Partierna och natur/miljöfrågorna under nästa mandatperiod
Nya enkätsvar från år 2010 sammanställda av Britt-Elise Björnhov. Uppföljning av
2006 års enkät författad av Lars A Samuelson.
Falsterbonäsets Naturvårdsförening, FNF, har med en enkät belyst hur våra politiska
partier kommer att agera i ett antal natur- och miljövårdsfrågor under kommande
mandatperiod. Med tanke på naturens stora betydelse i Vellinge kommun i såväl ett
svenskt som ett internationellt perspektiv anser vi att information inom detta område
är värdefull när väljarna ska lägga sina röster.
Enkäten har skickats ut till nio partier som ställer upp i kommunalvalet 2010. Åtta
partier har besvarat enkäten; Centern (C), Folkpartiet (Fp), Kristdemokraterna (KD),
Miljöpartiet (Mp), Moderaterna (M), Nya listan, Socialdemokraterna (S) och
Sverigedemokraterna (SD).
Sveriges pensionärers intresseparti (Spi) har hört av sig och hänvisat till sitt yttrande
över Översiktsplanen 2010 -50 och arbete i nämnder där de följer utvecklingen i
natur- och miljöfrågor.
Svaren från partierna på natur- och miljöfrågorna mandatperioden 2010 -14
A Vilka tre åtgärder tänker ert parti prioritera fram till 2014?
Moderaterna
1. Gardera mot vattenståndshöjning
2. Revidera Miljömålen och Åtgärdsprogrammet
3. Befolkningsökning på högst 1 % årligen. Värna den goda jorden.
Kristdemokraterna
1. Förtätningen ska begränsas
2. Bevara och värna vår säregna natur
3. Motion om att ansluta Vellinge kommun till Sveriges Ekokommuner
Folkpartiet
1. Boendemiljön
2. Stränderna
3. Flora och fauna
I punkterna inbegrips även minskade luftföroreningar och minskad nedsmutsning
Centern
1. Närodlat på kommunala verksamheter

2. Levande miljö, natur som rekreationsområde
3. Bättre kollektivtrafik, typ pågatåg
Miljöpartiet
1. Klarläggande och vidareutveckling av Vellinge kommuns Översiktsplan 2010 50
2. Skydd för marina miljöer, stränder och vatten runt Näset
3. Minskning av biltrafikens påverkan på miljön
Socialdemokraterna
1. Vi vill skydda hela Foteviksområdet.
2. Vi vill arbeta för light rail Falsterbo-Malmö.
3. Vi är positiva till alternativa energikällor.
Nya listan
1. Utveckling i samklang med miljön, lyssna mer på kommunens innevånare än
på enskilda exploatörer
2. Hållbar utveckling med hänsyn till kommunens unika kultur- och naturskatter
3. Uppmuntra system och teknik som återvinner avfall, minska belastning på vårt
ekosystem
Sverigedemokraterna
1. Avskaffa krav på bygglov för solfångare och solceller.
2. Plantera fler träd i kommunen.
3. Införa spårbunden trafik i kommunen.
B Vilka av följande områden kommer ert parti att arbeta för att skydda?
1. Hela Falsterbohalvön s k nationalstadspark?
Moderaterna – Nej, Ekoparken i Stockholm förskräcker.
Kristdemokraterna – Inte tagit ställning.
Folkpartiet – Inte svarat på denna fråga.
Centern – Nej, inte troligt.
Miljöpartiet – Ja.
Socialdemokraterna – Inget svar.
Nya listan - Inte tagit ställning.
Sverigedemokraterna – Nej
2. Knävången, Storevång exkl. Skanörs vångar?
Moderaterna – Fortsatt skydd, det finns redan Natura 2000 restriktioner.
Kristdemokraterna - Inte tagit ställning.
Folkpartiet – Ja.
Centern – Ja, kan vara så.
Miljöpartiet – Ja.
Socialdemokraterna – Ja.
Nya listan - Ja.
Sverigedemokraterna – Nej.

3. Vellinge och Bernstorps ängar?
Moderaterna – Fortsatt hävda det skydd och de restriktioner som finns.
Kristdemokraterna – Ja.
Folkpartiet – Ja.
Centern - Ja
Miljöpartiet – Ja.
Socialdemokraterna – Ja.
Nya listan – Ja.
Sverigedemokraterna – Ja
4. Kämpingedungen?
Moderaterna – Ja, unika biotoper finns vid stranden.
Kristdemokraterna – Ja.
Folkpartiet – Ja.
Centern – Ja.
Miljöpartiet – Ja.
Socialdemokraterna – Ja.
Nya listan – Ja.
Sverigedemokraterna – Ja.
5. Andra områden?
Moderaterna – Ja, tillskyndare till bildandet av nya naturreservat.
Kristdemokraterna – Bevakar nya detaljplaner.
Folkpartiet – Natura 2000-områden samt området runt Falsterbokanalen.
Centern – Normal natur nära boende viktigt!
Miljöpartiet – Ja, t ex stranden och området väster om Fredshögsgården och Lilla
Hammars näs.
Socialdemokraterna – Vi vill bevara grönområdet vid Storvägen i Ljunghusen.
Nya listan – Vi tycker t ex att stadsparkerna i Skanör och Falsterbo har stor kvalitet.
Sverigedemokraterna – Nej.
C. Kommer ni att verka för att ett informationscentrum typ Naturum byggs i
kommunen?
Moderaterna – Ja, arbete pågår.
Kristdemokraterna – Ja, vill väcka motion i ärendet hösten 2010.
Folkpartiet – Ja.
Centern – Ja, skulle vara intressant.
Miljöpartiet – Ja, gärna kompletterat med mindre informationsrum vid t ex Flommen,
Foteviken …
Socialdemokraterna – Ja.
Nya listan- Ja, ett bra förslag.
Sverigedemokraterna – Vi ser positivt på detta med den information vi nu har.

D. Vill ert parti verka för att skydda den gamla bebyggelsen och gatumiljön,
t.ex. i Skanör/Falsterbo?

Moderaterna – Bevarandeplaner finns.
Kristdemokraterna – Ja, obetingat ja.
Folkpartiet – Utveckla befintliga bevarandeplaner.
Centern – Ja.
Miljöpartiet – Ja, med hänsyn till exteriörer och stadsplanens struktur och med
förslag till utformning av ny bebyggelse.
Socialdemokraterna – Ja.
Nya listan – Ja, stämmer med våra huvudprinciper.
Sverigedemokraterna - Ja.
E. Tre miljöfrågor;
1. Kommer ni att verka för att KRAV-märkta livsmedel serveras i
kommunens skolor, på äldreboende m.m.?
Moderaterna – Ja, samarbetsprojektet Miljöanpassad Offentlig Upphandling finns.
Kristdemokraterna – God kvalitet och näringsriktighet prioriteras.
Folkpartiet – Ja.
Centern – Ja, se ovan.
Miljöpartiet – Ja.
Socialdemokraterna – Ja, det vill vi verka för.
Nya listan – Ja, stämmer med vårt partiprogram.
Sverigedemokraterna – Vi vill prioritera närodlat framför kravmärkt.

2. Stödjer ni ett principbeslut på att sluta använda fossila bränslen inom de
kommunala verksamheterna?
Moderaterna – Ja, med en realistisk omställningstid.
Kristdemokraterna – Ja, efterhand som fordonsparken byts ut.
Folkpartiet – Ja.
Centern – Ja, det är klart!.
Miljöpartiet – Ja.
Socialdemokraterna – Ja, vi stöder ett sådant beslut.
Nya listan – Ja, stämmer med vårt partiprogram.
Sverigedemokraterna – Ja.
3. Stödjer ni att starta matartrafik från en p-plats i Höllviken ner till de
västra delarna?
Moderaterna – Ja, kan ske i samverkan med Skånetrafiken. Bättre med spårbunden
trafik från Malmö.
Kristdemokraterna – Ja, vi kommer att verka för bättre och mer heltäckande
matartrafiken i hela kommunen.
Folkpartiet – Ja, Light Train från Falsterbo via Vellinge till Malmö
Centern – ja, se ovan.
Miljöpartiet – Ja, ett utvecklat matarsystem behövs i kommunen kompletterat med s k
kompletteringstaxi. Snabbspårvägen hoppas vi mycket på!
Socialdemokraterna – Ja, vill arbeta för light rail Falsterbo-Malmö

Nya listan – Det låter som en god idé.
Sverigedemokraterna – Vi ser positivt på detta men saknar beslutsunderlag i frågan.
Sammanfattande kommentarer
Fråga A;
Här tar partierna upp många åtgärder av betydelse för kommunens natur- och
miljöpolitik. Flera partier poängterar vikten av skydd för naturområden till lands och
sjöss samt vikten av god boendekvalitet.
Fråga B;
Här finns en stor variation i ambitionerna. Glädjande är att flera partier sedan
enkäten år 2006 ser mer positivt på skydd för de nämnda områdena.
Fråga C;
Här svarar partierna ett samstämmigt Ja. Kd kommer att väcka motion i frågan till
hösten. Vi i FNF hoppas att det inte dröjer ytterligare 10 år innan Naturumet kan tas i
bruk. Det är ca 10 år sedan frågan först kom på tal.
Fråga D;
Här är partierna i princip överens om att den gamla bebyggelsen och gatumiljön bör
skyddas och svarar Ja på frågan. M påpekar att det redan finns bevarandeplaner, Fp
och Mp vill utveckla de befintliga planerna.
Fråga E;
1. Här svarar partierna Ja med det tillägget att Kd prioriterar näringsriktig mat av god
kvalitet och SD prioriterar närodlat framför KRAV-märkt. M tillägger att kommunala
verksamheter har egen inköpspolicy men strävar mot miljöanpassad upphandling.
2. Partierna svarar här positivare än år 2006. M tillägger att det bör ske i realistisk
takt och Kd att det bör ske när fordon ändå byts ut.
3. Ytterligare en fråga där partierna svarar mer positivt än år 2006. Flera partier
poängterar att spårbunden trafik är att föredra. Andra anser att matartrafiken bör
utvecklas i hela kommunen.
Glädjande är att flera partier under den gångna mandatperioden utvecklats i positiv
riktning i natur- och miljöfrågor - som vi i FNF ser det. Det gäller skyddet av
kommunens naturområden och gamla bebyggelse och gatumiljöer - men också
inställningen till KRAV-märkt mat, begränsning av fossila bränslen samt utbyggnad
av matartrafiken andas mer miljöansvar än för fyra år sedan. Nu återstår att se hur
dessa intentioner omsätts i praktiken i det kommunala arbetet av Vellinge kommuns
politiker och tjänstemän.
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