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Naturskyddsföreningens valenkät 2022 
Brinner du för att skydda den goda jordbruksmarken? Eller är det trafikfrågor, biologisk 
mångfald eller stadsodling som ligger dig varmast om hjärtat? Oavsett vilket, så hoppas vi att 
du kan få en vägledning till höstens val genom Lunds Naturskyddsförenings valenkät. 

Enkäten har skickats till alla politiska partier i Lunds kommunfullmäktige, och alla partier 
utom Feministiskt initiativ och Kristdemokraterna har svarat. I enkäten har vi bett 
politikerna svara på olika miljö- och klimatförslag med anknytning till föreningens 
framtidsvision. 

I vår vision är det framtida Lund en stad som inte växt ut över Sveriges bästa jordbruksmark. 
Det är en stad som har mycket träd, cyklar och fotgängare men få bilar i stadsmiljön, som 
stöttar naturvården och som blivit en föregångare i att drastiskt skära ner sina utsläpp av 
växthusgaser. 

Översikt 

I tabellen visas svaren med färg efter hur de stämmer med våra visioner: 

Grön = Ja 
Orange = Delvis (alternativet fanns endast på frågorna 2, 3 ,5 och 7) 
Röd = Nej 

VÄND 
  

Lunds Naturskyddsförenings valenkät 2022 C FNL L MP M S SD V 
1.  Inget byggande på jordbruks- eller grön-
områden.  SVR SVR SVR SVR SVR SVR SVR SVR 

2.  Högre p-avgift och ändrad p-norm, färre p-
platser än idag vid nybyggen.         

3. Förbättrad cykelinfrastruktur. Säkra 
cykelförbindelser till alla byar.         

4. Fler träd på gatorna, för svalka i ett hetare 
klimat         

5. Mer odling i staden. Fler och bättre 
odlingslotter och stadsodlingsområden.         

6. Större anslag till naturvården – viktigt för 
naturreservaten och mot invasiva arter.          

7.  Mindre trafikutsläpp och bilberoende. 
Stopp för utbyggnaden av E22-an.         

8. Stärkt klimatorganisation och ett nytt lokalt 
klimatomställningsråd.         

9. Införande av en utsläppsbudget lik den som 
tagits fram i Uppsala.         
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Naturskyddsföreningen är sedan decennier Sveriges mest inflytelserika miljöorganisation. Vi är en ideell förening som sprider 
kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. 
Klimat, hav, skog, jordbruk och miljögifter är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 200 000 medlemmar och finns i 
lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Gå in på 
naturskyddsforeningen.se eller skänk en gåva på Pg 90 19 09-2.  

Lunds Naturskyddsförening: https://lund.naturskyddsforeningen.se/ 

 

 

Om resultatet  
Två partier, Mp och V, har svarat ja till alla förslagen och därmed ställt sig helt på Lunds 
Naturskyddsförenings linje i viktiga kommunala miljöfrågor. 

Flera förslag har bemötts positivt av merparten av partierna, och bör därför ha en god chans 
att bli genomförda. Det gäller förbättrad infrastruktur för cykling (bara L var tveksamma), 
mer stöd till kommunens naturvård (bara L och M var mot förslaget) och en utsläppsbudget 
för koldioxid (bara M och SD var emot). 

Förslagen om ett lokalt klimatomställningsråd där alla delar av samhället deltar samt en 
stärkt kommunal klimatorganisation kan också ha chans att bli genomförda. Dessa förslag 
kommer från Lunds klimatpolitiska råd och får stöd av både C, FNL, Mp, S och V. Bara L och 
M säger nej, L med hänvisning till att kommunen redan har många projekt som omfattar 
samarbeten med andra aktörer och med kommunens invånare, och M för att man inte ser 
skäl till att höja skatten eller prioritera om för att stärka organisationen för hållbar 
utveckling. 

Även förslagen om mer träd i staden, mer odling i 
staden och en stärkt kommunal klimatorganisation 
fick bra respons, med fem ja-svar på varje förslag. 
Förslagen om stopp för byggande på jordbruks- eller 
grönområden samt högre p-avgifter eller stramare 
p-norm fick ett mer negativt mottagande. 

Noteras kan också att både S och C är emot 
breddning av E22-an, vilket kan öppna för ett stopp 
för denna del av projektet. (Själva avfarten vid Ideon 
har fortfarande stöd av majoriteten.) 

 

Hela resultatet av valenkäten kan läsas på vår hemsida: 

lund.naturskyddsforeningen.se/verksamhet/projekt 
 

 

De förslag som politikerna fått ta ställning till i årets enkät är i stora drag desamma som 
Lunds Naturskyddsförening framfört i en liknande enkät inför förra valet.  

När man jämför resultaten kan man bland annat se att förslagen om förbättringar för 
cykeltrafiken och en förstärkt kommunal naturvårdsorganisation fick ja av de flesta partier 
redan vid förra valet. Att Lunds Naturskyddsförening lagt fram förslagen en gång till visar 
dock att det inte hänt så mycket i dessa frågor. Frågan om en utsläppsbudget har däremot 
gått framåt. Bara fyra partier var positiva till en sådan år 2018, medan nu sex partier är 
positiva (bara M och SD var negativa). 
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