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Naturen i valrörelsen 

Naturskyddsföreningen i Tierp vill att natur- och miljöfrågorna ska få plats i valdebatten och 
uppmanade våra lokala politiker att berätta vad de gör och tänker göra för vissa områden om 
naturen och miljön i Tierps kommun.  

Vem bryr sig om och tar ansvar för de naturvärden som finns i Tierps kommun där vi bor, 
verkar och lever? Det som i debatten brukar kallas biologisk mångfald handlar om naturtyper, 
växter och djur. Men det handlar också om människors upplevelser, avkoppling och friluftsliv, 
värden som betyder mycket för vår hälsa och livskvalitet.  

Naturskyddsföreningen i Tierp skickade ut en enkät med sex frågor i några viktiga natur-och 
miljöfrågor till våra lokala företrädare för de olika partierna (C, KD, L, MP, M, S, SD, V,). 
Svaren på frågorna kan hjälpa medborgarna att ta ställning inför valet utifrån hur respektive 
parti har svarat.  

Enkäten skickades ut den 29 maj med sista svarsdatum den 30 juli. Det var endast något parti 
som hade besvarat enkäten inom tidsgränsen. Vi skickade därför två påminnelse till för att 
försöka få svar av alla partier. Den 19 augusti var den sista svarsdagen, då hade bara tre 
partier besvarat enkäten, Miljöpartiet, centern och moderaterna. Sverigedemokraterna 
svarade att de skulle besvara enkäten, men har inte inkommit med några svar den26 augusti. 
De övriga har inte kommenterat enkäten. 

Nedan redovisas respektive fråga med de olika partiernas svar. Vi låter er att tolka svaren 
själva. 

För naturskyddsföreningen i Tierp 
Ordf. Inger Lindgren 
Kräftvägen 10  
81545 Tierp 
Tel. 0727-12 89 10 
e-post: inger.lindgren.tierp@gmail.com 
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Natur- och miljöfrågor inför valet 2018 

1. Vilka naturområden i kommunen vill ert parti skydda i framtiden som inte är 
skyddade idag?  

SVAR: Centerpartiet: Naturen, hållbarhet och äganderätt är viktig för oss i 
Centerpartiet. Vi diskuterar alltid mycket och läser noga de förslag som presenteras 
för oss att politiskt ta ställning till vad gäller områden som föreslås skyddas av Tierps 
kommun.  Nu senast var det Källarberget och Björns fyr som var aktuella 
reservatsbildningar som vi var positiva till. Vi har igen egen agenda att utöka antalet 
reservat i kommunen, reservatsbildning ska vara en process som bygger på 
samförstånd mellan samhället, ägarna och befintliga brukare. Värdefulla 
naturmiljöer som uppstått då människans brukande gjort avtryck och som bedöms 
värdefulla att bevara kräver ett arbete i att säkerställa fortsatt brukande enligt 
tidigare. Vi ser inte alltid reservatsbildning som lösningen på detta. Vi vill istället 
jobba med incitament att fortsätta till den vars bruk lett fram till naturvärdena. Med 
uppmuntran och stöd till dem som gör något bra för naturvärdena kommer man långt 
och säkerställer ett fortsatt brukande som bibehåller eller ökar naturvärdena.   

Miljöpartiet: Tämnarådalen. Här finns en fin ådal på promenadavstånd från Tierps 
köping med mycket rikt fågelliv. Vi anser även att kommunen ska verka för att 
områden med stora naturvärden, skyddsvärda biotoper och lokaler för hotade arter 
inte ska exploateras. 

Moderaterna: I Sverige har vi ett hållbart skogsbruk som säkerställer biologisk 
mångfald och återväxt samtidigt som skogen spelar huvudrollen i den pågående 
klimatomställningen. I Sverige har vi ve en lång historia av självägande bönder. 
Bönder och skogsägare har under lång tid haft  

förtroendet att under frihet förvalta och bruka den skog och mark de äger på ett 
ansvarsfullt sätt. Därför anser Tierps moderaterna att inga naturområden behöver 
skyddas av Kommunen. 

Kristdemokraterna, Liberalerna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, 
Vänsterpartiet: Har ej besvarat enkäten 
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2. Vad kommer ert parti att göra för att skydda de tätortsnära skogarna och andra 
naturområden som är viktiga för friluftsliv, skolors och förskolors verksamhet? 

(tätortsnära skog har för några år sedan avverkats nära Skärplinge och Örbyhus 
skolor) 

SVAR: Centerpartiet: Centerpartiet är alltid noga med att påpeka behovet av gröna oaser 
och närhet till naturen i de frågor vi har möjlighet att lämna synpunkter. Ett exempel är när 
detaljplanen för kvarteret Lejonet var ute på remiss lyfte Centerpartiet i sitt svar behovet 
av att bevara det gröna stråket i form av lindallén med tillhörande gräsytor vid esplanaden, 
vi var emot att det skulle byggas en cykelväg mellan träden då vi ansåg att det minskade den 
gröna ytorna allt för mycket. Tyvärr fick vi inget gehör för detta i detaljplaneprocessen eller 
i det slutliga beslutet i kommunfullmäktige.   Det finns flera vägar till att framgångsrikt 
bevara naturområden som anses värdefulla ur medborgarperspektiv exempelvis  

tätortsnära markområden. Handlar det om kommunalägd mark, se svar på fråga 4. Är marken 
privatägd har vi i Centerpartiet som huvudinriktning att bevarandet ska ske på frivillig och 
ömsesidig basis för att inte inkräkta på den enskildes äganderätt, det kan ske genom 
upprättande av avtal av skötsel och utformning utifrån en överenskommen ersättning från 
kommunen. Ett exempel på initiativ från privata markägare är marken vid Hållnäs skola där 
den privata markägaren upplåter mark till Naturskolans verksamhet. Ett samarbete som 
bygger på frivillighet från båda parter, kommunal verksamhet och markägare, är enda vägen 
till långsiktig hållbarhet i att framgångsrikt bevara och utveckla värdefulla naturområden 
för såväl samhällets som den enskilde markägarens bästa.  

Miljöpartiet: Natur som är tillgänglig för friluftsliv är en viktig del i det hälsofrämjandet 
arbetet och ger ökad livskvalitet och bättre folkhälsa. Här spelar de tätortsnära 
naturområdena en särskilt viktig roll och Miljöpartiet anser kommunen ska säkra upp att 
dessa brukas på ett sätt som främjar biologisk mångfald och friluftsliv, exempelvis genom att 
dessa områden förvärvas och brukas med hyggesfria metoder. 

Moderaterna: I Sverige har vi ett hållbart skogsbruk som säkerställer biologisk mångfald och 
återväxt samtidigt som skogen spelar huvudrollen i den pågående klimatomställningen. I 
Sverige och i Tierp har vi en lång historia av självägande bönder. Bönder och skogsägare har 
under lång tid haft förtroendet att under frihet förvalta och bruka den skog och mark de 
äger på ett ansvarsfullt sätt. Skogen skapar arbetstillfällen och skatteintäkter till 
kommunen. Därför anser Tierps moderater att inga tätortsnära skogar behöver extra skydd.  

Kristdemokraterna, Liberalerna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, 
Vänsterpartiet: Har ej besvarat enkäten 
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3. Vilka inventeringar kommer ert parti att genomföra som kan ge ett ökat skydd av 

skyddsvärda arter och värdefulla områden (blivande reservat) under de kommande 
åren?  

SVAR: Centerpartiet: Vi som parti inventerar inte områden, den kompetensen ska ligga på 
myndighetsnivå. Hur ska vi annars kunna lita till att inventeringen följer en kvalitetssäkrad 
process och vem avgör vilket partis inventering som ska gälla i det fall inventeringarna visar 
olika? Förekomst av skyddsvärda arter och värdefulla områden ska inte avgöras genom 
politisk votering. Inventeringarna ska ske på ett opolitiskt och kvalitetssäkrat sätt så att de 
politiska besluten baseras på fakta.  

Miljöpartiet: Miljöpartiet i Tierp har ingen egen inventeringskapacitet. Däremot har vi 
genom vår regeringssamverkan på riksnivå sett till att kraftigt öka anslagen till skydd och 
skötsel av värdefull natur, något som har medfört att ett stort antal nya naturreservat 
bildats i länet och kommunen under innevarande mandatperiod. På initiativ av Miljöpartiet 
har också regeringen gett Skogsstyrelsen i uppdrag om en landsomfattande 
nyckelbiotopsinventering. Vi anser också att verksamheten inom Upplandsstiftelsen, som ägs 
av länets kommuner och Region Uppsala, ska stärkas. Region Uppsala är huvudfinansiär av 
Upplandsstiftelsen och tack vare att Miljöpartiet är med och styr i Region Uppsala har 
anslagen till Upplandsstiftelsen ökat. 

Moderaterna: Inget i dagsläget. Vi har större utmaningar att ta hand om, vård, omsorg och 
skola behöver mer resurser. Vi har redan idag många reservat som skall vårdas vilket redan 
nu kostar mycket skattepengar. 

Kristdemokraterna, Liberalerna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, 
Vänsterpartiet: Har ej besvarat enkäten 

4. Hur kommer ert parti att sköta de kommunägda skogarna? 

SVAR: Centerpartiet: Kommunägda skogar ägs av medborgarna. I förvaltande av skog gäller 
samma som förvaltande av andra kommunala resurser. Skogen ska förvaltas på bästa vis för 
långsiktig hållbarhet såväl miljömässig, ekonomisk som socialt. Det kan innebära att olika 
skogspartier förvaltas på olika vis. I tätortsnära lägen kan det vara aktuellt med en 
förvaltning av kommunens skog som är anpassad till rekreationsområde. I andra områden ska 
förvaltningen bygga på ekonomisk avkastning och följa gängse skogsförvaltning i branschen. 
Viktigt är att kommunen för en medborgardialog om vilka delar av kommunens skogar som ska 
avsättas till rekreation och sedan att politiska beslut fattas. Det måste finnas en medvetenhet 
i att olika typer av förvaltning påverkar förvaltningen av våra gemensamma resurser. Politiken 
ska alltid ha bästa ekonomiska förvaltning som utgångspunkt och sedan därefter göra noga 
övervägda avsteg utifrån medborgardialoger för att öka hållbarheten inom den sociala biten.  

Adress/Ordförande             Vice Ordförande  Sekreterare/Kassör 
Inger Lindgren tel.  0727-128910           Ulf Blomquist  Anna-Lena Hjalmarsson 
Kräftvägen 10              tel. 070-6730867 tel. 070-2379998 
815 45 Tierp   Bg: 221-6695 



                                   
Miljöpartiet: Miljöpartiet anser att kommunens skogsarealer ska brukas med hyggesfria 
metoder. Under denna mandatperiod, då Miljöpartiet är med och styr i Tierps kommun, har 
kommunen övergått till hyggesfria brukningsmetoder av de kommunägda skogarna.  

Moderaterna: Enligt skogsbruksplanen och rekommendationer från skogsstyrelsen.  

Kristdemokraterna, Liberalerna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, 
Vänsterpartiet: Har ej besvarat enkäten 

5. Strandskyddslagen finns, men vi har sett att kommunen har beviljat dispens i 
många fall där stora naturvärden påverkas negativt. Hur ser ert parti på 
strandskyddslagen och dispenser från strandskyddslagen?  

SVAR: Centerpartiet: Vi ser det möjligt att fortsätta ge dispenser från strandskyddslagen. 
För att öka attraktiviteten och i förlängningen utveckla strandnära miljöer för alla krävs en 
kombination av möjligheter att kunna leva, verka och bo i strandnära områden. Att öka 
möjligheten till strandnära boende är en del i att öka landsbygdens attraktivitet. 
Landsbygdsutveckling kräver fler bofasta. Givna dispenser för avsteg från strandskyddslagen 
granskas alltid av Länsstyrelsen.   

Miljöpartiet: Miljöpartiet anser att strandskyddet ska värnas. Grunderna för dispens 
regleras i Miljöbalken och det anser vi är en bra ordning. Våra strandmiljöer är viktiga för 
såväl biologisk mångfald som friluftsliv. 

Moderaterna: Företagande ska bejakas, inte bekämpas. Vi vill tillvarata landsbygdens 
tillväxtpotential. Det måste också bli mer attraktivt att bosätta sig på landsbygden. Bland 
annat ska det vara enklare att bygga nära vatten.   

Kristdemokraterna, Liberalerna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, 
Vänsterpartiet: Har ej besvarat enkäten 

   

6. Microplaster, konstgräs har visat sig innehålla skadliga partiklar. Problemet med 
konstgräs är de gummigranulat som används som fyllning mellan stråna. De är 
oftast gjorda av återvunna bildäck som kan innehålla ett antal miljö- och 
hälsofarliga ämnen, främst olika PAH-er, (polycykliska aromatiska kolväten). Vad 
kommer ert parti att göra för att eliminera risken för att partiklar från 
konstgräsmattan i Tierp och eventuella nya konstgräsmattor, sprids till de som 
vistas där och eller sprids vidare till våra vattendrag? 
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SVAR:  Centerpartiet: Frågan är viktig och hänger samman med hur regelverket för 
avlopps-/dagvattenrening ser ut i dagsläget. Centerpartiet ville gå betydligt längre än den 
rödgröna majoriteten i fullmäktige när nya ägardirektiv gavs till de kommunalägda bolagen. 
Vi yrkade på att lägga till följande punkt i ägardirektiven för TEMAB: Kartlägga 
läkemedelsrester som passerar våra reningsverk samt fortlöpande vidta åtgärder för att 
minimera läkemedelsrester i vattnet som går ut från reningsverken. Arbetet och resultaten 
ska redovisas i års- och delårsboksluten.  Det röstade samtliga ledamöter från S, V och Mp 
ned. Sorgligt för miljön. Med ett beslut om att arbeta med kartläggning och rening av 
läkemedelsrester i reningsverken hade även dagvattnet och konstgräsproblematiken kunnat 
kopplas på. Nu blev det inte så och reningsverken fortsätter släppa igenom både det ena och 
andra som vanligt precis som dagvattnet där bildäcksgranulaten hamnar, rakt ut i Tämnarån 
och övriga vattendrag som är recipienter till kommunens dagvatten- och reningsverksutlopp.  

Miljöpartiet: Vi anser att kommunen ska ha riktlinjer för användningen av konstgräs, 
gummigranulat och platsgjutet gummi för kommunens verksamheter, liknande dem som nu är 
under framtagande av Stockholm stad. Det handlar bland annat om att hitta 
ersättningsmaterial, ställa krav på material samt utformning och skötsel som förhindrar 
spridning. Vi anser också att Tierps kommun ska gå med i Uppsala Klimatprotokolls 
fokusgrupp ”Jakten på plasten” som arbetar för att minimera den fossila plastanvändningen, 
öka återvinningen av plast samt öka efterfrågan på återvunnen och förnybar plast. 

Moderaterna: Samtliga Moderata politiker i Tierp är fritidspolitiker och vi hinner inte sätta 
oss in i allt som heltidspolitikerna gör. Den här frågan har vi inget svar på då vi har för lite 
kunskap. Vi får återkomma senare när vi haft tid att sätta oss in i frågan.  

Kristdemokraterna, Liberalerna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, 
Vänsterpartiet:  

Har ej besvarat enkäten 
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