren 

och därigenom oss själva. Man vill skapa en hälsofrämjande vård och ha en 

miljökonsekvensbeskrivning på nya läkemedel innan de släpps på marknaden.  

Att vi i Sverige har ett rikt odlingslandskap gynnar många växt- och djurarter, detta 

håller dock på att utarmas p.g.a. de allt svårare förhållandena för mindre jordbruk. 

Centerpartiet vill fortsätta tillämpa ersättning till markägare för att vårda det öppna 

landskapet som ett gemensamt samhällsintresse. Centerpartiet lägger stor vikt även vid 

skogen och bevarandet och skötseln av denna. Det är viktigt med ett långsiktigt skydd 

för den biologiska mångfalden genom att kontinuerligt uppdatera den ”röda listan” 

eftersom hotbilden för många djurarter snabbt ändras. Flertalet marina områden skulle 

behöva klassas som skyddsområden för att få långsiktigt skydd mot människans intrång, 

då framförallt i Östersjön då detta lilla hav är illa utsatt.  

Inom Centerpartiet kämpas det för att utöka antalet grönområden i städerna. Dessa 

ger inte bara bättre fysisk och psykisk hälsa utan ger även våra barn en bättre känsla för 

naturen. Centerpartiet anser det viktigt att stödja den ekologiskt hållbar turism då även 

den ger en ökad känsla och förståelse för naturen.  
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GMO är en svår fråga. Centerpartiet menar att den är till stor nytta inom jordbruk 

och livsmedelsproduktion liksom inom medicin och miljövård. Dock är det svårt att se 

de långsiktiga effekterna och därför bör den omges av stränga regler som skyddar 

människan och miljön. Försiktighetsprincipen bör tillämpas. 

 

2004/05: MJ495 av Åsa Torstensson 

Torstensson återberättar hur en fiskare på västkusten känner att han fråntagits sin 

status som fiskare p.g.a. att regeringen inte understödjer svensk fiskenäring. Han menar 

på att fiskenäringen i Sverige mest börjar få en roll som turist attraktion och sevärdhet. 

Torstensson argumenterar att svensk fiskenäring har som uppgift att leverera fisk till de 

svenska matborden och att fiskenäringen i Sverige skall vara på samma villkor som i 

övriga Europa och fungera enligt samma lagar. Det borde föras en fiskepolitik som 

stärker det svenska fisket i ett miljö- och näringspolitiskt sammanhang. Det behövs ny 

forskning som baseras på en marin helhetssyn.  

Centerpartiet menar att det borde vara ett samarbete mellan myndigheter, forskare 

och yrkesfiskare som skall kunna avgöra vilka marina områden som är i behov av 

skyddsklassificering. Centerpartiet tar även upp vilka, om några, forskningsrön som 

säger att vindkraftsbyggandet till havs inte kommer att skada den marina miljön. 

Centerpartiet förordar forskning som studerar hur det marina ekosystemet i sin helhet 

påverkas av all samlad exploatering. 

 

5.1.4 2005/2006 

2005/06: MJ532 av Maud Olofsson m.fl. 

Centerpartiet vill att vi i Sverige skall gå i täten för nytänkandet inom miljöfrågorna och 

utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Centerpartiet vill satsa mycket på utvecklandet 

av nya energikällor och teknik som gör oss mindre beroende eller oberoende av fossila 

bränslen. Man vill se ett teknikskifte som löser miljöproblemen och Centerpartiet är 

beredd att sätta teknikfrågan främst. Centerpartiet vill sätta en bortre gräns för 

försäljningen av bilar drivna av fossila bränslen på år 2015. Man vill uppmuntra 

cykliska flöden av material och resurser och gynna företag som satsar på miljön.  

Centerpartiet vill stimulera och uppmuntra dem som går före i miljöutvecklingen 

hellre än att straffa dem som ligger efter. Klimatproblemet måste lösas och Östersjön 

måste räddas. Östersjön dör av övergödning, miljögifter och läkemedelsrester som 

släpps ut i den. Att fisketrycket därtill är för hårt gör det inte bättre. Centerpartiet vill 

inrätta en särskild Östersjöregering för de länder som ligger i anslutning till Östersjön. 

Dessa skall ha beslutskompetens och besluta om aktiviteter som påverkar Östersjön t.ex. 

transport sjöfart och gränsvärden för utsläpp. Det bör även inrättas en miljödomstol som 

ser till att alla miljöbrott mot Östersjöns ekosystem blir straffade. Centerpartiet vill även 

ha krav på miljökompetens hos personalen på samtliga fartyg som trafikerar Östersjön. 

Utsläppen av kemikalier ser man som ett stort problem, särskilt gällande läkemedel där 

bl.a. P-piller har gjort fiskar och andra vattenlevande djur sterila. Centerpartiet vill se 

åtgärdsprogram om läkemedel ur miljösynpunkt.  

Centerpartiet vill driva Polluters-Pay principen där förorenaren betalar rening för 

sina utsläpp. Detta med transportproblemet i tankarna, då dessa står för 60 % av 

Sveriges totala kväveoxidutsläpp i luften. Man vill även satsa hårt på en 
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kunskapskampanj med lokalt påverkande miljöåtgärder som ger ökad delaktighet. Man 

måste kunna känna att man gör ett medvetet miljöval och att vi kan ändra våra 

beteendemönster och vanor. 

 

5.2 Folkpartiet 

Här följer en redogörelse för de motioner som motsvarat de sökord som tidigare 

redogjorts för inom Folkpartiet 

 

5.2.1 2002/2003 

2002/03:MJ422 av Lennart Fremling m.fl. 

Motionen behandlar Folkpartiets önskningar angående det svenska och europeiska 

jordbruket, och vilken hänsyn denna bör ta till miljön. Man menar att man vill skydda 

och bevara den biologiska mångfalden och det varierade odlingslandskapet. EU och 

CAP (Common Agricultural Policy) bör utveckla sin verksamhet, särskilt i samband 

med att östutvidgningen av EU blir verklighet. Det är viktigt för Folkpartiet att tillvarata 

konsumentintressen och konsumentens valfrihet på marknaden, och i detta fall vill man 

att konsumentintresset ska vara viktigare än producentintresset. I samband med att man 

lyfter djurskyddsfrågorna vill man driva frågor om att slakttransporter av djur ska vara 

så korta som möjligt samt att slakt av djur ska ske så nära uppfödningsplatsen som 

möjligt. Man vill bekämpa exportbidragen som gör långväga slakttransporter möjliga 

samt ändra i regelverket för att underlätta för småskaliga slakterier. Folkpartier vill 

arbeta för en levande, välmående landsbygd med ett bra företagarklimat. 

 

2002/03:MJ315 av Lars Leijonborg m.fl. 

Motionen lägger stor vikt vid miljöpåverkan genom konsumentansvar. Folkpartiets 

miljöpolitik utgår ifrån den enskildas ansvar och den upplysta konsumentens medvetna 

val vid konsumtion. Man vill via lagstiftning och styrmedel förtydliga individen och 

konsumentens ansvar. EU ska bygga upp gemensamma regler för hur vi ska bevara den 

biologiska mångfalden och gemensamma regler även för förorenaren betalar principer. 

En gemensam rättspraxis bör gälla i EU-länderna så att föroreningar bestraffas oavsett 

var i Europa de sker. Folkpartiet vill enligt motionen ta bort regerings anslag för 

klimatinvesteringar på 300.000Mkr och istället lägga till, bland annat, 50.000Mkr för 

Åtgärder för biologisk mångfald. 

Folkpartiet värnar om miljön för kommande generationer som de även har en tillit till 

vad gäller de möjliga tekniska framsteg som kan uppfinnas. Man redogör för hur och 

varför man vill bevara och skydda den biologiska mångfalden och är då tydlig med att 

man bevarar mångfalden åt kommande generationers människor. Vad gäller miljöfrågor 

så vill Folkpartiet att man arbetar och driver frågorna globalt. Det är även avgörande att 

man från regeringens håll förstärker de ekonomiska incitament som behövs för att styra 

miljöpolitiken åt rätt håll. 

 

5.2.2 2003/2004 

2003/04: N8 av Eva Flyborg m.fl. 
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Motionen redogör för en sorts energipolitik som Folkpartiet anser vara den bästa 

möjliga för Sverige i nuläget och framtiden. Energiproduktionen ska inte styras av 

politiska beslut utan av konsumenterna. En fri marknad där politiska hinder inte står 

ivägen för utveckling vill Folkpartiet ha. Staten skall fastställa hälso-, säkerhets- och 

miljökrav och se efter att dessa efterföljs, utöver denna uppgift skall staten inte 

intervenera i energipolitiken. Folkpartiet vill bygga ut kärnkraften och menar att om 

man inte gör det så är det ett bakslag mot svenskt tänkande då alternativet kräver import 

av i oftast dålig el som har inneburit utsläpp.  

Folkpartiet vill inte se en utbyggnad av vattenkraften i de orörda älvarna då det 

påverkar miljön negativt. Det svenska systemet bör ställas om till ett ekologiskt hållbart 

energisystem. Kärnkraftsreaktorer skall enbart kunna stängas om kompetenta 

myndigheter konstaterar att de inte längre uppfyller säkerhets- eller miljökrav. 

Folkpartiet vill genom kärnkraften motverka kol- och oljebaserad energiproduktion. 

Folkpartiet tar dock farhågorna om riskerna med strålningen på allvar och lutar sig på 

Socialstyrelsens Försiktighetsprincip i frågan. Folkpartiet vill informera om åtgärder för 

att spara energi i hushållen och utveckla kunskapen om hur vi kan bygga energisnåla 

hus. 

 

2003/04: N287 av Axel Darvik m.fl. 

Denna motion syftar till att propagera för ett behållande av kärnkraften i Sverige. Om 

man avvecklar kärnkraften kan man inte samtidigt minska användandet av fossila 

bränslen. Man borde istället för att avveckla kärnkraften avveckla kärnkraftsskatten 

(d.v.s. energiproduktionsskatt) då denna hämmar konkurrensförhållandena på 

marknaden. 

 

2003/04: MJ472 av Lars Leijonborg m.fl. 

Människan är beroende av jordens resurser och måste därför förvalta dem för framtida 

generationer. Vi måste ta ansvar för vårt handlande och dess effekter på miljön. 

Folkpartiet känner tilltro till varje generations förmåga att finna lösningar på sin tids 

problem, men Folkpartiet känner ett ansvar för kommande släkten. Miljöpolitik är den 

enskilda människans ansvar där man måste främja samverkan. Inom Folkpartiet arbetas 

generellt för användandet av ekonomiska styrmedel, vilka främjar människors 

kreativitet. Ekonomiska styrmedel kan kompletteras med miljöavgifter som syftar till att 

den som smutsar ner ska betala för sig. (Polluters pay principen) Folkpartiet vill skapa 

förutsättningar för att successivt övergå till miljövänligare drivmedel genom att bl.a. 

uppmuntra forskning på området.  

Liberaler är internationalister, de vill ha mer solidaritet med människor i fattiga 

länder. Fattigdomen tvingar ofta fram en livsföring som allvarligt tär på naturresurser. 

Detta vill Folkpartiet bota genom frihandel. Försurad mark och vatten känner inte heller 

några nationsgränser, därför krävs internationellt samarbete för att minska utsläppen och 

komma till rätta med problemet.  

Östersjön och Västerhavet är två utsatta områden som drabbats hårt av övergödning 

och fiskdöd. Östersjön räknas som ett av de mest förorenade havsområdena i världen. 

Det är framförallt oljetransporterna och övergödningen som hotar. Folkpartiet vill 

inrätta marina reservat för Östersjöns huvudbiotoper. Jordbruket måste minska sina 
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miljöbelastande utsläpp. Folkpartiet vill reformera EU:s fiskepolitik med ökat fokus på 

Östersjön och miljön. Många fiskar har observerats skadade p.g.a. hormonliknande 

utsläpp i haven. Folkpartiet vill att Sverige aktivt stödjer internationell miljösamverkan. 

De anser klimatförändringarna vara vår tids största miljöhot. Vi behöver träffa globala 

överenskommelser om att reducera utsläppen av andra klimatpåverkande gaser än 

koldioxid, vilket Kyotoavtalet innefattar. Kärnkraften anser Folkpartiet vara en bra 

energikälla vars existens hindar ett större utsläpp av koldioxid.  

Folkpartiet vill skydda och bevara biologisk mångfald, arter och ekosystem för 

kommande generationer då naturens skönhet och ljud är en viktig del av människors 

livskvalitet. Ekosystem och biotoper utgör även grunden för många arters överlevnad. 

De vill öka möjligheterna till naturupplevelser för människan. De fyra stora rovdjuren i 

Sverige vill man bevara. De djurägare som får sina djur rivna ska få full ersättning av 

staten.  

Gällande läkemedel måste både människan och miljön vara prioriterad. Naturen skall 

inte behöva få ta emot stora mängder gifter för att människan skall bli behandlad med 

ett visst preparat. Folkpartiet vill ge incitament för att öka viljan hos människor att 

sortera sina sopor och kompostera. Vid förbränning av sorterade sopor kan man även 

föra tillbaka askan som en utmärkt form av vitalisering för försurad skogsmark. 

Folkpartiet vill hitta en balans så att det vi producerar återvinns och ger minsta möjliga 

skada för natur, miljö och människa. 

 

2003/04: N326 av Axel Darvik m.fl. 

Här presenteras fakta om hur regeringen vill satsa mer på vindkraft trots att de 600 

vindkraftverk som finns idag bara står för 0,3 % av den årliga elproduktionen. Man är 

inom Folkpartiet kritisk till detta då vindkraftverk har flera negativa effekter på sin 

omgivning. Man visar på att flera olika fladdermusarter inte kan leva vid vindkraftverk 

då deras ljudvågsnavigering slås ut av ljudet från vindkraftverken. Hur havslevande djur 

påverkas av vindkraftverk finns ännu inte dokumenterat och därför vill man inom 

Folkpartiet inte bygga ut vindkraftverken till havs. I hamnområden, menar Folkpartiet 

dock att de passar, då de där fyller sin funktion utan att påverka djur- och växtliv. 

 

5.2.3 2004/2005 

2004/05: N415 av Axel Darvik och Nyamko Sabuni 

Folkpartiet hävdar att den svenska miljöpolitiken är fast i en återvändsgränd där man 

tvingar fram en förtida avveckling av kärnkraften. Beslutet att avveckla kärnkraften till 

år 2010 togs i en tid då man trodde att deras funktionella livslängd skulle vara på sin 

sluttamp, men det är de inte. Folkpartiet vill alltså upphäva detta beslut om avveckling 

och istället driva reaktorerna så länge de uppfyller säkerhetskraven. Folkpartiet vill även 

avskaffa effektskatten. Detta skulle leda till en förnyad energipolitik i riksdagen där 

långsiktighet och framåtsträvande sätts i centrum. 

 

2004/05: MJ368 av Lars Leijonborg m.fl. 

Här diskuterar Folkpartiet främst koldioxidutsläppen och hur man skall få bukt med 

dessa. Målet är att begränsa Sveriges användning av fossila bränslen. Folkpartiet vill ge 

EU ökade möjligheter att fatta beslut som gäller gränsöverskridande miljöfrågor och 
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miljöskatter. Det land som vill göra minst skall inte få sätta standard. Sverige är i 

mycket liten utsträckning beroende av fossila bränslen. Industri, bostäder och trafik är 

de stora utsläpparna av växthusgaser. Den svenska energipolitiken skall ha som främsta 

mål att bekämpa klimatförändringar och användandet av fossila bränslen. Folkpartiet 

önskar dock inte att de stora älvarna ska byggas ut för vattenkraft. Folkpartiet vill bygga 

ut spårbunden trafik i storstäderna för att minska användandet av bil. Man vill lägga 

mycket kraft på att ta fram biobränsle. 

 

5.2.4 2005/2006  

2005/06: MJ394 av Lars Leijonborg m.fl. 

Människan är beroende av jordens resurser och måste förvalta dem för framtida 

generationer. Folkpartiet känner en tilltro till varje generations förmåga att finna 

lösningar på sina samtida problem. Folkpartiet vill informera, utbilda och tydliggöra för 

människor att det är den enskildes ansvar att agera miljömedvetet.  

Folkpartiet är för en grön skatteväxling. Man vill främja användandet av eldrivna 

fordon, däribland tåg. Överlag vill Folkpartiet successivt gå över till miljövänliga 

drivmedel. Här tar Folkpartiet även upp att Naturhänsyn, utvecklingsoptimism och 

internationalism är grundläggande för Folkpartiet. I miljöarbetet krävs mer solidaritet 

med människor i fattiga länder. De tidigt industrialiserade länderna har en tradition av 

att exploatera utvecklingsländernas resurser i form av människor, råvaror och miljö. 

Folkpartiet anser frihandel vara en viktig del av lösningen.  

Östersjön och Västerhavet har stora problem men bl.a. övergödning och fiskdöd som 

Folkpartiet vill lösa internationellt via överenskommelser. Folkpartiet menar att för få 

tar ansvar för konsekvenserna av utsläpp och rovdrift på havets naturresurser. 

Kommande generationers nyttjande av haven och de marina ekosystemen måste 

säkerställas. Folkpartiet vill avsätta skyddade områden i kustzonen för att skydda den 

marina miljön och förstärka fiskbestånden. För att skydda fisket vill Folkpartiet även att 

gråsälsbeståndet skall minskas eller hållas intakt. Man menar att man kan skjuta 180 

sälar om året utan att skada beståndet. Även skarven vill man skjuta av med tanke på 

fisket. Folkpartiet vill skydda den biologiska mångfalden och bevara den åt framtida 

generationer. Även våtmarker anses viktiga, särkilt då de fungerar som kväve- och 

fosforfällor. Inom Folkpartiet anser man att Energisektorn och Bostadssektorn bör ta 

större ansvar för att Sverige når sina klimatmål än Jordbruks-, Industri- och 

Trafiksektorn. Folkpartiet anser dock att Trafiksektorn också har en viktig roll för de 

långsiktiga målen. Man tror på ekonomiska styrmedel för ett utvecklat miljöarbete.  

Folkpartiet vill att man omprövar beslutet att avveckla kärnkraften. Man vill istället 

öppna för möjligheten för nya kärnkraftverk och fortsatt utveckling av biobränslen. 

Folkpartiet vill även öka inblandningen av förnybara drivmedel i bensin och diesel, 

vilket kan ske med befintlig bilpark i Sverige. Etanol bör framsällas på miljömässigt sätt 

och ur växande gröda istället för ur råolja. Att kalka försurade sjöar är något positivt då 

man hindrar dem från att dö.  

Folkpartiet vill via utbildning om rovdjuren avdramatisera och lära människor att 

leva i harmoni med framför allt vargen. Vad gäller kemikalier vill man minska testandet 

på försöksdjur. Folkpartiet vill utveckla Ekosystemtoxikologin för att se hur kemikalier 

egentligen påverkar vår natur. 
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2005/06: MJ519 av Anita Bodén m.fl. 

Vårt jordbruk och vår livsmedelsproduktion är grundläggande för vår folkhälsa och 

miljö, då vår överlevnad är beroende av vad naturen och jorden ger. Folkpartiet vill 

hållbarhetscertifiera gårdar om de arbetar för att minimera kväve och fosforläckage.  

Den svenska turistnäringen har varit mycket gynnsam de senaste åren. Folkpartiet 

vill att turismen ska ge fler jobb, bättre statliga finanser och en bättre miljö. Folkpartiet 

är intresserat av den s.k. Ekoturismen. Partiet värnar även om god djurhållning och 

betonar att djurskyddsfrågorna måste prioriteras, detta har Folkpartiet drivit både 

nationellt och internationellt. Man vill helt avskaffa exportsubventionerna för 

djurtransporter, även tvångsmatning av gås och anka borde förbjudas.  

Folkpartiet är engagerat i frågan att öka antalet fordon som drivs med icke-fossila 

bränslen och vill ha ekonomiska incitament för lantbruket att öka sin användning av 

förnyelsebara alternativ. Folkpartiet slår vakt om den biologiska mångfalden och det 

öppna landskapet. Etanol bör framställas på ett miljömässigt sätt ur växande gröda 

istället för ur råolja.  

Det finns all anledning att tro att GMO inom jordbruket kommer att öka. Folkpartiet 

anser att EU borde ha en enhetlig lagstiftning om genetiska förädlingsmetoder, raser 

som Belgian Blue skulle kunna komma att förbjudas med hänsyn till djurhälsan. I 

skogen finns unika biotoper och ekosystem som utgör grunden för många arters 

överlevnad. Dessa förutsättningar måste återspeglas i avverkningsreglerna för att den 

biologiska mångfalden skall bevaras. Även naturreservat har stor betydelse för att 

skydda viktiga naturvärden, man måste dock vara klar över skötselansvaret innan man 

skapar ett reservat. För befolkningen är ett rikt friluftsliv en viktig glädjekälla. Vattnet 

är en livskälla och förutsättning för fisket, transport och turism. Vattenvård är därför en 

mycket viktig fråga. Kustsamhällenas livskraft hänger på fiskens överlevnad. Bara 

genom uthålligt fiske bibehålls den biologiska mångfalden. Som det ser ut n så tar mer 

fisk ur haven än vad naturen klarar av. Överkapacitet i fångstsektorn ger sviktande 

fiskebestånd.  

Både miljö och jordbruksfrågorna handlar om att skydda människans livsmiljö och 

förvalta den får framtida generationer. Vi måste säkra våra unika naturtillgångar för 

kommande generationer. 

 

2005/06: MJ531 av Lars Leijonborg m.fl. 

Europa måste ta sitt ansvar i klimatfrågorna. EU har varit drivande i klimatfrågan och 

Kyotoprotokollet, trots det ser det inte ut som att de kommer att nå till uppsatta nivå 

gällande sänkning av växthusgaser. Folkpartiet anser det vara viktigt och positivt om 

EU påbörjade en handel med utsläppsrätterna istället för att dela ut dem. Som det ser ut 

kommer inte heller Sverige att kunna klara att sänka sina 4 % växthusgaser.  

Folkpartiet anser att energipolitiken och bostadspolitiken bör ta stort ansvar för att 

sänka sina växthusgaser. God tillgång på energi och el är en förutsättning för välstånd, 

men det måste ske underpremissen att vi sänker utsläppen av växthusgaser. Därför vill 

Folkpartiet ompröva beslutet om att avveckla kärnkraften och istället öppna för 

möjligheten med nya kärnkraftverk. Folkpartiet vill ha en energiproduktion som är en 

blandning av vattenkraft, kärnkraft, biobränslen och kompletterande vindkraft och nya 
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tekniker. Folkpartiet vill främja utvecklingen mot alternativa bilbränslen så att 

människor kan bo på ställen där de är beroende av sin bil och ändå inte släppa ut för 

mycket växthusgaser. Etanol bör utvinnas ur växande gröda och inte ur råolja som nu. 

Även flygsektorn måste ta hand om sina miljökostnader med tanke på flygets stora 

utsläpp och dess effekt på klimatet. 

 

5.3 Kristdemokraterna 

Här följer en redogörelse för de motioner som motsvarat de sökord som tidigare 

redogjorts för inom Kristdemokraterna 

 

5.3.1 2002/2003 

2002/03: MJ432 av Alf Svensson m.fl. 

Kristdemokraterna inleder denna motion med att klargöra att de grundar sin miljöpolitik 

på ”förvaltarskapsprincipen” och menar att människan har ett ansvar att förvalta jordens 

resurser på ett ekologiskt riktigt sätt. Alla människor är beroende av miljön för att få 

tillgång till fisk lift, rent vatten och näringsriktig kost.  

Kristdemokraterna menar att miljöpolitiken måste präglas av en helhetssyn där 

människan ingår i ett samspel med naturen. Miljöpolitik innefattar alla frågor som berör 

människor. Kristdemokraterna vill mota ut de fossila bränslena ur trasportsektorn och 

istället gynna förnybara bränslen genom skattelättnader. Man vill satsa på 

vätgasbaserade bränslesystem bl.a. solcellssystem som har förutsättningar att på lång 

sikt ge en ren energiförsörjning. Kristdemokraterna har som miljömål att; luften skall 

vara så ren att människor, djur, växter och kulturvärden inte skadas. Kristdemokraterna 

vill att fordon, bränslen och transportsystem ska miljöanpassas. Det är viktigt att 

fordonen förorsakar så litet luftföroreningar som möjligt, därför menar 

Kristdemokraterna att man ska ta hjälp av ny teknik och alternativa drivmedel. 

Kristdemokraterna är positiva till införandet av trängselavgifter.  

Kristdemokraterna vill klassa Östersjön som ”särskilt känsligt havsområde” och 

nöjer sig därför inte med den nuvarande klassificeringen som ”känsligt havsområde”. 

De miljömål som är uppsatta; ”hav i balans” och ”levande kust och skärgård” syftar till 

att Östersjön skall ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska 

mångfalden skall bevaras. Kristdemokraterna vill därför värna extra om att dessa 

områden blir skyddsmärkta. Partiet menar att en biologisk mångfald är en förutsättning 

för människors välbefinnande och att vi därför måste ha ett intresse av att nyttja den 

biologiska mångfalden på ett hållbart sätt. Kristdemokraterna vill för att skydda 

fiskebeståndet från utarmning; öka maskstorleken i näten och höja minimimåtten på 

fångad fisk (torsk). Kristdemokraterna överväger även alternativet totalt fiskestopp för 

att klara den svåra situationen.  

Försurningen av mark och vatten beror på utsläpp av svavel och kväveföreningar, 

dessa kommer främst från transportsektorn, industrin, energiproduktion och jordbruket. 

Kalkning är det nu kända bästa medlet mot försurning. Kristdemokraterna vill därför 

anslå om mer pengar till kalkning. När det gäller omhändertagande av miljöfarligt avfall 

vill Kristdemokraterna se tydligare incitament för bl.a. bygg- och rivföretag att sortera 

och lämna in. Kemikalierna som har bidragit till vårt välstånd vållar nu hälso- och 
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miljöproblem. Kristdemokraterna poängterar vikten av en giftfri miljö som är bra för 

både människor och miljö. Man anser att t.ex. bromerade flamskydd bör förbjudas, 

såväl i produktion som genom import i Sverige. Detta då de påverkar levern och kan ge 

hormonella skador hos människor. Kristdemokraterna anser även läkemedelsresterna 

som finns kvar i vår miljö vara ett stort problem då de ger negativa effekter på både 

människor och djur, fiskar har t.ex. bytt kön efter påverkan av läkemedel i miljön.  

När det gäller GMO är det för Kristdemokraterna inte önskvärt med ett totalstopp, 

men man bör vägledas av försiktighetsprincipen. Man vill även se en tydlig märkning 

av GMO grödor. Kristdemokraterna vill att miljöns värde ska synliggöras och 

miljökostnaderna återspeglas i prissättningen på varor och tjänster så att 

marknadsprincipen kan bli ekologiskt hållbar.  

Den rika världen är ett hot mot en ekologisk balans då den överkonsumerar och har 

ett ineffektivt resursutnyttjande. Fattigdomen förvärrar hotet mot ekosystemet, även om 

de än så länge står för en blygsam del av världens samlade koldioxidutsläpp. 

Kristdemokraterna framhäver vikten av marknadsekonomi och demokrati. 

 

2002/03: N390 av Maria Larsson m.fl. 

Kristdemokraterna anser inte att energipolitik kan ses isolerat från ekonomi och miljö 

eftersom energin är en förutsättning för utveckling, tillväxt och välstånd. 

Kristdemokraterna har som mål att med en långsiktig syn, bygga en energipolitik där 

inhemska, förnybara energikällor och bränslen utgör en växande bas. Kristdemokraterna 

vill inte stänga kärnkraftsreaktorer förrän energibortfallet därifrån kan ersättas med 

miljömässigt bättre alternativ som: biobränslebaserad kraftvärme, vindkraftverk, 

solenergi och småskalig vattenkraft. Kristdemokraterna pekar på att de lutar sig mot 

förvaltarskapsprincipen och att de har ett generationsperspektiv i sin miljöpolitik som 

ger oss människor ett speciellt ansvar: vi ska agera med en långsiktig helhetssyn med 

respekt för vår samtida omgivning och kommande generationer.  

När prövning gjordes så ansåg varken riksdag eller regering att villkor om minskad 

elanvändning och ökad tillförsel av ny elproduktion var uppfylld och därför godkändes 

heller inte stängning av Barsebäcks andra reaktor. Kristdemokraterna vill avveckla 

kärnkraften, men först när den går att ersätta med förnybara energislag. 

Kristdemokraterna vill ha en trygg energiförsörjning som fungerar på ett långsiktigt och 

medvetet sätt, med inhemska förnybara energikällor och bränslen som en växande bas. 

Man vill minimera miljöbelastningen men inte begränsa näringslivets konkurrenskraft. 

Målet för Kristdemokraterna är ett ekologiskt uthålligt energisystem utan drastiska 

prisförändringar. Elbrist eller andra betydande påfrestningar på välfärd och 

sysselsättning. Kristdemokraterna förordar användning av biobränslen, vattenkraft, torv, 

skog, kraftvärme och vätgasbaserade energisystem. Kristdemokraterna anser att 

miljöpolitik borde vara en av EU: s huvuduppgifter och att EU borde ha en gemensam 

energimarknad och gemensamt främja övergången till förnybar energiproduktion. 

Kristdemokraterna vill slopa Kärntekniklagens § 6 om tankeförbud mot uppförande av 

kärnkraftsreaktor. Man skulle även kunna tänka sig en ny folkomröstning i 

kärnkraftsfrågan. 

 

2002/03: N307 av Sven Gunnar Persson m.fl. 
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Kristdemokraterna diskuterar möjligheterna och de möjliga förbättringar man kan göra 

för folk som vill bo i Sveriges glesbygd. Det är i stort sett omöjligt att bo i glesbygden 

utan bil, för att kompensera detta vill Kristdemokraterna generellt sänkt skatt på diesel, 

och inom stödområde A, sänkt skatt på bensin. Efterhand måste miljöbilar bli en 

självklarhet i ett miljövänligt samhälle.  

Kristdemokraterna vill satsa på turismverksamhet i de stora arealer av reservat och 

nationalparker som finns i Sverige. Det finns även en vision om att många vattendrag 

åter ska bli miljöer för vandrande fiskarter vilka också ska utgöra en grund för en 

framtida potentiell turism. 

 

5.3.2 2003/2004 

2003/04: N236 av Kenneth Lantz m.fl. 

Kristdemokraterna vill här visa på fördelarna med att bygga ut naturgas- och 

biogasledningarna så som man gjort mellan Malmö och Göteborg. Man visar på studier 

som åskådliggör att en utbyggnad av naturgaseldad kraftvärme innebär den mest 

kostnadseffektiva reduktionen av koldioxidutsläpp. Detta går i linje med 

Kyotoprotokollet. Kristdemokraterna tar upp goda erfarenheter från integration av 

biogas och naturgasnät, då dessa lett till ökad användning av biogas. Biogas är en ren 

energikälla, lika ren som naturgas. Därtill slipper man helt utsläpp av koldioxid. 

 

5.3.3 2004/2005 

2004/05: N365 av Annelie Enochson och Per Landgren 

I den svenska strategin för hållbar utveckling spelar energipolitiken en mycket viktig 

roll för att bl.a. begränsa klimatförändringarna anser Kristdemokraterna. Man rasar över 

budgetpropositionens förslag till nerdragning av resurserna och menar att dessa är ett 

allvarligt hot mot utvecklingen. Kristdemokraterna pekar på att minskningen som 

kommer att vara på 52 %, vilket troligen försvagar de kunskapsplattformar som finns 

idag. Samarbetet med näringslivet kan skadas likväl som Sveriges möjligheter att på den 

internationella arenan kraftfullt agera i klimatförhandlingarna och Sveriges medverkan i 

EU-samarbetet inom området försvåras. Även Kristdemokraternas förtroende för 

regeringens energi- och miljöpolitik sviktar. 

 

2004/05: MJ499 av Sven Gunnar Persson m.fl. 

Kristdemokraterna diskuterar här vikten av hälsosamma livsmedel. Kristdemokraterna 

propagerar bl.a. för ett tak för tillåten mängd socker i barnmat och ser att skolan borde 

ha en viktigare, mer konsekvent roll som spridare av kunskap om hur vi ska äta och leva 

ett hälsosamt liv. Skolmaten som skall vara hälsosam och aptitlig, ska förankra 

undervisningen om hälsosam mat och ge eleverna ett positivt exempel. För att kunna 

konkurrera med de alltför fetthaltiga maträtterna behövs ökade insatser för att utveckla 

hälsosamma livsmedel som är lika aptitliga som de mer ohälsosamma varianterna.  

Kristdemokraterna anser att de producenter som använder GMO i 

framställningsprocessen ska informera om hur miljö och hälsa kan påverkas av GMO 

och genteknik. Stora miljövinster behöver inte innebära någon form av välfärdsförlust 

menar Kristdemokraterna, de kan uppnås genom information om hur konsumenterna 

genom att planera sina inköp undviker miljöslitage, t.ex. att handla rättvisemärkt.  
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Hela 17 % av Sveriges energianvändning är relaterad till livsmedel. 

Kristdemokraterna vill att nya livsmedel skall vara långsiktigt säkra för människor, djur 

och miljö. 

 

2004/05: MJ498 av Göran Hägglund m.fl. 

Kristdemokraterna visar sina prioriteringar gällande satsningar som gjorts på de 

miljökvalitetsmål som anses svårast att uppnå. Att Kristdemokraterna lutar sig på 

förvaltarskapsprincipen, som syftar till att människan har ett ansvar att förvalta jordens 

resurser på ett ekologiskt riktigt sätt, är man tydlig med. Sverige skall vara ett 

föregångsland som visar vägen mot ett samhälle som klarar att upprätthålla välfärd och 

trivsel utan att bidra till globala klimatförändringar. Kristdemokraterna vill även visa på 

vikten av en sammanhållen sjö- och skogsmarkskalkning, denna fråga kommer man att 

fortsätta driva.  

Arbetet med den biologiska mångfalden i skogen inriktas mot en träffsäker 

inventering och ökande inslag av naturvårdsavtal och frivilliga avsättningar. Arbetet 

med att utveckla kretsloppssamhället måste fortsätta. Kristdemokraterna är oroade över 

att det blir svårt att nå fyra av de miljökvalitetsmål som Miljömålsrådet tagit fram. De 

fyra mest osäkra är: Begränsad miljöpåverkan, Giftfri miljö, Ingen övergödning samt 

Levande skogar.  

Kristdemokraterna vill dessutom slå ett slag för att man ska tänka om vad gäller 

farligheten med marknära ozon då det visat sig ha betydligt farligare effekter på hälsan 

än vad man tidigare trott. Det finns tecken på att växthuseffekten är irreversibel och att 

den dag vi verkligen kan konstatera en klimatförändring, då är det för sent att ändra på.  

Kristdemokraterna stödjer Riksdagens strategi för hur miljömålen skall nås, men 

menar att vissa punkter är så viktiga att de bör betonas mer, t.ex. de fossila bränslena. 

Inom Kristdemokraterna vill man fasa ut de fossila bränslena och bygga upp bättre 

energisystem baserade på förnybara energikällor. Inom transportsektorn vill 

Kristdemokraterna sätta upp ett mål som innebär att 2020 har användandet av fossila 

bränslen halverats. Kristdemokraterna vill även att metanol och andra förnybara 

drivmedel skall vara befriade från koldioxid- och energiskatt. Sveriges energiförsörjning 

vill Kristdemokraterna trygga genom en långsiktig och medveten energipolitik där 

inhemska förnybara energikällor och bränslen utgör en växande bas. Den negativa 

påverkan på hälsa, klimat och miljö måste vara så liten som möjligt, det är därför som 

investeringar i biobränslebaserad kraftvärme, vindraft och solenergi ska stödjas. 

Särskiljt bör man satsa på solcellssystem. EU bör fördubbla sitt stöd till energiforskning 

på europeisk nivå och i samarbete med andra ledande industrimakter.  

Försurningen av mark och vatten bero på utsläpp av svavel och kväveföreningar som 

framför allt kommer från transportsektor, industrin, energiproduktionen, arbetsmaskiner 

och jordbruket. Inom Kristdemokraterna vill man kalka eller återföra aska till 

skogsmarken så att man kan få långsiktigt positiva effekter på naturen. En nyupptäckt 

positiv effekt av skogsmarkskalkningen är att halten giftigt aluminium minskat i 

marken.  

Kristdemokraterna har för avsikt att aktivt driva frågan; om EU ska ha en gemensam 

kemikaliepolitik. Man anser det viktigt att fastställa att de kemikalier som inte uppfyller 

kraven för registrering skall förbjudas. När det gäller miljömålet Giftfri miljö, menar 
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man att detta är det miljömål som är svårast att uppfylla. Kristdemokraterna anser att 

saneringsarbetet skall bedrivas med full kraft menar att man därför måste tillskjuta 

projektet mer pengar än vad som redan gjorts. Kristdemokraterna stöttar ett förbud mot 

kvicksilver då ett sådant beslut skulle innebära att det omdebatterade amalgamet måste 

försvinna ur tandvården. Det finns flertalet material som fyller tandvårdens behov utan 

att vara så miljöskadliga som amalgam.  

Kristdemokraterna ställer sig kritiska till EU:s beslut att godkänna det mycket giftiga 

ogräsmedlet Paraquat då det bl.a. har orsakat många dödsfall. Man är orolig att 

användandet av Paraquat kan ge svåra konsekvenser om det t.ex. skulle komma ut i 

vatten så kunde det vara dödligt för både människor och djur.  

Kristdemokraterna vill arbeta för att vattendragen åter skall bli miljöer för vandrande 

fiskarter. Man menar att det bör finnas förbiflöde vid varje kraftverk vilket skulle 

innebära att alla de utbyggda älvarna, i de fall det inte redan finns, bör förses med 

laxtrappor och vandringsvägar för ål. En oro finns även för den vilda östersjölaxen som 

drabbats hårt av överfiske. När det gäller rendjursdödande rovdjur menar 

Kristdemokraterna att deras långsiktiga överlevnad i Sverige är viktig, men att man 

måste undvika alltför hög koncentration. Deras förekomst i renskötselområdets 

åretruntmarker måste dock begränsas så att de gör minimal skada. Alla skador på 

tamdjur som orsakats av rovdjur bör ersättas av staten. Detta menar Kristdemokraterna 

är viktigt då rovdjuren måste ha plats att leva i Sverige, samtidigt som människor måste 

kunna bo och verka på landsbygden.  

Kristdemokraterna står bakom principen om producentansvar för materialåtervinning 

av förpackningar, vad man även kallar PPP, eller Polluters Pay Principle. 

Producentansvaret förutsätter konsumentens deltagande och det är därför viktigt att det 

finns ett förtroende för insamlingssystemet. Ett problem är att återvinningsstationerna 

inte skötts på ett tillfredsställande sätt. Kristdemokraterna är av den uppfattningen att 

man så snabbt som möjligt bör inrätta ett gemensamt europeiskt system för pantning av 

dryckesförpackningar. Kristdemokraterna vill betona vikten av tydliga ekonomiska 

styrmedel som ger incitament att konsumera mindre energi och minska utsläppen av 

miljöpåverkande ämnen. 

 

5.3.4 2005/2006 

2005/06: MJ447 av Sven Gunnar Persson m.fl. 

I denna motion visar Kristdemokraterna på vikten av en levande landsbygd. En levande 

landsbygd kräver inte bara en fungerande jordbrukspolitik utan även goda villkor för 

småföretagare. Detta är en brist i den svenska politiken. Jord- och skogsbruk är 

hörnstenen för en levande landsbygd. Kristdemokraternas jordbrukspolitik syftar till 

fortsatt användning av åkermarken för livsmedelsproduktion eller energiråvara.  

På många håll är man ytterst beroende av bilen för sin försörjning, utbildning och 

fritid. Kristdemokraterna vill därför att momsen på bensin sänks från 25 % till 12 %. 

Detta skulle göra stor skillnad för de människor som är beroende av bilen som 

transportmedel. Att förbättra kollektivtrafiken är en annan fråga som Kristdemokraterna 

prioriterar.  

Kristdemokraterna vill ha en förändrad och förtydligad lagstiftning för skyddsjakt i 

anslutning till rovdjursangrepp. I Sverige vill en opinion för att vi ska ha livskraftiga 
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rovdjursstammar. Samtidigt orsakar rovdjuren lokalt omfattande skador inom områden 

där rovdjurstätheten är hög. Kristdemokraterna anser att det bör finnas möjlighet att 

skjuta rovdjur som vållar problem för ägare av tamdjur. 

5.4 Miljöpartiet 

Här följer en redogörelse för de motioner som motsvarat de sökord som tidigare 

redogjorts för inom Miljöpartiet. 

 

5.4.1 2002/2003 

2002/2003: N240 Ingegärd Saarinen 

Motionen behandlar transnationella företag (TNC) och deras politiska inflytande i 

världspolitiken såväl som i enskilda länders ekonomi. TNC har inga etiska åtaganden, 

varken gentemot människor eller mijlö, men kan ändå agera som en politisk kraft 

genom sitt kapital. Man är orolig för faktum att det är svårt att ställa TNC inför rätta när 

de begått brott mot mänskligheten eller brustit i sin miljöhänsyn.  

Frivilliga uppförandekoder, företag och nationer emellan, som FN:s Global Copact 

och det svenska Swedish Social Compact, som premierar gott beteende och 

ansvarstagande för mänskliga rättigheter och miljö, är bra men inte tillräckligt. Man vill 

att Sverige ska vara ett land i framkant vad gäller dessa frågor och ett land som aktivt 

trycker för dessa frågor i FN, EU och andra internationella sammanhang. På ett 

nationellt plan bör Sverige genom Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit, 

enbart acceptera kreditgivning från företag som lever upp till grundläggande regler för 

arbetsrätt, miljö- och mänskliga rättigheter. 

Denna motion är med undantag av de sista meningar identisk med N321 från 

Centerpartiet, N388 från Socialdemokraterna och N311 från Vänsterpartiet. Härefter 

följer en sammanfattning av vad Miljöpartiet fokuserade på i de avslutande personligt 

formulerade meningarna. 

Miljöpartiet slår fast att det finns flera verkningsfulla regleringar som vi i Sverige 

skulle kunna genomföra redan nu. Exempelvis föreslår Miljöpartiet att man bör ändra 

reglerna för den offentliga kredit- och garantigivningen så att endast bolag som lever 

upp till grundläggande regler för exempelvis skatterätt och mänskliga rättigheter 

accepteras. 

 

2002/2003: MJ11 av Gunnar Goude och Lotta N Hedström 

Motionen syftar till att ge riksdagen information om ytterligare miljö och hälsofaktorer 

än de som anförs i den gällande regeringens skrivelse. Författarna utgår från FN:s 

toppmöte i Johannesburg och vad som kom fram där, eller snarare vad som inte kom 

fram under mötet. Miljöpartiet vill att det ska upprättas regelverk för att underlätta 

samverkan mellan ekonomiska marknadsaktörer i syfte att hantera jordens resurser på 

ett långsiktigt sätt. Man menar att de ekonomiska krafterna bör vägas in i de 

miljörättsliga och naturresursbevarande frågorna då de inte är fristående utan alla direkt 

påverkar vår framtid och människors liv. Handeln bör inte utvecklas fortare än att 

ekonomin kan anpassas till de ekologiska förutsättningarna.  

Miljöpartiet diskuterar begreppet hållbar utveckling och hur realkapital, 

humankapital och miljökapital är svåra att värdera lika högt i ett framtidsperspektiv. 
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Man vill istället för att diskutera kapital skapa långsiktiga, tydliga, mätbara mål för ett 

samhälle där resursförbrukandet håller sig inom ramar som miljön klarar av att hantera 

och återhämta sig ifrån. Rapporter om i vilken mån miljön kan återhämta sig i 

förhållande till resursanvändningen bör enligt Miljöpartiet göras vart annat år. 

Det redogörs för hur många tusen människor per dag som dör till följd av brist på 

rent vatten och att detta problem redan år2025 kommer att vara ett betydande problem 

för två tredjedelar av världens befolkning. Bakgrundsproblemen är det ineffektiva 

användandet av vatten och bristen på rening. Miljöpartiet uttrycker även sin oro i frågan 

att ekonomiska intressen sedan ett tag tillbaka köper upp vattenrika områden och på så 

sätt privatiserar vattnet. Partiet anser att tillgång till rent vatten är, eller ska vara, en 

mänsklig rättighet. 

 

5.4.2 2003/2004 

2003/2004: N353 av Ingegerd Saarinen 

Miljöpartiet motionerar om en inrättandet av en ny myndighet som ska komma att 

komplettera Energimyndigheten, men ligga under Miljödepartementet. Den nya 

myndigheten ska ha till uppgift att främja en effektivare elanvändning i Sverige 

eftersom vi har en mycket högre och ineffektivare elanvändning än övriga jämförbara 

länder. Detta orimligt höga elanvändande måste vi enligt Miljöpartiet komma till rätta 

med, då en låg elanvändning är en förutsättning för ekologisk hållbarhet. Den nya 

myndigheten ska arbeta för att klargöra både för privatpersoner, företag och industrier 

vilka produkter som är inte bara de mest kostnadseffektiva utan vars 

livscykelskostnadskalkyl är lägst, både för ekonomin och för miljön. Miljöpartiet vill 

med detta främja energieffektiviseringen för den ekologiska hållbarhetens skull. 

 

2003/2004: Bo269 av Ingegerd Saarinen m.fl. 

Denna motion stödjer föregående gällande energieffektiviseringen. Miljöpartiet vill 

upprätta en översyn och kontroll av energinormerna för bostäder. Det anses inte hållbart 

att förbruka energi på det sätt som görs nu. Att bygga klokt och kontrollera 

energieffektiviteten med hjälp av bland annat värmefotografering av hus för att komma 

till rätta med problemen anses vara en del av lösningen. Klara styrmedel för att minska 

energiförbrukningen i hus behövs. 

 

2003/2004: N308 av Claes Roxbergh och Ingegerd Saarinen 

Motionen anför anledningar till att bygga ut kraftvärmeverk i stället för de 

kondenskraftverk som redan finns. Kraftvärmeverken är enligt Miljöpartiet 

kostnadseffektivare och släpper även ifrån sig mindre spillvärme än övriga kraftverk. 

Att bygga ut kraftvärmeverken är ett led i att minska de klimatpåverkande utsläppen, 

minska energianvändningen och successivt övergå till förnybar energi. Att vi i Sverige 

har förutsättningarna för att bygga ut kraftärmen borde underlätta. Miljöpartiet vill även 

att det i budgetpropositionen ska beräknas för lättnader för kraftvärmeverken så att de 

kan göras konkurrenskraftiga på marknaden då den konkurrerar med den mycket lågt 

beskattade utländska energin. 

 

2003/2004: N296 av Lars Ångström 
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Motionen syftar till att understryka vikten av att det statligt ägda Vattenfall bör gå i 

spetsen för en storskalig satsning på vindkraft som ett led i att övergå till förnyelsebara 

energikällor. Miljöpartiet för fram siffror som visar att regeringens intention är att satsa 

hårt på förnyelsebara energikällor och föreslår därmed att det statligt ägda vattenfall 

med hjälp av energimyndigheten ska få leda satsningen på vindkraftens utveckling i 

Sverige. 

 

2003/2004: N415 av Ingegerd Saarinen 

Miljöpartiet insisterar på att Sverige genom att följa resultatet av den tidigare 

folkomröstningen och avveckla kärnkraften. Man räknar upp flera brister på de 

reaktorer som idag producerar el i Sverige och nämner även de brister som finns i 

säkerheten. Miljöpartiet kräver att det ska finnas datum för avvecklandets 

genomförande och tydliga säkerhetsmål för den kärnkraft som finns kvar samt 

omhändertagande av det kärnkraftsavfall som produceras. Om den 

marknadsekonomiska situationen inte tillåter ett snabbt avvecklande föreslår 

Miljöpartiet att kärnkraftsskatten ska höjas till sådana nivåer att det inte lönar sig att 

konsumera kärnkraftsel. 

 

2003/2004: N319 av Lars Ångström 

Miljöpartiet vill ställa om det svenska energisystemet till ett med långsiktigt hållbara 

energikällor. Vindkraft, solenergi och biobränsle föreslås som alternativ till nuvarande 

kärnkraftsel och användande av fossila bränslen. Man menar att Sverige har goda 

förutsättningar för att skaffa sig en tätposition i utvecklandet av bl.a. solenergi och 

vindkraft, vilka båda har kapacitet att utvecklas kraftigt. Miljöpartiet för fram att miljö 

ofta offras för ekonomisk vinning i Sverige, detta skulle inte vara läget om regeringen 

satsade på de långsiktigt hållbara energikällorna som finns att utveckla. 

 

5.4.3 2004/2005 

2004/05: MJ38 av Åsa Domeij, Maria Wetterstrand m.fl. 

Miljöparitet vill med denna motion påskynda och förbättra måluppfyllelsen vad gäller 

miljöhänsyn i enighet med Sveriges internationella åtaganden och uttalade politik. I 

flera sammanhang är de kritiska till att bristen på konkreta insater för att nå miljömålen 

är för få, man menar att miljömålen måste överordnas andra politiska områden då 

konsekvenserna om de åsidosätts är förödande. 

Miljöpartiets mål är att vi ska leva på en resursförbrukningsnivå som inte ligger 

högre än  att alla kan leva alltid på den nivån. Det är ett stort problem att vi i Sverige 

och EU har en förbrukningsnivår som ligger långt över den långsiktigt hållbara. 

Det dubbelmoraliska i flertalet av regeringens beslut påtalas; däribland att Sverige 

har valt att av bland annat miljöskäl inte bryta uran i Sverige, men istället importerar det 

från länder där brytningen får miljökonsekvenser. Miljöpartiet kräver även att alla 

utredningar och regeringsförlag som läggs fram ska innehålla 

miljökonsekvensbeskrivningar. Staten ska även ha tydligare mål i sina upphandlingar 

vad gäller livsmedel. Miljöpartiet kräver att 25% av den offentliga sektorns 

livsmedelskonsumtion ska vara KRAV-märkt år 2010. Detta ses som ett delmål när det 

gäller att nå det redan befintliga målet om att uppnå en giftfri miljö. Därutöver kräver 
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Miljöpartiet att minst 30% av Sveriges åkerareal ska odlas ekologiskt och att 15% av 

idisslarna, 10% av hönsen och 3% av grisarna ska hållas ekologiskt år 2010. 

Miljöpartiet vill att riksdagen tar fram kriterier för användning av kemiska ämnnen i 

babyprodukter, speciellt anpassade för små barn, då dessa är de känsligaste individerna 

och dessutom lättare tar upp kemiska ämnen i kroppen. Även de kemiska 

bekämpningsmedlen som godkänns och används i Europa måste vi i Sverige aktivt 

kämpa emot då de går emot målet med en giftfri miljö. Miljöpartiet vill även skärpa 

lagstiftningen vad gäller gifter i nyproducerade varor då de anser att de nuvarande 

formuleringarna innehåller för tydliga kryphål. 

Man beskriver även att våra konsumtionsmönster påverkar miljö och biologisk 

månfald även i andra delar av världen och att detta inte är accepterbart. Vi måste vara 

införstådda med hur våra val påverkar andra levande varelser, men även medvetna om 

de ekonomiska intressenas förmåga att styra utvecklingen. Om människan tjänar mer på 

levande djur än på döda, så kommer de att få förbli levande. Miljöpartiet är noga med 

att framhålla vikten av människors kunskap och köpkraft i miljösammanhang; köper 

ingen GMO-grödor så kommer GMO-grödor inte heller att produceras, men det är upp 

till lagstiftningen att se till att märkningen av varor fungerar. Miljöpartiet kräver att 

Sverige i allt internationellt samarbete och biståndsarbete ska framgöra vikten av 

naturhänsyn och nödvändigheten i att ha forskning och kunskapscentrum som arbetar 

med frågor som berör den biologiska mångfalden och dess betydelse.  

Försurningen av mark och vatten är ett olöst problem som ständigt förvärras, värst är 

det i syd- och västsvenska urbergsområden där grundvattnet inte sällan är tydligt 

påverkat av försurningen. Miljöpartiet vill att fördelningen av kalkningar ska 

omvärderas efter nya värden var behovet är störst. Då skogsbruket står för 20-50% av 

försurningen av skogsmarker bör det utredas varför det är så och vad man kan göra åt 

det.  

Miljöpartiet påpekar att ozonlagrets förtunnande kommer att ge strålskador på både 

människor, djur och växter under en lång tid framöver. Även rutinutsläppen från 

kärnteknisk verksamhet omnämns samt konsekvenserna som det kan ge för människor 

och  andra levande organismer. Vintervägssaltning är någonting som Miljöpartiet anser 

av man bör vara mer restirktiv med då saltet hamnar i grundvattnet och förorenar det. 

Man vill inte att det ska kunna saltas i närheten av naturreservat, känsliga miljöer eller 

rika vägrenar. 

I områden varifrån vi tar vårt driksvatten bör det, enligt miljöpartiet, ställas högre 

krav på övergångar från konventionellt till ekologiskt jordbruk för att förhindra att 

bekämpningsmedel, närsalter eller andra giftiga ämnen kommer ut i dricksvattnet. Sjöar 

och stränder bör även bevaras då de har stora värden som natur- och kulturupplevelser. 

Vattendrag är däremot något som Miljöpartiet värnar om för de vattenlevande djurens 

skull då många av dem är beroende av strömmande vatten. Man vill att det ska finnas 

förbiflöden i befintliga vattenkraftverk. 

Miljöpartiet vill ha ett nytt förvaltningssystem för Östersjön och en zonindelning där 

de kringliggande länderna ger upp en del av sin suveränitet för att låta en transnationell 

förvaltning ta hand om miljöfrågorna. Utöver detta vill man att fiskeförbud måste 

införas å det snaraste i vissa områden samt att en utflyttad trålgräns ska genomföras. 

Även sanktioner mot oljeutsläpp måste införas, exempelvis ska redare som begått 
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miljöbrott kunna få trafikeringsförbud inom svenska vatten. Miljöpartiet vill även att 

levande bottnar i Östersjön tas fram. Man vill kartlägga tillståndet hos bottnarna och 

därefter ta fram friska bottnar genom att rensa havsbottnarna på dumpade fartyg, 

krigsmateriel, gifter och annat som dödar dem. 

Våtmarker och sumpskogar är känsliga områden som bör skyddas mot ”vägar” för 

fyrhjulingar och skotrar. Miljöpartiet vill att det ska finnas en plan för återställande och 

restaurerande av våtmarker och sumpmarker då de är hem till flera hotade arter. 

Miljöpartiet arbetar för en ökad och bibehållen biologisk mångfald i skogen med 

hjälp av förvaltning. Man vill se till landskaps- och helhetsperspektiv snarare än till 

enskilda arter; den biologiska mångfalden är viktig. Miljöpartiet talar även mycket om 

att rädda kulturvärden i skogen. Ekonomibyggnader ska bevaras och finnas kvar då de 

tillhör landskapsbilden. Det ekologiska jordbruket är även en stimulerande faktor i 

bevarandet av kulturlandskapet då det håller betesmarker öppna och därmed uppfyller 

delar av miljökvalitetsmålen.  

Vad gäller energigenerering och förbrännande menar Miljöpartiet att det bör vara 

krav på att all avfallsförbränning genererar el. El bör även successivt avskaffas som 

värmekälla eftersom det finns många bättre alternativ. 

Flera hotade arter är beroende av hålträd och grova träd för sin överlevnad, därför 

vill Miljöpartiet kartlägga dessa och bevara eller återskapa dem i de fall där de inte finns 

kvar. Ett delmål är även att år 2010 skall förlusten av biologiskt mångfald ha upphört så 

att vi inom en generation därefter ska kunna glädjas åt en ökande biologisk mångfald. 

Man framhåller även att naturen med dess växter, djur, svampar och övriga organismer 

är viktiga då de tillför livskvalitet, välfärd och ökad hälsa för människan.  

Varje landskap har sin egen speciella prägel, därför vill Miljöpartiet att  varje 

landskap ska skaffa egna strategier för att bevara och utveckla den biologiska 

mångfalden i området. Då kan även viktiga naturområden och biotoper kartläggas för att 

senare användas i samhällsplaneringen och vid miljökonsekvensbeskrivningar så att 

miljön inte skadas vid utbyggnad. Miljöpartiet ifrågasätter även sättet att sätta 

ekonomiska värden på biologisk mångfald, man undrar hur dessa ekonomiska värden 

ska leda till måluppfyllelse av bevarandet. Miljöpartiet vill arbeta för att öka kunskapen 

och medvetenheten kring biologisk mångfald och vill därför satsa på en omfattande 

utbildning av lärare i de olika stadierna.  

Vad gäller GMO är Miljöpartiet negativt inställda och vill att märkningen av GMO-

påverkad gröda ska vara tydlig så att konsumenterna kan göra val. Man menar att 

GMO-grödor inte är säkra och att de inte heller stannar på de planteringar där de odlas 

utan lätt sprids till närliggande odlingar, vilket inte är acceptabelt. 

I Sverige behöver vi aktivt arbeta för att förbättra bränsleeffektiviteten, särskilt i 

personbilar. Fokus bör ligga på energisnåla lösningar och även ett klassificeringssystem 

från A till G, som på vitvaror, för bilar så att konsumenterna kan göra tydligare val. 

Även skatten bör fungera som ett styrmedel för konsumenterna, den bör enligt 

Miljöpartiet vara koldioxiddifferentierad för att ytterligare främja bränslesnålare fordon. 

 

2004/05: MJ261 av Åsa Domeij m.fl. 

Denna motion behandlar problemet med läkemedel och dess effekter på miljön. Man 

menar att läkemedelsrester ofta samlas i vattenmiljöer och att man även funnit spår av 
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av bl.a. läkemedlet Prozac i dricksvattnet. Miljöpartiet vill utreda hur miljöhänsyn kan 

vägas in i läkemedelsanvändandet. Styrfaktorer kan vara subventionering eller 

prissättningen och ett införande av ett pantsystem för att få in överblivna läkemedel till 

Apoteken. Sådana system bör införas på nationell nivå, detta även med tanke på målet 

”En giftfri miljö”. 

 

2004/05: N307 av Peter Eriksson m.fl. 

Motionen syftar till att precisera och förbättra energipolitikens mål, dvs minska 

oljeberoendet och miljöpåverkan. Miljöpartiet ifrågasätter användandet av fossilgas, 

man motsäger sig även utbyggnaden av en sådan gasledning som möjliggör ett ökat 

fossilgasanvändande. Om Sverige utökar sitt användande av fossilgas kommer det att 

omöjliggöra att vi når klimatmålet sänka koldioxidutsläppen. Vi kommer med stor 

sannolikhet inte heller hålla oss inom de utsläppsrättigheter vi har utan kommer tvingas 

att köpa utsläppsrättigheter av andra länder, vilket varken är ekonomiskt eller ekologiskt 

hållbart i längden. 

Oljeförbrukningen för uppvärmning och el har minskat väsentligt men oljeberoendet 

för transportsektorn har ökat. Miljöpartiet pekar på att Sverige har lägre bränsleskatter 

än de flesta av våra grannländer och dessutom Europas törstigaste bilpark. Miljöpartiet 

menar att vi måste arbeta för att påverka biltillverkarna att ta större hänsyn till 

miljöproblematiken. Utan att förändra biltillverkarnas prioriteringar av vilka bilar de vill 

tillverka framöver kommer inte klimatproblematiken eller oljeberoendet kunna 

förändras till det bättre. 

Miljöpartiet är negativt inställd till torveldandet då det anses vara jämställt med 

fossila bränslen och avger koldioxid vid eldning. Dessutom odlas torv i våtmarker vilka 

har ett högt bevarande värde för den biologiska mångfalden, vilken utarmas och får stå 

tillbaka för torven då den odlas. 

Partiet anser att kärnkraften bör avvecklas samtidigt som koldioxidutsläppen 

minskar. Man ser flera hållbara alternativ, exempelvis; vindkraft, fjärrvärme, fjärrkyla 

och pellets kan ersätta mycket kärnkraftsproducerad el. Sverige har ålderstigna 

kärnkraftsreaktorer som kostar mycket att hålla i skick, sammanlagt kostar kärnkraften 

varje år ca tio miljarder kronor att hålla i drift i Sverige. Kärnkraft eller inte kärnkraft är 

en internationell fråga då den vid problematiska situationer påverkar människor långt 

utanför de nationella gränserna. Sverige har mest kärnkraft per capita i världen näst efter 

Frankrike. 

Solvärme är ett alternativ till olja och el vilket är anledningen till att reglerna för att 

få installera solvärme i sitt hus bör förenklas och likformas. Miljöpartiet menar att 

staten har ett oundvikligt ansvar för att verka för en effektiv energianvändning då 

konsekvenserna av ineffektiv energianvändning är stora. 

 

5.4.4 2005/2006 

2005/06: N256 av Ingegärd Saarinen m.fl. 

Miljöpartiet vill med denna motion få riksdagen att ompröva sitt beslut gällande att 

bygga en naturgasledning mellan Tyskland och Sverige. Man menar att det hade 

behövts ett bredare underlag för att kunna göra en ordentlig miljökonsekvensanalys av 

situationen. Miljöpartiet menar att utbyggnaden av gasledningen motsätter sig både mål 
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i miljöbalken och i miljöpolitiken och bör därför omprövas. Ju mer utsläpp Sverige har 

från naturgas ju färre måste vi ha från andra sektorer för att väga upp och ha möjlighet 

att nå våra utsläppsmål. 

 

2005/06: MJ448 av Åsa Domeij m.fl. 

Miljöpartiet anser att det bör finnas ett enskilt jordbrukspolitiskt mål för Sverige. Man 

vill att miljökvalitetsmålen ska stå i fokus och att vi ska ha en hög självförsörjnigsgrad 

av baslivsmedel i landet. 

Motionen handlar om att lantbrukarna i Sverige spelar en viktig roll både för 

ekonomin, samhället, naturen och kulturlandskapet. Framförallt de ekologiska bönderna 

bidrar till att skapa öppna marker vilket motverkar förbuskning av landskapet. 

Miljöpartiet framhåller idisslarna som en resurs, då de gör ”kött av hö” och ger oss 

högvärdigt protein samtidigt som de håller landskapen öppna. Dock är det viktigt att 

tänka på djurhållningen och djurproduktionen då den ofta inte är acceptabel. Djuren har 

enligt Miljöpartiet rätt till  ett naturligt liv. Ofta är en djurens undermåliga 

levnadsstandard en konsekvens av djurskyddslagens svaga föreskrifter. Miljöpartiet vill 

att Djurskyuddsmyndigheten ska få i uppdrag att se över sina föreskrifter och göra 

djurens situation bättre. 

Småskalig närslakt är någonting som Miljöpartiet ställer sig bakom, de anser det 

bättre för djuren om de slipper en lång sista resa i livet. Man har även en plan för 

slaktavfallet och menar att det är tänkbart att införa ett investeringsstöd för gårdsbaserad 

biogasproduktion vid bränning av slaktavfall. 

Djurens hälsa är inte bara viktig för djuren själva utan även avgörande för 

människans hälsa då vi äter djuren. I Sverige har vi ovanligt friska djur och vill att det 

ska förbli så, därför vill Miljöpartiet framhålla vikten av att importerade djur testas och 

sätts i karantän på ett ordentligt sätt innan de släpps in i landet. 

Jordbruken har även en negativ miljöpåverkan då de är storkonsumenter av fossila 

bränslen. Boskapsskötseln svarar även för 50% av det antropogena metanutsläppet. Vid 

en övergång till ekologiska jordbruk skulle jordbrukens energislukande minska då 

framförallt tillverkandet av handelsgödsel kräver mycket energi. Miljöpartiet anser även 

att man skulle tillämpa skyddszoner vid vattendrag och att där inte fick användas 

bekämpningsmedel eller odling av GMO-grödor, detta för djuren i områdets skull. 

Ett ekologiskt jordbruk skulle även jämna ut den regionala växtnäringsobalansen, då 

de oftare själva handhåller det hö som idisslarna lever av. I konventionella jordbruk 

skördas ofta födan på en mark och djuren bor på en annan; energitillförseln och 

avkastningen är inte jämn. Miljöpartiet vill ha växtodlingsplaner samt miljöhusesyn så 

att växtnäringsbalansen kan utjämnas. Detta främjar en hållbar utveckling. 

Miljöpartiet vill se en sänkt moms på livsmedel från ekologiskt certifierade gårdar 

för att främja konsumtionen på ekologiska livsmedel. 

Även i denna motion trycker man på vikten av att staten år 2010 bör ha en offentlig 

upphandling där minst 25% av varorna ska vara ekologiskt producerade. 

Gällande kärnkraften vill Miljöpartiet att den snarast möjligt ska avskaffas och 

presenterar här idén om att odla energigrödor som saliz eller hampa på åker areal som 

ligger i träda. Detta skulle ge så mycket energi att vi skulle kunna stänga fyra 

kärnkraftsreaktorer. 
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Man vill även satsa på mer småskalig och lokal livsmedelsproduketion, dels för att 

levandegöra landsbygden men även av mer direkt miljömässiga skäl som att det 

minskar transporterna. 

Miljöpartiet berömmer även den svenska KRAV-märkningen och menar att 

kvalitetsfrågor och ursprungsmärkning måste synas och göra skillnad. När kött är 

KRAV-märkt är sannolikheten att djuret varifrån köttet kommer haft en drägligt liv, 

vilket är faktorer som tydligare borde styra konsumenternas val. 

En nationalisering av jordbrukspolitiken inom EU är att förorda. Som det är nu så 

sker en stor överproduktion vilket slår ut jordbruken i fattiga länder. Man vill även ha 

ett riktat ersättningssystem så att måluppfyllnaden kan kontrolleras bättre. Ett direkt 

ekostöd för miljöanpassad djuretisk produktion bör införas. 

Som ett sista krav i motionen anförs att det bör införas ett krav att en viss andel av 

livsmedelsimporten till Sverige ska vara ekologisk. 

 

2005/06: MJ449 av Åsa Domeij m.fl. 

I denna motion om skogens värde framhålls inte skogen bara som hemvist åt växter och 

djur, virke- och energiproducent utan även kunskaps- och kulturbärare samt en plats där 

människor kan ägna sig åt jakt och hälsofrämjande friluftsliv. Långtidssjukskrivna mår 

bättre med skogskontakter. 

Miljöpartiet vill lägga resurser på att utbilda, både skogsägare och vanligt folk om 

hur skogen bör skötas och förutsättningarna för ett sunt skogsbruk. 

Biologisk mångfald som fråga bör skötas nationellt, men med regionala skillnader 

beroende på förutsättningar. Man måste se till helhetsperspektiv för att kunna rädda och 

bevara arter inom isolerade områden. Urskogar måste respekteras och inte skövlas då 

det man förstör då är irreversibelt. Miljöpartiet vill sträva efter att  bedriva ett 

ekonomiskt lönsamt skogsbruk inom ramen för att bevara och utveckla den biologiska 

mångfalden. Vi måste snabbt hitta långsiktigt hållbara skogsskötselmetoder så att 

skogsekosystemen kan fungera naturligt och vara livskraftiga hem åt växt- och djurlivet. 

Vid kalhyggen har många arter svårt att överleva vintern då de inte hinner ställa om. 

Miljöpartiet vill att man minskar kalhyggena och arbetar med metoder som främjar 

naturlig föryngring av skogen på ett sätt så att kontinuiteten bibehålls. Man måste se till 

vilka effekter en föryngringsavverkan får på den biologiska mångfalden och ta hänsyn 

till det i de beslut som fattas. Avverkningsplaner ska heller inte godkännas om de inte 

har en aktuell och fullgod skogsbruksplan inkluderade. Enligt Miljöpartiet ska 

skogsbruk bedrivas på ett sätt som möjliggör att alla skogens arter överlever och 

återetablerar sig efter avverkningar. 

Miljöpartiet vill även verka för att andelen lövskogsareal ökar i Sverige och då 

framförallt ädellövskogar. 

Klöverviltstammarna i Sverige kostar skogsbruket stora summor då de försämrar 

virkeskvaliteten och återväxtmöjligheterna i skogarna. De ekonomiska vinsterna i jakten 

väger heller inte upp förstörelsen. Miljöpartiet vill minska klöverviltstammarna och 

räknar ut att skogsbruket skulle tjäna 0,5 miljarder per år om detta skedde. Rovdjuren 

däremot vill Miljöpartiet se öka i antal. 

Miljöpartiet vill förbjuda användandet av kemiska bekämpningsmedel i skog och 

mark. Ofta sprutas marker för att Snyltbaggen inte ska få fäste, men miljöpartiet menar 
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att hyggesvila på tre tillväxtperioder får bukt med Snyltbaggeangreppen på ett naturligt 

sätt. 

Våtmarker och sumpskogar är boplatser för flera arter som nu är hotade pga. att 

skogsbruket dikar ut markerna för att göra plats åt vägar. Miljöpartiet vill därför minska 

antalet vägar i skogarna och restaurera de gamla våtmarkerna och sumpskogarna, vilket 

varken är svårt eller dyrt. Även skogens små vattendrag behöver ett starkare skydd och 

tydligare hänsynsregler då dessa, framförallt de äldre, har egna ekosystem men vatten- 

och bottenorganismer som ibland är unika. I dessa sammanhang är det viktigt att vi har 

en helhetssyn bortom ägandeförhållanden och andra mänskliga gränser. Vi måste arbeta 

gemensamt för att långsiktigt bibehålla biologisk mångfald. Skogsstyrelsen bör ges 

större resurser och möjlighet för att kunna avsätta biotopskydd och naturvårdsreservat 

och även sköta dessa. Man kan även tänka sig att markägare som sätter sina marker 

under biotopskydd får ersättning av staten men bibehåller jakträtten på markerna. 

De djur som tar störst skada av det konventionella skogsbruket är de som är 

specialiserade på olika saker eller speciellt anpassade för den speciella biotopen vari de 

levt. Vi bör därför verka för att återgå till en för naturen anpassad avverkning. 

Miljöpartiet tar upp flera ekonomiska nackdelar med försurningens påverkan på skog 

och mark och pekar på flera förlustområden för människan om vi inte slutar att förstöra 

och försura markerna. Man vill även att regering ser över miljöbalken och 

skogsvårdslagen samt hur dessa kan integreras för ett effektivare och mer målstyrt 

arbete. 

 

5.5 Moderaterna 

Här följer en redogörelse för de motioner som motsvarat de sökord som tidigare 

redogjorts för inom Moderaterna 

 

5.5.1 2002/2003 

2002/03: N230 av Patrik Norlinder och Henrik Westman 

Moderaterna vill i denna motion att Sverige ska bygga ut naturgasnätet, framförallt i 

mellansverige. Man lägger fram flera argument för att en naturgasledning inte skulle 

öka koldioxidutsläppen, som naturgas ensamt skulle göra, då den även skulle användas 

för att framställa el, vilket i sin tur skulle minska användandet av kolkraft. En 

utbyggnad av naturgasnätet skulle även främja biogasanvändandet eftersom 

gasledningarna då redan var byggda. När en gasledning är byggd underlättar den även 

för miljön på så sätt att den minskar transporterna av andra energiproducerande ämnen. 

 

2002/03: N301 av Mikael Odenberg m.fl. 

Motionen pekar på de problem som Moderaterna anser att den sittande regeringens 

energipolitik skapar. Man tydliggör att energianvänandet ständigt ökar i Sverige och att 

effektproblematiken måste lösas då det är oförenligt med stängandet av 

kärnkraftsreaktorer i Sverige. I nuläget drivs Sverige till hälften av kärkraft och till 

hälften av vattenkraft vilket i nuläget räcker precis, men inte mer. Moderaterna menar 

att miljöfrågorna och risken för kraftigt ökade utsläpp av koldioxid från Svensk 

elbroduktion måste hanteras på ett rimligt sätt, detta definieras inte ytterligare. Man vill 
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föra en politik som främjar en säker och konkurrenskraftig el- och energiförsörjning i 

hela Sverige. All energiproduktion ska klara högt ställda miljö- och säkerhetskrav. 

Moderaterna är generellt, och så även här starkt emot detaljstyrning, särskatter coh 

subventioner inom energipolitiken. Istället vill man ha generella högt ställda miljö- och 

säkerhetskrav för all energiproduktion, vilken helst ska ske på en fri marknad. 

Om miljövänlig elproduktion (kärnkraft) läggs ner i ett land för att ersättas av dålig 

elproduktion, skadar det inte bara det land i vilket det sker utan även alla kringliggande 

länder och deras miljö, Moderaterna vill därför främja ett nordeuropeiskt energipolitiskt 

samarbete. Moderaterna vill utöka elproduktionen och göra det genom att bygga ut 

naturgasledningarna. 

Man är starkt kritisk till subventioneringarna av vindkraftverk och andra energikällor 

som inte är ekonomiskt lönsamma i sig själva. 

Moderaterna är starkt kritiska till minskandet av kärnkraftsproducerad el i Sverige 

och Europa. När elanvändandet ökar är det bra att kunna mäta behovet med miljövänligt 

producerad el. Att avveckla den i förtid kostar pengar och har negativa effekter på 

miljön, i Sverige kan vi inte heller förlita oss på att vi överhuvudtaget har tillgång till el 

under vissa perioder av året, om inte kärnkraftsproducerad. 

Utvecklingen av framtidens energikällor måste vara kostnadseffektiva, säkra och 

miljövänliga. 

 

2002/03: MJ420 av Per Westerberg m.fl. 

Moderaterna pekar på att miljösituationen i Sverige har blivit mycket bättre tack vare 

teknikutvecklingen och en en allmännt högre kunskapsnivå. Bland annat har  antalet 

sälar och rovfåglar i Östersjön ökat pga lägre halter av miljögifter. Det finns mycket 

kvar att göra för att minska utsläppen ytterligare, framförallt ska detta utgå ifrån den 

enskilda människans ansvar i samspel med marknadsekonomin. Moderaterna 

understryker att människan är unik; mycket pga sitt samvete, förnuft, intelligens och sin 

kunskap, vilket gör att vi har ett ansvar att förvalta naturen och miljön i stort. Man 

accepterar inte att människan värderas likt eller jämställs med djuren eller andra 

organismer i ekosystemet. 

Det är inte den västerländska livsstilen som utgör något hot mot miljön utan snarare 

fattigdomen. Miljövänliga hanteringsprocesser kostar pengar och det är endast 

människor som lever i en god ekonomisk situation som har råd med detta engagemang. 

Moderaterna talar mycket om den fria marknaden som drivkraft. När människorna 

ändrar sina vanor och gör val baserade på vad som är bäst för miljön så tvingas 

företagen följa efter.  

Vi måste arbeta för att utveckla och producera nytt som är bra istället för att 

koncentrera oss på att sona för gamla synder vilket skulle ta alldeles för lång tid och för 

mycket pengar från den positiva utvecklingens resurser. 

Man vill arbeta aktivt med det internationella miljösamarbetet då det är där de stora 

resultaten kan nås. 90procent av det försurande nedfallet över Sverige och 

övergödningen i Östersjön kommer från andra länder. Möjligheten att lösa 

miljökonflikter genom juridiska processer bör öka; bland annat måste man kunna ställa 

förorenare till svars att betala de kostnader som föroreningen gett upphov till. 
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Moderaterna vill även lagstifta om förbud för särskilt farliga ämnen och processer. Man 

anser det bättre med lagar och förbud än bidrag för det som är bra. 

Moderaterna vill verka för försiktighetsprincipen i miljöarbetet. Det vill säga att man 

ska kunna förbjuda eller begränsa användandet av ett ämne eller en produkt även om det 

inte helt går att bevisa att det är farligt. 

Handel med utsläppsrätter är något mycket positivt och ett effektivt system för att 

uppnå målet om minskade utsläpp av växthusgaser. Den som säljer en utsläppskvot 

måste minska sina utsläpp med motsvarande mängd och den som köper övertar rätten 

att släppa ut den aktuella mängden. Moderaterna vill att Sverige aktivt driver på för att 

handeln inom EU och på sikt globalt ska komma igång snarast. 

 

5.5.2 2003/2004 

2003/04: N219 av Elizabeth Nyström 

Motionen kritiserar bland annat avvecklingen av kärnkraften som Moderaterna anser 

vara den renaste och mest effektiva energikällan. Man pekar på att det finns 

miljömässiga risker med att avveckla kärnkraften, tex en möjlig ökad grad av försurning 

och ett sämre företagsklimat då Sverige inte kan garantera en god elförsörjning utan 

våra kärnkraftsreaktorer. 

 

2003/04: N261 av Lars Lindblad 

Moderaterna pekar här på att de vill driva en förnyad och modern energipolitik som tar 

sin utgångspunk i dagens verklighet. Man kritiserar det tidigare 

folkomröstningsgrundade beslutet att avveckla kärnkraften. Undersökningsresultat 

presenteras som visar att nästan tre fjärdedelar vill behålla eller vidareutveckla 

kärnkraften i Sverige. En förnyad och modern energidebatt – som tar hänsyn till dagens 

situation gällande miljö, hälsa och ekonomi. 

 

2003/04: N333 av Marietta de Pourbaix – Landin m.fl. 

Subventioneringar och särregleringar för olika energiproducenter är ingenting som 

Moderaterna stödjer. Istället för att subventionera energiproduktionen bör staten 

understödja forskning utveckling av ny teknik. Man vill ha en bra och ekonomiskt sund 

energiförsörjning där de olika energislagen får konkurrera på lika villkor och stå för sina 

egna kostnader. Som det är nu så subventioneras flera av de förnybara energikällorna 

vilket gör att de inte konkurrerar på lika villkor. Moderaterna är även starkt kritiska till 

systemet som tvingar oss at köpa att köpa ca sju procent av årsförbrukningen av så 

kallad grön el, vilket innebär att konsumenterna tvingas subventionera den gröna elen.  

Åsikterna gällande utvecklandet av vindkraftverken är flera. Moderaterna pekar på 

den försämrade boendemiljön för den som bor nära ett eller flera vindkraftverk. De 

ställen i Sverige som ännu inte är utsatta för bullerljud, ska skyddas och kunna förbli 

tysta zoner i landet. Ornitologer uttrycker oro för fåglarna i vissa områden med 

vindkraftverk och fiskare och marinbiologer är oroliga för fiskarnas lekplatser och 

livsmiljö. Effekterna av vindkraftverken måste undersökas och klarläggas innan 

tillstånd ges att bygga ut. 

 

2003/04: N389 av Mikael Odenberg  
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Moderaterna framför i motionen kritik mot den Socialdemokratiska regeringens sätt att 

driva en energipolitik som man menar är kortsiktig, onödigt dyr och dessutom stöter 

bort arbetstillfällen. När man stänger kärnkraftverken stänger man en miljövänlig och 

säker energikälla. Det är en mycket dålig miljö- och energipolitik eftersom det kommer 

att resultera i höjda elpriser och en osäker eltillförsel, vilket är mycket dåligt för den 

svenska industrin som vi på detta sätt riskerar att förlora. 

Bidragen till miljömärkningen av produkter är Moderaterna mycket kritiska till. Man 

aser inte att det finns några skäl för staten att ge stöd till enskilda föreningar. 

Miljömärkning är ett led i företagens marknadsföring och bör inte heller vara föremål 

för enskilda statliga insatser.  

 

2003/04: N290 av Lars Lindblad 

Motionen riktar sig främst mot Skåne och behandlar Moderaternas önskan att Sveriges 

energiförsörjning skulle hanteras på ett annat sätt. Man är orolig för att 

strömförsörjningen inte håller för svårare prövningar, tex torrår eller extremt kalla 

vintrar och vill därför ändra på den svenska energipolitiken. Moderaterna anser det fel 

att avveckla kärnkraften eftersom det har lett till höga elpriser och elbrist vilket är ett 

hot mot tillväxten. 

Sydsverige drabbas extra hårt av elbristen eftersom man där får förlita sig på 

importerad kolkraft från Danmark och Tyskland. Kraftvärme baserad på naturgas skulle 

kunna konkurrera ut kolkraften men detta kräver villkor som möjliggör. En fortsatt 

utbyggnad av naturgasnätet skulle förbättra möjligheterna till investeringar i små 

kraftvärmeanläggningar vilket i sin tur skulle minska koldioxidutsläppen radikalt om de 

hade använts effektivt. Biogas kan även användas som fordonsbränsle med gott resultat. 

I Malmö drivs alla stadsbussar på biogas. 

Moderaterna vill främja en energimarknad där flera konkurrenskraftiga alternativ har 

möjlighet att verka. En viss utbyggnad av vindkraften bör kunna ske i Sverige, men inte 

i den grad som Socialdemokraterna förespråkar då det finns flera hinder på vägen som 

måste undersökas noga innan något sker; bland annat hur fiske- och fågellivets påverkas 

av det konstanta lågfrekventa bullret som uppstår. Ett annat problem är de boendes 

husvärdering som med stor säkerhet kommer att sjunka.  

Trots allt måste straffskatten på kärnkraften avvecklas och energiskatterna förändras 

så att miljöstyrningen bli mer effektiv coh tydlig än idag. Vindkraften bör utvecklas till 

att vara ett komplement till kärnkraften och vattenkraften men inte en dominerande 

energikälla 

 

2003/04: MJ370 av Catharina Elmsäter - Svärd 

Moderaterna menar att miljösituationen i Sverige har den tekniska utvecklingen och den 

höjda kunskapsnivån att tacka för förbättrandet. Man beskriver en situation där både luft 

och vatten förbättrats så att djurarter har kunnat komma tillbaks och leva i områden som 

tidigare ansetts döda. Miljöforskningen och miljöövervakningen måste prioriteras så att 

vi kan få kunskap om vilka slags effekter vissa utsläpp har på djur och organismer i 

naturen. Med god kunskap kan vi driva en effektivare miljöpolitik. 

Man är mycket tydlig med att påpeka att det inte är den västerländska livsstilen som 

utgör ett hot mot miljön, inte heller tillväxten, utan fattigdomen i världen. Att bekämpa 
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fattigdomen borde vara en prioriterad uppgift även ur miljösynpunkt. Det handlar om att 

utnyttja marknadsekonomins krafter för att få fram produkter och en produktion som är 

långsiktigt hållbar för naturen. I samband med de marknadsekonomiska krafterna är det 

personliga ansvaret som styr utvecklingen, den styrkraften kan inga regleringar ersätta. I 

den  rika delen av världen  har miljöintresset ökat dramatiskt och allteftersom de börjar 

fundera över hur deras beslut påverkar omvärlden så förändras konsumtionen och då 

produktionen. 

Människovärdet är enligt Moderaterna inte jämförbart med djur eller andra levande 

organismer i naturen.  

Det internationella samarbetet bör enligt Moderaterna kraftigt öka. Därigenom ska 

man kunna lösa miljökonflikter på ett bättre sätt och även implementera tydligare lagar 

som kan se till att ”Polluters Pay Principles” fungerar. Antalet regler som styr måste 

minska för att en effektiv juridisk ordning. Ett internationellt miljösamarbete främjar en 

bättre miljö. 

Moderaterna kritiserar Socialdemokraternas målsättning att nå 

Bruntlandskommissionens mål från 1998 för en hållbar utveckling på kort tid. De menar 

att det inte är en realistisk målsättning även om den är positiv. Man är även 

genomgående kritisk till nedstängningen av Barsebäck 1 och det tankeförbud mot 

uppförande av nya kärnkraftsreaktorer som finns. Man pekar på att sedan stängningen 

har koldioxidutsläppen ökat eftersom Sverige, speciellt Sydsverige, behöver importera 

energi från koleldade kraftverk i Danmark och Polen. Handel med utsläppsrätter är 

något som Moderaterna tydligt förespråkar, särkilt som 90% av det försurande nedfallet 

över Sverige inte kommer ifrån Sverige utan från länderna runt Östersjön. 

 

2003/04: N342 av Mikael Odenberg m.fl. 

Moderaterna är tillfreds med att Sverige i huvudsak drivs av vattenkraft och kärnkraft, 

men de ser problemen med att det vid torrår kan bli problem med elförsörjningen och 

anser kärnkraften vara en bra och säker energikälla som inte heller släpper ut någon 

koldioxid. Med detta som bakgrund vill de utöka kärnkraften i landet. Man kritiserar 

regeringens prioriteringar av vissa energikällor framför andra, bl.a. prioriteras förnybara 

energikällor framför kärnkraften och naturgasen. Vindkraften kan göra stor skada i 

fjälltrakterna likväl som vid kusterna, vi vet för lite om riskerna för att Moderaterna ska 

vilja satsa storskaligt på vindkraft. 

Man är starkt kritisk till de subventioner som finns för förnyelsebara energikällor 

samt de andra styrande skatter och energipolitiska insatser som ska få konsumenterna 

och producenterna att välja förnyelsebara energikällor istället för kärnkraft eller natur-

/biogas. Moderaterna anser det vara ett stort misstag att börja avveckla kärnkraften då 

de ser den som en energikälla som både är koldioxidfri och säker. Genom att stänga 

Barsebäck1 ökade utsläppen på grund av importerad kolgrundad energiproduktion, att 

stänga ännu en reaktor skulle omöjliggöra regeringens mål att sänka koldioxidutsläppen 

i Sverige. 

Moderaterna vill ha en säker och konkurrenskraftig el- och energiförsörjning i hela 

Sverige som motsvarar de genomgående högt ställda miljö- och säkerhetskrav som 

finns. 
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5.5.3 2004/2005 

2004/05: N14 av Peter Danielsson m.fl. 

Ca 39 procent av statligt ägda Vattenfalls energiproduktion består av kolkraft vilket 

bidrar till att de kommer nästan sist på Världsnaturfondens lista av miljövänliga företag. 

En stängning av Barsebäck 2 kommer leda till ytterligare ökade koldioxidutsläpp vilket 

påverkar miljön negativt. Moderaterna menar att regeringen bör föra en mer 

ansvarstagande politik och se till att Sverige når sina mål att säkerställa en uthållig, 

miljövänlig och konkurrenskraftig tillgång till energi över hela landet. Ett avvecklande 

av kärnkraften ökar koldioxidutsläppen och ställer Sverige i en position där vi måste 

importera el som producerats av kolkraft, detta drabbar Skåne värst. Kärnkraften betalar 

för sin egen slutförvaring med sina vinstpengar vilket symboliserar hur Moderaterna ser 

på energipolitiken då man anser att varje energiproducent ska kunna stå för sina egna 

kostnader, utan statlig inblandning. 

 

2004/05: N405 av Anne-Marie Pålsson m.fl. 

Den svenska skogen är inte bara råvarukälla till pappers-, massa- och träindustrin utan 

också en viktig energikälla. Denna industri är även grunden till vårt välstånd. 

Moderaterna vill se en mer diversifierad elförsörjning och framhåller att Sverige är 

mycket mindre oljeberoende än de flesta andra länder eftersom vi baserar vår 

energiförsörjning på vattenkraft och kärnkraft.  Dock får vi kompensera för den 

nedstängda reaktorn Barsebäck 1 genom att importera energi från koldrivna kraftverk i 

Östersjöregionen. Detta visar hur skadligt det är för Sverige att avveckla kärnkraften i 

förtid. Man vill ha en ny och långsiktig energipolitik som motsvarar det ständigt ökande 

energibehov som landet har. Moderaterna anser att energipolitiken ska främja en säker 

och konkurrenskraftig el- och energiförsörjning i hela Sverige och att all denna 

energiproduktion ska klara högt ställda miljö- och säkerhetskrav. Vi behöver verka 

internationellt för att minska utsläppen av växthusgaser. 

Miljömålen ska nås genom politiska insatser på rätt beslutsnivå, beroende på 

problemet; alltifrån kommunal till EU-nivå. Överhuvudtaget är det viktigt att samarbeta 

internationellt för att minska utsläppen. 

På nationell nivå är det viktigt att vi gör om energibeskattningen. Grunden för 

miljöskatterna bör vara den samhällsekonomiska skada som orsakas av 

energiproduktionen.  Moderaterna menar att det därför inte finns någon anledning att 

gynna förnybara energikällor. Om energikällan släpper ut mycket koldioxid ska den 

skattas högre eftersom miljöskatter ka användas för att minska miljöbelastningen från 

energiproduktionen. Det finns dock en baksida – om vi beskattar för högt växer risken 

att de svenska företagen flyttar utomlands. 

Naturgas är ett fossilt bränsle som släpper ut koldioxid till atmosfären, men den har 

betydligt bättre miljöegenskaper än andra fossila bränslen och släpper heller inte ut 

mycket föroreningar. I Sverige står naturgas nu för ca 1,5 procent av 

energiförsörjningen men Moderaterna skulle gärna se att den stod för närmare 20 

procent. 

Varje energislag måste leva på egna meriter. Om det anses att kärnkraften är så 

skadlig otillräknelig att den måste stängas ned – då bör man stänga ner alla 
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kärnkraftsreaktorer. Moderaterna anser att kärnkraften, så länge den uppfyller 

säkerhetskraven är ekonomiskt lönsam och bör finnas kvar. 

 

5.5.4 2005/2006 

2005/06: MJ522 av Fredrik Reinfeld m.fl. 

Den enskilda människans ansvar och respekten för människovärdet är utgångspunkten i 

miljöpolitiken. Som konsument har hon stor makt att påverka konsumtions- och 

produktionsmönster. Det går att se att miljöarbete går hand i hand med utveckling och 

ekonomisk tillväxt. Det är de marknadsekonomiskt inriktade länderna som lyckas allt 

bättre med att kombinera ekonomisk tillväxt och miljöhänsyn. Moderaterna menar att 

den fria företagsamheten är den starkaste välståndsskapande kraften i vår värld. I fattiga 

områden är det de kortsiktiga behoven som styr beteendena, om de basala behoven 

däremot är tillgodosedda finns större möjlighet att göra medvetna val. 

Fattigdomsbekämpning är ett viktigt led i att förbättra miljön.  

Moderaterna lägger stort förtroende till marknadsekonomins styrkraften när man 

säger att så länge prismekanismen fungerar finns det ingen risk att vi helt gör slut på 

någon ändlig tillgång. Det enda som ses vara i riskzonen för att ta slut är fisken då det 

inte är någon enskild som äger havet och fisken. Moderaterna vill tilldela EU´s länder 

fiskekvoter så att vi inte utarmar haven. 

Efterfrågan på livsmedel kommer med största sannolikhet att öka, då framförallt 

animaliskt protein. Hur detta ska produceras är avgörande för miljöns förändring. Hur 

väl vi lyckas med att säkra tillgången på färskvatten likaså. 

En ökad energiförbrukning samtidigt som vi minskar koldioxidutsläppen är vad som 

bör åstadkommas. Sverige ska genom EU lägga mycket kraft på att få till stånd ett 

övergripande åtgärdsprogram för att få ner utsläppen av växthusgaser. Ett sätt att göra 

det är att införa handel med utsläppsrätter inom EU, i framtiden kanske även globalt. 

Väl fungerande energikällor skall användas till sin fulla kapacitet. Att lägga ner fullt 

fungerande kärnkraftverk är resursslöseri och kapitalförstöring. Miljökraven på 

energiproducenterna ska bedömas efter dess effekter på miljö och hälsa, inget annat 

menar Moderaterna som vill ha ett skattesystem som effektivt styr mot miljövänliga 

bränslen och fordon så att den bränslesnåla teknologin lönar sig samtidigt som färre 

växthusgaser släpps ut. 

Försurningen är ett allvarligt miljöproblem som drabbar skogar, vattendrag och 

människor. Det mesta av de försurande ämnena kommer från andra länder men faller 

ner över Sverige. EU jobbar för att förbättra situationen men ännu är det inte löst, men 

Moderaterna anser att ett internationellt samarbete är den främsta vägen till en bättre 

miljö. På samma sätt är Östersjöns hälsa ett ämne som bäst behandlas internationellt då 

tillflödesportarna ligger i alla länder runt Östersjön, vilket gör föroreningskällorna 

mycket svårfångade. Främst tros de komma av övergödning eller felgödning inom 

jordbruket vilket tar sig ut i sjöar och hav. 

Det finns olika värden i att bevara miljön; både historiskt, kulturellt men också av ett 

nyttoperspektiv. Potentiellt kan vi dra nytta av alla arter. Självklart måste människan ta 

hänsyn till andra levande individer men människan ska samtidigt skapa gynnsamma 

förhållanden för sig själv.  
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Moderaterna anser det negativt att det i Sverige undandras stora arealer, främst 

skogsmark, från produktion för att de ska återgå till ängs- och hagmark. Detta är inte 

befogat.  

Återanvändning av material får inte bli ett självändamål. Mycket av avfallet har ett 

brännvärde och måste inte återanvändas. Att resurser skall återanvändas eller återföras 

till naturen kan leda till resursslöseri. Moderaterna vill inte ha någon skatt på 

avfallsförbränning då många sopor har ett bra bränslevärde. 

 

2005/06: MJ45 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl 

Moderaterna vill ha en ökad harmonisering av den svenska klimatpolitiken. Man anser 

EU vara det viktigaste verktyget för att nå framgång i globala förhandlingar så att 

lösningar som är både klimatvänliga och kostnadseffektiva kan åstadkommas 

Internationellt sett har Sverige mycket låga utsläpp av växthusgaser vilket beror på 

mixen av kärnkraft och vattenkraft som driver vårt land. Marknaden efterfrågar dock 

mer kärnkraft vilket moderaterna understödjer eftersom industrins 

konkurrensmöjligheter i Sverige måste beaktas. Man understödjer även en större 

mångfald på energimarknaden. 

 

5.6 Socialdemokraterna 

Här följer en redogörelse för de motioner som motsvarat de sökord som tidigare 

redogjorts för inom Socialdemokraterna. Sammantaget är de Socialdemokratiska 

motionerna få. 

 

5.6.1 2002/2003 

2002/2003: N388 Av Jan Emanuel Johansson och Berndt Ekholm 

Motionen behandlar transnationella företag (TNC) och deras politiska inflytande i 

världspolitiken såväl som i enskilda länders ekonomi. TNC har inga etiska åtaganden, 

varken gentemot människor eller mijlö, men kan ändå agera som en politisk kraft 

genom sitt kapital. Man är orolig för faktum att det är svårt att ställa TNC inför rätta när 

de begått brott mot mänskligheten eller brustit i sin miljöhänsyn.  

Frivilliga uppförandekoder, företag och nationer emellan, som FN:s Global Copact 

och det svenska Swedish Social Compact, som premierar gott beteende och 

ansvarstagande för mänskliga rättigheter och miljö, är bra men inte tillräckligt. Man vill 

att Sverige ska vara ett land i framkant vad gäller dessa frågor och ett land som aktivt 

trycker för dessa frågor i FN, EU och andra internationella sammanhang. På ett 

nationellt plan bör Sverige genom Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit, 

enbart acceptera kreditgivning från företag som lever upp till grundläggande regler för 

arbetsrätt, miljö- och mänskliga rättigheter. 

Denna motion är med undantag av de sista meningar identisk med N240 från 

Miljöpartiet, N321 från Centerpartiet och N311 från Vänsterpartiet. Härefter följer en 

sammanfattning av vad Socialdemokraterna fokuserade på i de avslutande personligt 

formulerade meningarna. 
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Socialdemokraterna uttrycker att vi i Sverige relativt snabbt kan vidta avgörande 

åtgärder som att exempelvis reglera vilka företag som accepteras av 

Exportkreditnämnden och Svensk exportkredit. 

 

 

5.6.2 2003/2004 

2003/04: N302 av Ronny Olander m.fl 

Svensk välfärd behöver en tydlig industriell utveckling och ett företagsklimat som gör 

det lätt för näringslivet att finnas i Sverige. Eftersom det finns goda anledningar att oroa 

sig för energiförsörjningen i Sverige föreslår Socialdemokraterna att man ska bygga ut 

naturgasnätet då det har en lägre miljöbeskattning än kol, olja och gasol och därför ge 

företagen en bättre möjlighet att sänka sina kostnader, säkra sin energiförsörjning och 

samtidigt underlätta för miljön. Dessutom skulle en gasledning avlasta vägnätet vilket i 

sin tur avlastar miljön. 

 

2003/04: N384 av Hans Stenberg och Agneta Lundberg 

Basindustrin är viktig för den svenska välfärden eftersom den står för en fjärdedel av 

Sveriges exportinkomster. Vi måste bevara och utveckla basindustrin i Sverige. För 

detta är en god energiförsörjning till rimliga priser en förutsättning. Socialdemokraterna 

vill verka för en ansvarsfull och långsiktig energipolitik som underlättar för 

utvecklandet av basindustrin i Sverige. 

 

2003/04: N407 av Anders Sundström 

Avvecklingen och avregleringen av kärnkraften kräver ett stort samhällsengagemang för 

att kompensera energiförlusten. Det är därför viktigt att staten behåller Vattenfall i sin 

ägo och verkar för att bli föregångare för omställningen av energiomställningen enligen 

riksdagens beslut. 

 

5.6.3 2004/2005 

2004/05: MJ210 av Carina Hägg 

Allteftersom färgerna i Sverige har miljöanpassats har problem uppkommit då 

gifthalterna i de inte längre tillåtna färgerna höll alger och svartmögelangrepp borta, 

vilket de nya färgerna inte gör. Socialdemokraterna vill att åtgärder tas för att få tillgång 

till husfärg med längre hållbarhet än den nuvarande. De nu aktuella färgernas mindre 

skyddande kvaliteter driver även köpare utomlands för att köpa färg som håller alger 

och mögel från deras hus med hjälp av kemikalier som inte längre är tillåtna i Sverige. 

Man måste klara att kombinera miljöhänsyn med kvalitet och hållbarhet. 

 

2004/05: MJ530 av Kenth Högström m.fl. 

Energitorv är en värdefull energikälla såväl som den sysselsätter människor och 

omsätter stora summor pengar i Sverige. Torv som förbränns ger ifrån sig negativa 

växthusgaser dock mindre än torvmosse. Torven ses i internationella sammanhang som 

ett fossilt bränsle som bidrar till växthuseffekten men Socialdemokraterna menar att 

man skulle utnyttja den EU artikel som ger tillfälligt undantag för vissa anläggningar så 
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att Sverige kan testa torven och andra energikällor som ger växthusgaser och analysera 

samt värdera dessa. 

 

2004/05: N312 av Krister Örjfjäder m.fl. 

Motionen anför en önskan om att den svenska energipolitiken ska sträva efter att hålla 

en hög, jämn nivå på energin. Industrin och framförallt glasindustrin är en nyckelnäring 

i Kalmarregionen vilken samtidigt är mycket känslig för elprishöjningar. Om inte en 

trygg tillgång på kostnadseffektiv energi kan säkras så kan inte heller turistnäringen och 

arbeten i regionen säkras. 

 

2004/05: N449 av Ronny Olander m.fl. 

Naturgasen är ett viktigt komplement i den svenska energiförsörjningen som behöver en 

effektiv och modern energikälla för att hålla välfärden hög. Riksdagen har beslutat att 

bygga ut naturgaskraftväremen i Sverige vilket skulle stärka infrastrukturen och 

sysselsättningen. Socialdemokraterna önskar med denna motion att utbyggnaden av  

naturgasnätet byggs ut med en snabbare hastighet för att motsvara kraven från de 

svenska energiförsörjningsbehoven. 

 

5.6.4 2005/2006 

2005/06: N459 av Jan Emanuel Johansson 

Denna motion behandlar Socialdemokraternas önskan om att regeringen aktivt ska 

verka för att det globalt ska stiftas regler för transnationella nationella företags 

verksamhet så att de lever upp till de grundläggande reglerna för arbetsrätt, miljö och 

mänskliga rättigheter. Man pekar på att transnationella företag sitter i en stor 

maktposition, särskilt i små länder som är beroende av den ekonomi som dessa företag 

för med sig. Denna maktposition kan med lätthet påverka regeringars beslutsfattande 

vad gäller lagstiftanden som skulle kunna inskränka på företagens frihet vad gäller 

miljöhänsyn, lönesättning och mänskliga rättigheter. Dessa rättigheter måste den 

svenska regeringen stå upp för internationellt. 

 

5.7 Vänsterpartiet 

Här följer en redogörelse för de motioner som motsvarat de sökord som tidigare 

redogjorts för inom Vänsterpartiet 

 

5.7.1 2002/2003 

2002/03:N278 av Lennart Gustavsson m.fl. 

Motionen syftar till att Riksdagen tillkännager behovet av en långsiktig, hållbar och 

stabil gruv- och mineralpolitik enligt de exempel och problematiseringar som anges i 

motionen. Mineralgruvorna är en viktig del av det svenska näringslivet men arbetar med 

ändliga resurser vilket gör det viktigt att kontrollera hur näringen kan förbättra sin 

milöhänsyn. Gruvindustin får inte bekämpas eftersom den i delar av landet är 

grundläggande för områdets infrastruktur och ekonomi. Det har satsats stort på att 

undersöka och åtgärda de miljöproblem som hänger samman med mineralgruvorna, 

dessa satsningar och arbeten vill Vänsterpartiet ska fortsätta. Naturvårdsverket vill att 
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Sveriges gruvnäring ska ha en miljömässigt ledande roll inom EU:s gruv- och 

miljöpolitik. 

 

2002/03: N311 Av Sven-Erik Sjöstrand och Kjell-Erik Karlsson 

Motionen behandlar transnationella företag (TNC) och deras politiska inflytande i 

världspolitiken såväl som i enskilda länders ekonomi. TNC har inga etiska åtaganden, 

varken gentemot människor eller mijlö, men kan ändå agera som en politisk kraft 

genom sitt kapital. Man är orolig för faktum att det är svårt att ställa TNC inför rätta när 

de begått brott mot mänskligheten eller brustit i sin miljöhänsyn.  

Frivilliga uppförandekoder, företag och nationer emellan, som FN:s Global Copact 

och det svenska Swedish Social Compact, som premierar gott beteende och 

ansvarstagande för mänskliga rättigheter och miljö, är bra men inte tillräckligt. Man vill 

att Sverige ska vara ett land i framkant vad gäller dessa frågor och ett land som aktivt 

trycker för dessa frågor i FN, EU och andra internationella sammanhang. På ett 

nationellt plan bör Sverige genom Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit, 

enbart acceptera kreditgivning från företag som lever upp till grundläggande regler för 

arbetsrätt, miljö- och mänskliga rättigheter. 

Denna motion är med undantag av de sista meningar identisk med N240 från 

Miljöpartiet, N388 från Socialdemokraterna och N321 från Centerpartiet. Härefter följer 

en sammanfattning av vad Vänsterpartiet fokuserade på i de avslutande personligt 

formulerade meningarna. 

Vänsterpartiet uttrycker, i likhet med övriga partiet med identisk motion, att vi i 

Sverige relativt snabbt skulle kunna vidta avgörande åtgärder som att exempelvis 

reglera vilka företag som accepteras av Exportkreditnämnden och Svensk exportkredit. 

 

 

2002/03:MJ263 av Sven-Erik Sjöstrand m.fl. 

Motionen syftar till att Riksdagen tillkännager vad man i motionen anför som en 

lämplig strategi för en miljöanpassning av det svenska jordbruket. Vänsterpartiet vill att 

Riksdagen i denna strategi ska redogöra för de marknadsfrämjande åtgärder som kan 

göras för att öka efterfrågan på miljömärkta livsmedel. Motionen lyfter upp regeringens 

mål; att 20% av landets åkerareal ska odlas ekologiskt senast 2005, som positivt. 

Vänsterparitets inställning i frågan är att mat ska produceras utan att minska på jordens 

resurser. Långsiktigt ska all odling ske enligt ekologiska standard. Man vill inte påverka 

biologisk mångfald och kretslopp genom livsmedelsproduktion. Västerpartiet önskar att 

Riksdagen röstar för att Regeringen tillsätter en utredning för att utforma en strategi för 

att miljöanpassa hela det svenska jordbruket. Den strategi som tas fram ska sedan ligga 

till grund för Sveriges ståndpunkt vid förhandlingar kring den gemensamma 

jordbrukspolitiken inom EU där Sverige då kan föregå med ett gott exempel på 

framsynthet. 

 

5.7.2 2003/2004 

2003/04:N234 av Lars Ohly m.fl. 

Motionen syftar till att Riksdagen ska godkänna vad man kallar en uppförandekod för 

svenska företag som agerar i utlandet. Man hänvisar bland annat till två dokemtärfilmer 
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som gjordes av Sveriges Television (Uppdrag granskning) under 2003 som visar hur 

svenska företag, tidvis tillsammans med internationella företag, arbetar inom 

gruvnäringen och guldindustrin på ett sätt som är hänsynslöst både mot människor och 

miljö. Man vill inrätta en uppförandekod både vad gäller hänsynstagandet för miljö och 

till mänskliga rättigheter. Ett långsiktigt mål är att EU inför en uppförandekod som 

syftar till att europeiska företag som agerar i utlandet ska visa miljöhänsyn och 

respektera de mänskliga rättigheterna. 

 

2003/04: N268 av Lennart Beijer 

På grund av den postiva utvecklingen i energianvändningen som bidragit till att den 

svenska skogsråvaran nu värderas högt även i energisammanhang så har nu 

skogsråvaropriserna stigit till sådana höjder att de hindrar den industri som i decennier 

producerat träskivor. Den svenska träskiveindustrin är miljövänlig och viktig för svensk 

möbelindustri. Vänsterpartiet vill att Sverige ska ansöka om stöd från EU till 

träskiveindustrin så att man kan fortsätta minska koldioxidutsläppen men också se till 

att den svenska industrin som producerar viktiga, miljövänliga produkter kan leva 

vidare.  

 

2003/04: N311 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. 

Människans påverkan på miljön är omfattande och ett av de effektivaste sättet att 

minska miljöpåverkan är att minska energiåtgången. Energieffektiviseringsåtgärder 

måste prioriteras. Idag använder vi energi hela tiden, det gäller att synliggöra denna 

energi i samhället och peka på hur vi kan minska vårt användande. Socialdemokraterna 

vill se att företag och fastighetsskötare får ordentlig kunskap kring energianvändning 

och hur man minskar sitt användande. Informationsinsatserna måste rikta sig till både 

barn och vuxna, företag och organisationer så att en minskad energianvändning kan bli 

en gemensam målsättning. Framförallt byggsektorn måste få tydligare kunskap, 

vägledning och starka incitament att bygga energisnålt och miljövänligt. Om tillgången 

på billig, förnyelsebar och miljövänlig energi vore oändlig behövdes inte dessa åtgärder 

göras, men så är inte fallet. 

Den allmänna energimedvetenheten måste öka och det görs bäst genom långsiktiga 

nationella kampanjer. 

 

5.7.3 2004/2005 

2004/05:MJ393 av Karin Svensson Smith 

Motionen syftar till att Riksdagen ska besluta om en distinkt definition av begreppet 

långsiktigt hållbar utveckling. Man ifrågasätter målsättningar som att Sverige ska bli ett 

grönt folkhem och ett föregångsland i omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle, 

eftersom målen kräver en definition för att kunna nås. Man pekar i motionen på att 

regeringen i oändligt många skrivelser sätter upp miljömål och visioner, men inte 

arbetar aktivt för att minska konsumtionen och den växande avfallshanteringen, 

sopförbränningen och Sveriges oproportionerligt stora fossila drivmedelsanvändning. 

Vänsterpartiet ifrågasätter om utvecklingen går åt rätt eller fel håll gällande 

miljöfrågorna och varför det synligen är ett så vagt samband mellan regeringens ord och 

handling i miljöfrågorna.  
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Motionen innehåller flera långa citat om hållbar utveckling och ekonomiska 

förhållningssätt till resursanvändadet ur Göran Palms bok En omodern betraktelse från 

1994.  

När det gäller den efterfrågade definitionen av hållbar utveckling ger man förslag på 

att de konkretiseringar som gjordes i samband med Agenda 21. Dessa går ut på att 

naturliga kretslopp ska kunna fungera och en naturlig livscykel i naturen fungera 

självständigt. Motionen understryker att det är hög tid att göra någonting drastiskt åt den 

försämrade miljön. 

Transnationella företag och människor som inte har möjlighet att använda sin 

konsumentmakt lyfts fram som två viktiga aktörer i situationen. Man menar därför att 

det riksdagens uppgift att fatta beslut som hjälper utvecklingen i en mer 

miljöhänsynstagande riktining. 

 

2004/05: MJ224 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. 

Den mänskliga verksamhetens miljöpåverkan ska inte drabba vare sig oss eller naturen 

men nu är situationen sådan att människan producerar och släpper ut oändliga ton gifter 

varje dag i haven och naturen. Dessa utgör en hälsofara och orsakar miljöproblem. 

Halterna av gifter i fisk är så höga att barn och kvinnor i fertil ålder avråds från att 

äta fisk mer än en gång i månaden pga risken att de får i sig tungmetaller och andra 

gifter som kan leda till hormonstörningar, påverkad fortplantningsförmåga, cancer och 

beteendestörningar. 

Vänsterpartiet anser att en stark global kemikaliepolitik är den enda realistiska vägen 

att gå för att skydda oss från gifter i mat och miljö. För närvarande driver EU en 

striktare linje än många länder i Asien och Amerika vilket utgör en ojämn balans. Om 

reglerna inte globala finns risken att företag flyttar till exempelvis Asien och fortsätter 

sina utsläpp om de blir förbjudna inom EU. 

 

2004/05: MJ278 av Sven-Erik Sjöstrand m.fl. 

Vänsterpartiet vill se ett jordbruk över hela landet som producerar mat som 

konsumenter med gott samvete kan välja. Man anser att Sveriges positionering gällande 

miljö- och landsbygdsprogrammet ska ha en hög ambitionsnivå och försöka styra EU-

bidragen till miljöåtgärder och inte bara produktion. Ekojordbruk och 

betesmarksersättning är minst lika viktigt. Jordbruket är beroende av att ekosystemen 

hålls i balans, trots detta drivs dagens jordbruk på ett långt ifrån hållbart sätt. Igenväxta 

sjöar, havsbottendöd och utrotade arter är konsekvenserna av dagens jordbruk.  

Vänsterpartiet vill även se en mer välkomnande syn på växande rovdjurstammar. De 

är inte bara ett naturligt inslag utan kan även vara en viktig turistnäring för landsbygden. 

Med detta följer att man är beredd att ge bidrag till rovdjursstängsling så att resultatet av 

en ökad rovdjursstam inte krockar med tamdjurshållande bönder. 

 

5.7.4 2005/2006 

2005/06: MJ334 av Sven-Erik Sjöstrand m.fl. 

Det svenska miljö- och lansdbygdsprogrammet syftar till att genom ekonomiskt stöd 

bidra till att ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet kan nås på den svenska 

landsbygden. De tre prioriteringsområdena är: jord och skogsbruk, mark och 
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miljöförvaltning och diversifierad ekonomi och god livskvalitet på landsbygden. 

Vänsterpartiet vill se en ökad åternationalisering i regeringens jordbrukspolitik, det vill 

säga att Sveriges jord- och skogsbruk inte hamnar i EU’s händer utan stannar i Sverige. 

Stödet till miljö- och landbygdsprogram är omfattande och Vänsterparitet anser att 

utgångspunkten för ersättningarna bör vara anpassade efter och bidra till en hållbar 

utveckling, ekologiska jordbruk och hävd av ängs- och betesmarker. Även bevarandet 

av den biologiska mångfalden och kultur- och naturvärden bör ersättas och bevaras. 

Man vill ha ett gott djurskydd och hög hänsyn till miljön i beslutsfattandena. Miljö- 

hälso- och djurvärden bör även avspeglas i priset på marknaden och Vänsterpartiet vill 

att vi nationellt reglerar detta så att det märks skillnad. Det ska vara producenternas 

ansvar att producera bra mat och inte enkom konsumentmakten som ska avgöra. 

Vänsterpartiet vill föra in ekologisk odling som ett obligatoriskt program då denna 

odlingsform är ett steg på vägen mot ett hållbart jordbruk. Stödet till ekologiskt 

jordbruk bör finnas kvar, precis som nu, detta vill man att regeringen ska arbeta för. 

Även skogsstödet vill Vänsterpartiet ändra så att man endast kan få stöd om de skogliga 

åtgärder som ska utföras har en tydlig miljönytta och bidrar till att uppfylla miljömålen. 

 

6 Analyserande diskussion 
Diskussionskapitlet kommer för läsarvänlighetens skull att delas upp i kapitel för de 

respektive partierna. Efter det mer noggrant diskuterande och redogörande 

diskussionskapitlet kommer en kort och lättöverskådlig sammanfattning. 

 

6.1 Centerpartiet 

När Hayworth diskuterar betydelsen av ordet antropocentrism; att människan står i 

centrum för diskussionen, ringar han in Centerpartiets diskussion som hela tiden utgår 

ifrån människan och människans behov.
60

 I motionerna refereras flertalet gånger till 

vikten av att kommande generationer skall få möjligheten att uppleva det vi har nu, att 

vi inte ska förstöra för dem – de kommande människorna, vilket går helt i linje med 

diskussionen om det naturliga i att människor gör val som gynnar dem själva och deras 

artfränder, med konsekvensen att andra arter inte prioriteras på samma sätt.
61

 

Centerpartiet vill bruka naturen utan att förbruka den. I vissa lägen nämner man i 

brukarsammanhangen vikten av att bevara biotoper och naturliga miljöer, dessa 

meningar som man annars skulle kunna tolka som inslag av ekocentrism, avslutas dock 

oftast med att detta bör göras för kommande generationers skull. Det av och för 

människan satta värdet på orörd natur ökar, sägs det. Det skall vara en rättighet att äta 

fisken du fångar och njuta av naturen eftersom naturen och djuren skall finnas för 

människan och inte uttalat har ett egenvärde i sig. Detta visar på klar antropocentrisk 

syn eftersom resonemanget förutsätter att naturen finns för människans behag och inte 

för sitt eget värde.
62

 

Centerpartiet talar om alla människors rätt till rent vatten etc. men nämner inte en 

gång i motionerna att djur och växter också skulle ha rätt till rent vatten. Däremot menar 

                                                 
60 Hayward, T. (1998), s.43 
61 Hayward, T. (1998), s.45 
62 Stenmark, M. (2000), s.45 
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Centerpartiet i sammanhanget sopförbränning att om detta bränns osorterat är det 

skadligt för människor, djur och natur. Detta kan tyda på drag av biocentrism, om det 

inte är så att problematiken kring djur och natur är att vi människor inte kan äta och 

njuta av en sjuk och förgiftad natur och dess djur. Syftandet skulle i sådana fall 

fortfarande vara antropocentriskt. Kanske är det så att Biocentrismen; medvetenheten att 

vi alla levande varelser är beroende av varandra är så allmänt vedertagen att det nästan 

blivit ett sorts talesätt, ett sätt att uttrycka sig – att saker inte ska vara skadliga för 

människor, djur och natur. Är det inte så kan det mycket väl vara ett inslag av 

biocentrism i Centerpartiets resonemang om sopförbränningens konsekvenser.
63

 

Centerpartiet vill avsätta lövskogsområden för att skydda de många nyckelbiotoper 

som finns i lövskog. Det finns även inslag där man säger sig värna om den biologiska 

mångfald som ängar, hagmarker och öppna landskap medför och att dessa är både 

uppskattade inslag i vår natur och nödvändiga livsmiljöer för flera växt och djurarter.
64

 

Detta synsätt är i linje med vad Sandell, Öhman och Östman diskuterar när det gäller 

människans aktiva handlande för att bevara en miljö där biologiska helheter och 

ekologiska system ska bevaras och utvecklas. Centerpartiets resonemang kan därför 

tänkas tyda på ett visst ekocentriskt inslag.
65

 

I det stora hela är dock Centerpartiet ett parti med en antropocentrisk syn på miljön. 

De har ett bevarandeperspektiv för kommande generationer och värnar om att vi inte 

förbrukar miljöns resurser att livnära oss. Detta kan sammanfattas som en genomgående 

övervägande antropocentrisk miljöideologisk politik.  

 

6.2 Folkpartiet 

Folkpartiet driver en klart antropocentrisk linje i miljöfrågorna. De har ett 

bevarandeperspektiv på miljön för kommande generationer. Precis på samma sätt som 

Stenmark redogör för att antropocentrismens grundläggande synsätt; att naturen skall 

bevaras för den nutida och framtida människans skull och inte för dess egenvärde, så 

resonerar även Folkpartiet i sina motioner.
66

 

Det talas mycket om att vi människor är beroende av vad naturen ger och därför ska 

vi inte förstöra den. Det är även människans perspektiv som tas när Folkpartiet 

diskuterar fisket. Det är viktigt för oss människor att fisken inte tar slut i haven, därför 

måste vi sluta med överfisket av haven. Folkpartiet konstaterar även att avskjutning av 

gråsäl och skarv är en rimlig möjlighet då de förstör för fisket, inte för fisken.  

Kanske borde man här föra in en ekonomisk vinkel på den antropocentriska 

diskussionen. Många av de skäl som anges för resonemangen om miljöhanteringen är 

klart antropocentriska, men också med en klart ekonomisk vinkel på argumenten. Det är 

tydligt att man i första hand tar hänsyn till ekonomisk vinning och i ett mycket senare 

led är beredd att ta hänsyn till miljöns bästa. Detta förhållningssätt är en direkt motpol 

till biocentrismen som framhållet all levande materias egenvärde. Biocentrikerna 
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64 2003/04: MJ474 (Centerpartiet) 
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framhåller även att allt levande ska behandlas som moraliskt berörda parter, något som 

Folkpartiet inte gör.
67

 

Vid ett tillfälle diskuteras vindkraftsverkens utbyggnad eller ej, då framhålls 

problemet med att vindkraftverken stör livsmiljön för vissa djurarter och möjligheten att 

även vattenlevande djur skulle störas av vindkraft är möjlig. Med denna motivering 

ställer Folkpartiet sig kritisk till utbyggnaden av vindkraftverk. Detta tyder på en viss 

biocentrism då Folkpartiet utgår ifrån de berörda djurens bästa och inte bara ser 

vindkraftverken ur människans perspektiv. Visserligen framhåller Folkpartiet även att 

vindkraftverk inte producerar tillräckligt för att täcka sina kostnader, vilket ju skulle 

kunna ses som en antropocentrisk motivering i frågan. Vilken av motiveringarna som 

väger tyngst är svårt att klargöra. Med tanke på hur Folkpartiet resonerar om djurens 

livskvalitet gällande slaktdjur, är det inte rimligt att tro att de djur som påverkas av 

vindkraften bedöms som djur med högre egenvärde. 

Folkpartiet driver även frågan om vikten av god djuromsorg och menar att den inte är 

etiskt försvarbar. Folkpartiet vill avskaffa exportsubventioner för slaktdjur och förbjuda 

tvångsmatning av and och gås inom EU. I detta sammanhang skulle man kunna tro att 

det rör sig om en viss biocentrism, men i meningen efter pekar Folkpartiet på 

hälsoriskerna för människan med dålig djurhållning, vilket tyder på en utpräglat 

antropocentrisk hållning där djurens egenvärde inte tas i beaktan. 

Folkpartiet tar även upp vikten av att skapa naturreservat för att bevara och skydda 

naturvärden, dels för biotopernas skull dels för att skapa friluftsområden för människan. 

I en motion skriver Folkpartiet: Såväl miljöfrågorna som jordbrukfrågorna handlar om 

att skydda människans livsmiljö och förvalta den för framtida generationer.
68

  

 

6.3 Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna är medvetna om sin miljöideologiska ståndpunkt och uttrycker den 

klart när de säger att de stödjer sig på ”förvaltarskapsprincipen” då denna har sin grund i 

kristendomen och är tydligt antropocentrisk. Det är intressant att Kristdemokraterna 

som enda svenskt riksdagsparti(med undantag av miljöpartiet) uttryckligen är medveten 

om sin miljöideologiska ståndpunkt. De grundar sig med största sannolikhet på den del 

av den bibliska berättelsen i det gamla testamentet där det är uttryckt att det är 

människans roll att förvalta Guds skapelse – det vill säga naturen och alla djuren.
69

 

Kristdemokraterna ger intryck av att följa det gamla testamentets order och är tydligt 

antropocentriska. Detta visas på flera ställen bland deras uttalanden om hur naturen och 

den biologiska mångfalden är viktig för människans välbefinnande och njutning. När 

Kristdemokraterna talar om miljöeffekter p.g.a. vissa gifter så nämns i övervägande 

grad främst människans perspektiv in. De nämner beaktansvärt sällan skador som t.ex. 

kemikalier har på djur. I samband med det ytterst giftiga preparatet Paraquat visas dock 

oro över konsekvenserna som detta medel kan ha för bl.a. vilda däggdjur. När det gäller 

fiskarna läggs mycket vikt vid att de ska finnas och frodas i våra vatten. Detta uttalande 

om att fiskarna ska finnas och frodas kan tolkas på flera sätt. Kanske är det så att det 
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finns vissa biocentriska inslag i Kristdemokraternas miljöpolitik som värnar om allt 

levandes egenvärde. Det kan å andra sidan lika gärna vara så att Kristdemokraterna ser 

ett steg längre på fiskens frodande och ser den därför som framtida föda för människan, 

som ju inte bör få gift i sig. Med tanke på att partiet uttalat stödjer sig på 

förvaltarprincipen som grundar sig på antropocentrismen så är det rimligt att anta att det 

är ett antropocentriskt uttalande, det vill säga det sista alternativet gällande fisken.  

Även när det gäller miljöförstöring från transporter så lyfter Kristdemokraterna att 

17% av utsläppen härrör från livsmedelstransporter.
70

 Detta vill man gärna förändra 

genom att minska antalet transporter. Alternativ till transporter redogörs inte för i någon 

motion. Om man i samband med transportfrågan hade velat ta ett annat perspektiv än 

det rent antropocentriska så hade transportfrågan varit en lätt öppning till den etiska 

diskussionen om rätten att transportera kor, får och grisar långa sträckor till 

avlivningsplatser nära konsumenterna. 

 

6.4 Miljöpartiet 

Miljöpartiet nämner och diskuterar återkommande miljökvalitetsmålet ”En giftfri miljö” 

i sina motioner och vad de vill göra för att nå upp till detta. Miljömålet ”En giftfri 

miljö” lyder: ”Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits 

av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden”. Det 

är den dåvarande regeringen som utformat detta mål, men det är trots detta värt att 

diskutera varför fokus ligger på människans hälsa och inte alla levande varelser hälsa. 

Detta är heller ingenting som Miljöpartiet direkt ifrågasätter i sina motioner trots att de 

har flera direkta förslag på hur vi ska få vår miljö att bli giftfri – för allas skull. 

Miljöpartiet skulle kunna sägas föra en miljöpolitik i linje med den svaga 

ekocentrismen. Det finns ett helhetsperspektiv i Miljöparitets miljöpolitik, men det 

innebär inte ett värderingsmässigt likställande av människan med de övriga levande 

organismerna.
71

  

När det gäller den ekologiska produktionen av livsmedel lägger Miljöpartiet ribban 

lågt vad gäller exempelvis grishållningen där man anser att endast 3% av grisarna 

behöver hållas ekologiskt år 2010. I mycket stor utsträckning refererar Miljöpartiet i 

sina motioner till människans behov som grund till behovet till förändring, vilket kan 

ses som en fortsättning på det svagt ekocentriska eftersom grisarnas väl 

uppmärksammas, men att det inte prioriteras beror med största sannolikhet på 

mänskliga faktorer. 

Det svagt ekocentriska synsättet återkommer när Miljöpartiet diskuterar skadorna 

som dess minskanden ger. Miljöpartiet delar lika stor uppmärksamhet till de skador som 

sker på djur och natur som de på människor. Vad gäller vattenföroreningar är det oron 

för att det mänskliga dricksvattnet ska smutsas ned som överskuggar att djuren dricker 

vatten från vattendrag som överhuvudtaget inte är renat från vatten. Kanske är det vi 

kan se resultat av i denna sorts resonemang det som Bengt Hubendick använder när han 

redogör för människans försök att frigöra sig från det ekologiska samspelet. Människan 
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vill tro att hon står utanför det naturliga samspelet och inte är beroende och heller inte 

påverkas av gifter och mikroorganismer.
72

 

Vad gäller skogsbruket så ger Miljöpartiet intrycket av att vara inriktade på den 

biologiska mångfaldens välmående och hur vi människor bör arbeta för att förbättra vårt 

hanterande av miljön i kommersiellt syfte. I flera frågor uppfattas Miljöpartiet som klart 

antropocentriska då de diskuterar vikten av stadsnära skogar och en levande miljö med 

motiveringarna att det är bra för människan om det finns. Även de ekonomiska 

aspekterna på miljöskyddande åtgärder läggs fram som argument vilket visar på en 

tydlig antroprogen utgångspunkt. Även om flera åsikter läggs fram och motiveras ur 

antroprogena perspektiv så finns det i Miljöpartiets motioner flera exempel på förslag 

som inte har andra motiv än att underlätta för den biologiska mångfaldens överlevnad. 

Det är med andra ord svårt att sätta en definitiv stämpel på Miljöpartiet; i flera fall är de 

tydligt antropocentriska samtidigt som de i lika många fall är svagt ekocentriska. 

 

6.5 Moderaterna 

Moderaterna är tydliga med att de har en antropocentrisk miljösyn. Det framgår tydligt i 

motion 2002/03: MJ420 att de inte accepterar ett jämställande av människans värde med 

djur eller andra levande organismer. Detta ställningstagande utesluter egentligen bara 

möjligheten att Moderaterna är ett biocentriskt parti eftersom de uttryckligen särställer 

människan över andra levande varelser.
73

 Moderaterna ägnar energipolitiken stort 

utrymme i diskussionen och är noga med att peka på nödvändigheten i att minska 

användandet av kolkraft, och gärna ersätta den energikällan med kärnkraft som de anser 

är den säkraste och mest miljövänliga alternativet. Moderaternas motioner är 

genomgående fokuserade på mänskliga behov och förutsättningar för en hållbar 

utveckling. Catarina Elmsäter-Svärd uttrycker dock en önskan om att miljön i vissa 

områden måste förbättras för att djur som dött ut eller tvingats flytta ska kunna 

återinflytta i dessa miljöer. Huruvida det underförstått finns en önskan om djurens 

återinförande för djurens egen, eller miljöns skull  är oklart. Det är lika sannolikt att djur 

bör återinföras i ursprungsmiljöer för att människan ska ha nytta av djurens existens på 

ett sätt eller ett annat. Elmsäter-Svärd vill prioritera miljöforskningen för att få bättre 

kunskap om vilka utsläpp som har vilka effekter på djur och naturliv i olika miljöer.
74

 

Detta kan ses som att det är i linje med biocentrismen i fråga om att allt liv har rätt till 

ett fullvärdigt liv. Det visar även på insikt om att individers överlevnad är beroende av 

ett respektfullt förhållande till andra individer.
75

 

 

6.6 Socialdemokraterna 

Genomgående i de analyserade motionerna är att Socialdemokraterna i stort sett enbart 

nämner miljön i andra hand i de analyserade motionerna. Eftersom de framförallt 

nämner miljöaspekterna i förbifarten och istället väljer att lägga sin tyngd på 

näringslivet ger de intrycket av att vara tydligt antropocentriska; de utgår ifrån det 
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mänskliga perspektivet och håller sig där. Exempelvis önskar socialdemokraterna verka 

för en ansvarsfull och långsiktig energipolitik som underlättar för basindustrin.
76

 Här 

kan man räkna in miljöaspekten i långsiktigheten men eftersom den inte uttrycks måste 

det tolkas som om en hänsyn till djur och natur ha en underordnad prioritet.  

Jan Emanuel Johansson skriver två motioner, en från 2002/2003 tillsammans med 

Berndt Ekholm, och en från 2005/2006 om riksdagen och regeringens ansvar att stå upp 

för mänskliga-, och i motionen från 2002/2003 även miljömässiga, rättigheter i samband 

med att transnationella företag får allt större makt.
77

 
78

 De miljömässiga aspekterna 

väger inte tungt i någon av motionerna, och nämns bara kort i motionen från 2002/2003.  

Carina Hägg skriver i en motion från 2004/2005 att man måste göra någonting åt det 

faktum att de nya, miljöanpassade färgerna till hus och båtar inte längre håller alger och 

mögel borta. Slutsatsen är att man måste kunna kombinera miljövänlighet och 

effektivitet.
79

 Argumentationen i denna motion kan tolkas som om en alg- och mögelfri 

fasad på båtar och hus är mer önskvärt än att hålla miljön fri från de starka gifter som 

tidigare var tillåtna, och som människor nu enligt motionens författare åker utomlands 

och köper istället. Det komplicerade i situationen är lätt att förstå men att människans 

behov av en alg- och mögelfri miljö prioriteras är samtidigt tydligt. Människans intresse 

kommer i första hand även om man uttrycker en oro för andra levande varelsers 

kvarlevnad.
80

  

Socialdemokraterna hade skrivit få motioner som svarade mot sökorden vilket 

begänsar analysmöjligheterna. 

 

6.7 Vänsterpartiet 

Även om Vänsterpartiet ger uttryck för att vara mycket miljömedvetna är huvudtanken 

genomgående ur ett mänskligt perspektiv. Den mänskliga njutningen av att se rovdjur är 

grundtanken som framhålls när det gäller att öka rovdjursstammen i Sverige, inte 

djurens värde i sig. När det kommer till gifterna som släpps ut i haven vilka påverkar 

oss människor starkt negativt nämns inte de havslevande djurens påverkan av gifterna.  

Utifrån de få motioner som fanns att tillgå bedöms Vänsterpartiet som ett utpräglat 

Antropocentriskt parti. 

 

7 Slutsats 
Alla riksdagspartier uttrycker en strävan efter att skapa en energiproduktion med högt 

ställda miljö- och säkerhetskrav. Vägen till den säkra energiförsörjningen är dock olika 

för många av partierna. Även synsättet på miljö- och säkerhetskrav skiljer sig väsentligt 

mellan dem. I grund och botten är alla svenska riksdagspartier mer eller mindre 

antropocentriska i sin argumentation. Det är de mänskliga värdena som framhålls som 

de viktigaste att bevara. Naturen och de ekologiska värdena framhålls ofta som värda att 

bevara på grund av sitt fysiologiska eller psykologiska värde för människan. Även om 

                                                 
76 2003/04: N384 av Hans Stenberg och Agneta Lundberg 
77 2002/2003: N388 Av Jan Emanuel Johansson och Berndt Ekholm 
78 2005/06: N459 av Jan Emanuel Johansson 
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partierna generellt uttrycker att miljöhänsynen är viktig är det ytterst sällsynt att något 

parti integrerar och diskuterar de ekologiska värdena i debatten på det sätt som Tim 

Hayward menar är nödvändigt för en hållbar framtid.
81

 Tim Hayward som även betonar 

vikten av att vi integrerar de ekologiska värdena i den politiska sfären om vi vill ha en 

långsiktigt hållbar utveckling, skulle med säkerhet bli oroad av stämningen i den 

svenska riksdagen. Kanske har han rätt i att det bristande miljöengagemanget har med 

våra moderna livsvillkor att göra. Det är möjligt att urbaniseringen av Sverige har 

bidragit till att vi medborgare både har svårt att tydligt se och förstå naturens betydelse 

och människans del i det ekologiska kretsloppet . Med en allt mindre rural bebyggelse  

mister vi eventuellt insynen i det ekologiska kretsloppet där den biologiska mångfaldens 

bibehållande är livsviktigt och tydligare för det mänskliga ögat. Kanske behöver vi 

människor empirisk, handfast kunskap genom upplevelse.  

Hela det ekologiska systemet handlar om beroenden i olika former; djur av andra 

djur, mikroorganismer av olika miljöer och alla av varandra. Alla människor, djur, 

mikroorganismer och deras miljöer lever i ett konstant ömsesidigt beroende menar 

Bengt Hübendick .
82

 I vår urbana miljö är vi med stor sannolikhet mer bekanta med det 

ekonomiska kretsloppet än det ekologiska. Både vår icke-kunskap och icke-vilja att 

förändra vår livssituation hänger förmodligen samman med att vi i en urban, 

ekonomistyrd miljö inte ser några konkreta konsekvenser av vårt icke-agerande. Kanske 

är matbutikerna och galleriorna, med sina ekonomiska påverkansmöjligheter, den nya 

tidens direkta kunskap och värdeförmedlare.  

Flera av motionerna lyfter  ekonomiska incitament för exempelvis etanolanvändning 

som drivmedel. I enhet med det Tim Hayward framhåller så ligger problemet i att vi inte 

ser tillräckligt stora incitament för att uppmärksamma vilken miljöhänsyn vi behöver ta. 

Kanske är det de ekonomiska incitamenten för ökad miljöhänsyn som behöver lyftas 

bland politiker och de styrande. Om matbutikerna och galleriorna skulle 

uppmärksamma och markera vikten av att vi konsumenter tar ett större ansvar för vår 

konsumtion och förbrukning så kanske vi skulle prioritera annorlunda.  

Oavsett de om ekonomiska eller ekologiska incitamenten framhålls så visar 

Centerpartiet och Miljöpartiet inslag av svag ekocentrism eftersom de i flera fall sätter 

djurens egenvärde högt, men ändock människans högre. Moderaterna är till 

övervägande del antropocentriska men Moderaterna uttrycker en viss biocentrism i 

några uttalanden som rör forskning i syfte att minska och återuppbygga förstörda 

miljöer. Folkpartiet, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 

framstår enligt denna undersökning som utpräglat antropocentriskt drivande partier. Det 

är inget motsägande i sig att tydligt antropocentriskt präglade partier har för avsikt att 

arbeta för en bättre miljöpolitik. Det är dock synd att det inte finns övertygande många 

konkreta förslag från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i frågan från den 

undersökta mandatperioden.  

Det går att ana en svag trend som pekar mot att miljöfrågorna var mer intressanta 

under manatperiodens första år, 2002/2003, än senare, vilket förvånar eftersom 
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miljöfrågorna och miljöhänsynen i olika ageranden tar allt större del av 

samhällsdebatten.  

För att koppla detta till analysschemat på sida 13 skulle man kategorisera partierna 

enligt följande:   

 

 

Miljöetisk 

riktning 

Antropocentrism Biocentrism Ekocentrism 

Svenska 

riksdagsp

artier 

Till övervägande del: 

Folkpartiet, 

Kristdemokraterna, 

Moderaterna, 

Socialdemokraterna och 

Vänsterpartiet. 

Till stor del: 

Centerpartiet och 

Miljöpartiet. 

Till en ytterst 

begränsad del: 

Moderaterna. 

Till viss del: 

Centerpartiet och 

Miljöpartiet. 

Filosofisk

a rötter 

Upplysningen/biblisk 

människosyn 

Romantiken Romantiken 

Natursyn Mekanisk; 

människan som 

högre stående 

varelse. 

 

Organisk 

 

Organisk 

 

Moraliskt 

signifikant

a 

Människor idag och i 

framtiden. 

Människor och andra 

levande individer. 

Människor, andra 

organismer och 

biologiska helheter 

(arter, ekosystem, 

landskap). 

Natur-

relation 

Handlingsrekommen

dationer: Naturen 

bör kontrolleras 

(domineras) och 

vårdas för den nutida 

och framtida 

människans skull. 

 

Styrande principer: 

Människan är en del 

av naturen, men 

överlägsen den. 

Naturen måste 

bevaras för att kunna 

tillgodose 

människans behov. 

 

Målkonflikter:Nature

n måste bevaras för 

att kunna utnyttjas. 

Teknikutveckling är 

nödvändigt för att 

Handlingsrekommen

dationer: Naturen 

och alla andra 

levande varelser 

värderas lika och 

behandlas med 

respekt för livet. 

 

Styrande principer: 

Människan är 

jämställd med andra 

levande arter och en 

del av naturen. 

 

Målkonflikter:  

Människans nutida 

hierarkiska 

överlägsenhet och 

utnyttjande av 

naturen på andras 

bekostnad är orimlig. 

Människan måste 

Handlingsrekommen

dationer: Alla 

ekosystem, 

organismer och 

levande varelser på 

jorden är delar av en 

helhet och bör 

värderas med lika 

stor respekt för det 

enskilda livet och det 

inneboende värdet. 

 

Styrande principer: 

Människan är, 

tillsammans med alla 

levande varelser och 

organismer, biotoper  

en del av 

organismsamhället 

och jämställd i värde. 

 

Målkonflikter: 
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kunna bevara 

naturens möjligheter 

att försörja 

människan. 

 

Lösning: Ta hänsyn 

till naturens behov av 

återhämtning, 

alternativt kringgå 

det med tekniska 

medel, för att 

säkerställa 

människors behov. 

inse och agera efter 

sin likställdhet med 

andra levande 

varelser. 

 

Lösning: Anpassning 

och hänsyn till annat 

liv. Gottgörande för 

de kränkningar som 

människan utsatt 

andra djur för. 

Framöver; ta hänsyn 

till alla levande 

varelsers rätt till liv 

och behov. 

Principiellt ska det 

ekologiska systemet 

som helhet 

överställas mänskliga 

intressen. 

 

Lösning: Anpassning 

till naturen för de 

naturliga 

organismsystemens 

livskraft och 

utveckling. Ta 

hänsyn till alla 

levande varelsers 

behov. 

 

 

Upplysningen som är samtida med förindustrialismen, ses ofta som en förnuftets era på 

samma sätt som Romantiken förknippas med nationalism, naturälskande och 

känslosvallande förhållningssätt. På samma sätt kan det vara intressant att resonera om 

det bristande engagemanget för miljöfrågorna står i relation till värderingen att 

miljöhänsyn är ett känslogrundat resonemang som det fortfarande är svårt att infoga i ett 

förnuftsstyrt och förnuftsförordande sammanhang. Kanske är det så att de svenska 

riksdagspartierna hämmas av trenden att agera och uttrycka sig på ett sätt som är 

normativt förnuftigt när ämnet som de vill lyfta är traditionellt känslodominerat. I 

Lloyds analys av den kristna människosynen lyfter han just detta; att känslan härrör ur 

det imbicilla, det opålitliga. Förnuftet däremot, menar Lloyd, representerar det pålitliga 

och typiskt manliga.
83

   

Sammanfattningsvis uttrycker alla partier i den svenska riksdagen, under undersökt 

period, att de värnar om miljön. Folkpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna, 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är tydligt antropocentriska i sin retorik om 

varför det är viktigt att värna om miljön. De vill alla värna om miljön för att säkerställa 

att naturen på olika sätt kan fortsätta att gynna nu levande och framtida människor. 

Även Centerpartiet och Miljöparitet ligger nära denna linje, men har tydliga spår av av 

miljöhänsyn för miljön skull i sin retorik. Det går att utläsa att miljön och naturen har ett 

egenvärde som är värt att bevara. Naturen har egna behov av ett fungerande ekologiskt 

kretslopp som inte störs eller försörs i för stor utsträckning av mänsklig påverkan, som 

bör respekteras och tillvaratas. Människan är den tydligt centrala aktören, men 

biologiska helheter är i bevarandefokus och människan ses som en organism i det 

organiska systemet, vilket inte återfinns hos antropocentrikerna och de andra partierna.  

Om dessa synsätt beror på kulturarv från kristendomen eller om de påverkats av år av 

urbanisering och avfolkningsbygder är svårt att veta. Att den stora majoriteten av 

svenska risksdagspartier trots allt identifierar sig så tydligt med det 

människocentrerande miljötänkandet kan ha kopplingar till den kristna traditionen om 

vilka synsätt som anses förnuftiga och vilka som anses känslostyrda. Möjligtvis har 

delar av den stora miljöforskning som gjorts på senare år kommit riksdagsledamöterna 
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till känna och eventuellt fått någon att omvärdera vilka argument som är 

förnuftsgrundade och vilka som är känslogrundade. 

 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Eftersom Socialdemokraterna var i regeringsställning under den mandatperiod som 

undersöktes, och därmed majoriteten av de övriga partierna i opposition, kan 

fördelningen av motioner och retoriken, men även sannolikheten i motionerna ha 

skildrat partiernas miljö- och energipolitik på ett mindre balanserat sätt.  

Intressant vore därför att följa ett parti under längre tid för att se om resonemangen 

och retoriken är den samma om de är i regeringsställning eller opposition. Alternativt att 

följa två partiers motioner under flera år, men då endast riktade till ett av utskotten, eller 

som svarar på ett sökord.  

Vi har just nu en situation i Sverige där det faktiskt vore möjligt att analysera 

Socialdemokratisernas eventuellt förändrade retorik gällande miljöhänsyn eftersom den 

huvudsakliga makten har flyttat från en socialdemokratisk linje till en liberal/borgerlig 

efter valet år 2006. Å andra sidan är det även under de senare åren som miljöfrågorna på 

allvar lyfts i den breda debatten och riktats till den vanliga invånaren, vilket rimligtvis 

påverkar antalet motioner skrivna i frågan. Det borde gå att anta att fler motioner skrivs 

i ett ämne som upplevs populärt och riktat till den vanliga människan, vilket då 

förmodligen tyder på att undersökningsmaterialet skulle vara otillräckligt eftersom 

frågan är modern.  

Intressant vore även att undersöka likheterna och skillnaderna mellan propositioner 

och motioner från samma parti, men under perioder då de är i opposition alternativt 

regeringsställning, för att se en eventuell skillnad, alternativt en konsekvent hållning. 

Energiförsörjningsfrågan, och då speciellt kärnkraftsfrågan och synen på 

användningen av solceller, är alltid akuell fråga. Det vore intressant att följa exempelvis 

Centerpartiet och Miljöpartiet, som  profilerar sig som miljömedvetna politiska 

alternativ, och då undersöka hur de ser på energiförsörjningsfrågan. Särskilt intressant 

är att Centerpartiet bytt ben i frågan om kärnkraft. Exempelvis skulle man, genom en 

kvantitativ undersökning, kunna undersöka om, när och hur de två partierna omnämner 

energiförsörjningsfrågan. Genom att använda någon form av observationsschema skulle 

man kunna notera i vilka ordalag eller sammanhang som de olika partierna omnämner 

energiförsörjningsfrågorna. Kanske vore det även möjligt att undersöka retoriken i 

motionerna eller den politiska diskussionen. 
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8 Sammanfattning 
Frågan om hur vi människor ska kunna leva vidare på denna jord när vi samtidigt 

utnyttjar och missbrukar den jord som föder oss; förser oss med vatten, grödor och kött, 

är en fråga som blir allt mer aktuell, även politiskt. Att alla riksdagspartier är måna om 

att bevara vår livsmiljö och natur är det få som ifrågasätter. Frågan är dock i vilket syfte 

och på vilket sätt miljön ska bevaras. Genom att väga riksdagspartiernas motioner till 

miljö- och jordbruksutskottet och näringsutskottet under mandatperioden 2002-2006 

genom tre miljöideologiska riktningar så har riksdagspartiernas miljöideologiska 

riktning till viss del kunnat klarläggas.  

Översiktligt sett kan sägas att alla partier i Sveriges riksdag driver en antropocentrisk 

linje i sin miljöpolitik. Med det menas att de handlingar som utförs för att bevara miljön 

sker med hänvisning till att miljön måste bevaras för människans skull, inte för sin 

egen. Miljön har litet egenvärde, men stort värde för den nu, och framtida levande 

människans överlevnad. 

Miljöpartiet och Centerpartiet visar i ett fåtal av de motioner de lämnat in under 

mandatperioden att de har inslag av ett ekocentrisktiskt synsätt, vilket innebär att de 

tidvis ser naturen och de biologiska kretsloppen som delar av en helhet, med ett eget 

inneboende värde som är värt att bevaras för sin egen skull. Det är alltså inte främst 

människans nutida och framtida utnyttjandemöjlighet som ligger till grund för 

bevarandeönskan.  

Moderaterna visar i någon enstaka motion att de/den skribenten har ett biocentriskt 

perspektiv på miljöfrågorna. Det innebär att moderaterna i den/de motionerna hade ett 

miljöideologiskt perspektiv som närmade sig att likställa det mänskliga livets värde med 

andra levande varelsers värde för miljön, naturen och framtiden. 

Forskningen som presenteras i bakgrunden pekar på att de miljöperspektiv som är 

nödvändiga att ha för en, för människor såväl som för djur och natur, hållbar framtid, 

måste inkludera ett mer omfattande perspektiv om vad liv är. Den tanken grundar 

källorna på det faktum att allt levande på jorden är delar av ett stort kretslopp där allt 

levande är ömsesidigt beroende av varandra. Människor i allmännhet och särskilt de 

människor i maktpositioner behöver, enligt forskningen, arbeta aktivt för att främja en 

hållbar framtid. Huruvida det faktum att i stort sett alla svenska riksdagspartier har en 

dominant antropocentrisk miljösyn påverkar miljödebatten i någon riktning, vore 

intressant att undersöka vidare. 

Det som kan ligga till grund för det problematiska i att föra fram en helhetssyn på 

miljöfrågan kan vara det faktum att miljöfrågan ofta sammankopplas med 

känsloargument om omhändertagande av sammanhang, som inte är lika lätta att 

identifera sig med som när situationer bara rör människliga livsvillkor. Eventuellt är det 

alltså så att vi behöver rationalisera miljöfrågan för att dess livsviktighet ska få samma 

handfasta tydlighet som när vi talar om ekonomi och mänskliga värden. 

Framöver skulle det vara intressant att veta om de Svenska riksdagspartierna är 

progressiva i sin miljösyn, och möjligtvis förändras över tid, eller inte. Intressant vore 

även att se om det finns en skillnad i Moderaternas, alternativt Socialdemokraternas 

miljöpolitik, beroende på om de är i regeringsställning eller inte. 
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