
Svar från  

Centerpartiet och Miljöpartiet 

 

Nr Fråga Bakgrund och förklaring till frågan. Svar på frågan 

1 Hur ställer ni er till att inrätta 
naturreservat på Vitberget enligt 
beslutet 2006?  
 

Att bilda naturreservat på Vitberget har beslutats av kommunen men den senaste händelsen är 
att 2021-04-20 togs detta bort från aktuell budget. Naturreservatet skulle bevara unik 
naturskog, bevara ekologisk mångfald, bli ett fint rekreationsområde. Naturreservatet står inte i 
konflikt med områdets användning för friluftsliv utan kan ordnas så att friluftsaktiviteter får 
förekomma men på lämpligt sätt, varierande inom reservatet. 

 
 Svar Centern: Vi vill inte göra ett naturreservat av Vitberget, dels för att ett naturreservat inte 
ger samma möjligheter till utveckling av friluftslivet, dels för att det fordras att andra 
markägare ska sälja sin mark. 
 
Svar Miljöpartiet: naturreservatet på Vitberget är en fråga som vi har bevakat och drivit under 
lång tid. 2021 var inte första gången pengarna för reservatet togs bort från budgeten men då 
har Miljöpartiet påtalat det i ett tidigt skede varpå det har lyfts tillbaka.  

2 Växthusgaser. Vill ni genom att 
anlita oberoende kontrollorgan 
mäta kommunens 
växthusgasutsläpp? 

Under året 2020 har Skellefteå kommun enligt Miljöbarometern identifierat sitt 
utsläppsutrymme i förhållande till den globala Co2 budgeten för att uppnå Parisavtalets mål: 
Växthusgasutsläpp på 4.25 ton/invånare och koldioxidutsläpp på 3.16 ton /invånare 
redovisades året 2018, vilket är långt sämre än målet. 

 
 Svar Centern: Vi ställer oss bakom att arbeta med Miljöbarometern. Om det innebär att man 
måsta anlita oberoende kontrollorgan så är det väl på sin plats. 
 
Svar Miljöpartiet: Vi vill att kommunen beställer en ny koldioxidbudget utifrån Skellefteås 
förutsättningar och att den antas i kommunfullmäktige. Att få hjälp utifrån att mäta utsläppen 
vore viktigt för trovärdigheten. Arbetet med att minska kommunens utsläpp av växthusgaser 
bör följas upp kontinuerligt varje år på samma sätt som den finansiella budgeten. Utan 
fungerande miljö blir en fungerande välfärd omöjlig.  
  



3 Grön stad. Hur vill ditt parti arbeta 
för att påverka byggnationer 
(byggherrar och investerare) i 
Skellefteå stad så att man uppnår 
maximerad klimatvänlighet? Detta 
med tanke på stadens förtätning 
och expansion. 

Till exempel genom trädplantering och att underlätta och gynna odling och plantering i 
bostadsområden. Fler och fler städer i Sverige och internationellt har börjat med att genomföra 
stadsplanering enligt koden för grönare städer 3-30-300. Varför? För att skapa tillräckliga 
grönområden med träd för att människor ska må bra fysiskt och psykiskt, för att staden ska 
klara regn, vind och värme och för att träden ska ta upp skadliga ämnen ur luften så att 
människorna slipper få i sig dem. Vad betyder regeln?  Varje människa ska kunna se 3 träd från 
sin bostad, varje kvarter ha 30% krontäckningsgrad och alla invånare ska kunna nå ett 
grönområde inom 300 meter. Den har tagits fram av professor Cecil Konijnendijk för att hjälpa 
beslutsfattare med riktlinjer för hållbara städer. 
 

Svar Centern:  Centerpartiet arbetar för att det ska tas fram en grön plan, för att 
säkerställa att grönytor och grönområden sparas när det byggs tätt och snabbt. Här är 
3-30-300-koden viktig. Vi vill bygga en ekologisk by/kretslopps-bostadsområde med 
ekosystemtjänster. Det behöver snabbt planer för vad det passar att bygga bostäder 
och fritidshus, så att det går snabbt och enkelt, och ger långsiktigt hållbara 
boendeområden. Vi vill utveckla hållbart byggande med klimatneutralt avtryck. Vi vill 
även främja odlingar längs husväggar och tak och tillåta fruktträd och buskar på 
kommunens grönytor. Sedan vill vill även använda stan som en testbädd för många nya 
hållbara lösningar när det gäller stadsplanering, byggande, transporter och våra 
livsmiljöer. 
 
Svar Miljöpartiet: Bra riktlinje! Vi vill att träd som tas ner i staden ska ersättas med nya, och att 
där nya områden planeras ska det finnas närhet till träd och grönområden. Det behöver finnas 
med i översiktsplaner och detaljplaner samt när anläggningsarbeten planeras. Som ni nämner 
finns det otroligt många fördelar både ur ett resiliensperspektiv och för fysisk och psykisk hälsa. 
För klimatvänlighet handlar det även om att bygga i trä, energieffektivt och att planera 
områden för ett fossilfritt samhälle. När byggherrar anvisas mark av kommunen bör 
markexploateringsavtalen peka i den riktningen. Kommunens egna bolag Skebo behöver stärka 
sitt hållbarhetsarbete, vi har bland annat föreslagit solceller som standard på nya tak förutom 
där det inte är lämpligt.  
 



4 Pollinering. Vill ditt parti arbeta för 
ett politiskt antagande av grön 
infrastruktur för våra pollinerare? 

I det svenska arbetet med regionala handlingsplaner för grön infrastruktur utgår man från 
följande definition: "Ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, 
naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att 
biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela 
landskapet. Detta innefattar både land och vatten.” 
 

Svar Centern:  Det kan vi tänka oss, om det inte ryms i den regionala handlingsplanen 
för grön infrastruktur. Vi ser även ett nationellt kreditsystem för åtgärder som stärker 
artrikedomen som en lovande väg framåt. 
 
Svar Miljöpartiet :Ja 

5 Växthusgaser. Arbetar ditt parti för 
ett nationellt förbud mot 
torvbrytning? 

Våtmarker som använts för torvbrytning står för stora utsläpp av växthusgaser och detta 
hindras om den återställs som våtmark. 

Svar Centern :  Centerpartiet har inget nationellt beslut att förbjuda torvbrytning. 
 
Svar Miljöpartiet: Ja, vi vill att det ska anses som ett fossilt bränsle och arbetar även för ett 
internationellt moratorium för torvbrytning. 
 

6 Växthusgaser. Hur ställer ditt parti 
sig till att öka insatserna för att 
återställa våtmarker? 

Våtmarker som utdikats för jord-eller skogsbruk står för stora utsläpp av växthusgaser och detta 
hindras om den återställs som våtmark. 

 Svar Centern: Att bevara och i många fall återställa den biologiska mångfalden är 
tillsammans med klimatfrågan en av vår tids största utmaningar. För att lyckas krävs 
åtgärder som utgår från lokala förutsättningar och som involverar fler aktörer. För oss 
är den enskilda markägaren en viktig del i att bevara och förstärka den biologiska 
mångfalden. Vi litar på markägarens engagemang och förmåga. De har 
lokalkännedomen som är nödvändig och de känner sin egen mark bäst. Frivilliga 
åtgärder är många gånger bättre än att staten helt enkelt bestämmer. Men 
drivkrafterna måste öka. En markägare som vill anlägga en våtmark eller en damm ska 
enkelt kunna få stöd för det. 
 
Svar Miljöpartiet Vi vill öka resurserna för detta.  
 



7 Biologisk mångfald. Vill ni att 
kommunen ökar upphandlingen av 
ekologisk mat från dagens 15%? 

Ekologisk matproduktion bidrar till att sänka växthusgas-och CO2utsläpp och bidrar till biologisk 
mångfald genom minskning av de kemiska bekämpningsmedel som skadar pollinerande 
insekter och mångfald av växtlighet. 

Svar Centern: Centerpartiet anser att kommunen i första hand ska upphandla 
närproducerad mat. Det som produceras här minskar transporterna, här används 
mindre gifter när maten produceras, det stärker vår självförsörjningsgrad och bidrar till 
fler arbetstillfällen och levande landsbygder. Det är inget hinder om den 
närproducerade maten även är ekologisk. 
 
Svar Miljöpartiet: JA. Kommunen har valt att nästan enbart fokusera på att öka andelen lokalt 
producerad mat, och även om det också är viktigt anser vi att betydelsen av ekologisk 
produktion för den biologiska mångfaldens skull är mycket viktig att lyfta. Det ena behöver ju 
inte heller utesluta det andra.   

8 Biologisk mångfald, pollinering. 
Hur jobbar du och ditt parti för att 
vägkanterna i kommunen ska 
blomma maximalt, med inhemska 
pollinerande växter? 

Infrastruktursatsningar angående vägkanter är inte tillräckliga. Arbetet med att rensa bort 
invasiva växter längs våra vägar behöver följas upp från kommunens sida. Inga åtgärder vidtas 
för att öka andelen blommande naturliga växter längs vägarna, de lämnas täckta av sten och 
grus. 
Svar Centern: Vi ställer oss bakom tänket att inte slå våra vägkanter för ofta, men det får inte gå 
för långt. På vissa ställen växer slyn och begränsar sikten vilket blir trafikfarligt. Är det nära 
bostäder blir det även klagomål när möss och sork trivs i det höga, oklippta gräset. 
 
Svar Miljöpartiet Vi lyfter frågan då och då om hur kommunen arbetar med invasiva arter,: 
bland annat vid markanläggningsarbeten.  Kommunens ansvar ligger längs de  kommunala 
vägarna och fastigheterna, och för att säkerställa att det finns säker hantering av invasiva arter 
på återvinningscentralerna. Utöver detta ligger ansvaret på länsstyrelsen. Kommunen bör 
säkerställa att de anställda och de entreprenörer som anlitas har kännedom om detta och 
arbetar utifrån metoder som gynnar biologisk mångfald, och att de känner igen invasiva arter 
och vidtar åtgärder där sådana finns. Vi har även drivit att vägkanter och kommunala ytor ska 
klippas mer sparsamt för att gynna växter och pollinerare.  

9 Skog och biologisk mångfald. Hur 
vill ert parti arbeta för att bevara 
urskog (naturskog) nedom de 
fjällnära områdena? 

Svar Centern: När skogar omvandlas till naturreservat eller andra skyddsformer ska det som 
huvudregel vara frivilligt för markägaren. Samtidigt ska markägaren själv enklare kunna ta 
initiativ till skydd. För det behöver det finnas olika skyddsformer att välja mellan, som inte bara 



går ut på att lämna mark orörd. Staten ska även betala rimlig ersättning när ägande- och 
brukanderätten begränsas. 
 
Svar Miljöpartiet: Vi vill öka resurserna för att skydda naturskog. Det handlar bland annat om 
att ge skälig ersättning till markägare. Det tar hundratals, tusentals år att bygga upp de värden 
som finns i naturskogarna och de behöver ett långsiktigt skydd. Lokalt vill vi att Skellefteå 
kommun hjälper till att skydda skog bland annat genom att erbjuda bytesmark. Vi vill även att 
den skog som kommunen äger ska brukas hyggesfritt.   

 


