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Ett grundläggande ekologiskt förhållningssätt

Tillgången till ren luft, rent vatten och sund mat är livsviktig. 
Mänskligheten är en del av naturen, men inte en förutsättning för naturen. 
Vi är beroende av naturens resurser, dess artrikedom och dess olika 
kretslopp. Den biologiska mångfalden är ovärderlig för allt liv på jorden. 
Genom att värna naturens och de ekologiska kretsloppen kan 
människorna underhålla och utveckla sina egna livsbetingelser. Vi har ett 
ansvar för att vår verksamhet inte leder till utrotning av arter.

De utsläpp av växthusgaser som vi människor ger upphov till  leder till 
globala katastrofer. En stigande medeltemperatur på jorden ger effekter 
som blir svåra eller kanske omöjliga att stoppa när temperaturen väl 
passerat en viss nivå. En högre temperatur orsakar i sig förändringar som 
i sin tur leder till ännu högre temperaturer och processen rullar sedan på 
med idag oöverblickbara följder. Det är människans verksamhet som 
orsakat och orsakar klimatförändringen och det vilar därför på människan 
att försöka lösa problemet. Det kräver dock att snabba och kraftfulla 
insatser sätts in. Den senaste rapporten från FNs klimatorgan IPCC visar 
dock att utvecklingen går åt fel håll.

Länder, regioner och individer måste hålla sig inom ett rättvist 
miljöutrymme, det vill säga den mängd resurser som vi kan använda utan 
att tvinga andra människor att använda sig av en mindre mängd resurser, 
nu eller i framtiden. Miljöutrymmet är inte statiskt. Den biologiska 
mångfalden  minskas ytterligare genom rovdrift och miljöförstöring, men 
kan också ökas genom mer miljövänliga produktionsmetoder. 

Graden av vår påverkan på naturen bestäms delvis av våra kunskaper och 
den tekniska utvecklingen, men vi kan inte överskrida ekosystemets 
bärkraft. Då drabbar det oss själva, kommande generationer och andra 
arter.

Vänsterpartiets miljö och klimatprogram är grunden för det 
program som här berör Västernorrland. 

Vi kan i vårt län identifiera följande klimatpåverkande arenor:

1. Energiproduktion, vattenkraft/vindkraft/solenergi

2. Transporter

3. Jordbruk

4. Skogsbruk 

5. Bostäder – uppvärmning, isolering

1. Energiproduktion
Vattenkraften är i huvudsak en grön energikälla, som i allt högre grad 
numera också kompletteras med vindkraftsutbyggnad. En omfattande 
vindkraftsutbyggnad kan dock innebära miljömässiga olägenheter genom 
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intrång i känsliga naturområden, och lovande elproduktion via 
exempelvis småskaliga solpaneler kommer att bli ett viktigt komplement 
till mer storskaliga anläggningar. Energiproduktion i länet är i huvudsak 
hållbar i traditionell mening. Alla energianläggningar medför dock 
klimatpåverkan, miljöpåverkan, oavsett om man nyttjar solenergi, vind 
eller vatten. Anläggningar skall byggas och underhållas. Kommunala 
värmeanläggningar drivs också i huvudsak på ett hållbart sätt, med 
förnyelsebara källor. Det väsentligaste är dock att vi i framtiden utnyttjar 
allt mindre energi, detta ger de största miljövinsterna.

:

• energisparåtgärder

• Verka för regional och lokal biogasproduktion

• Kommunala investeringar i grön energi, solenergi, vindkraft

• Utfasning av all fossil energiproduktion

• Se över de miljömässiga konsekvenserna av sopförbränning

2. Transporter
Länet är transitlän för en betydande långtradartrafik utefter E4, men 
också omfattande transporter av skogsråvara på lastbil från inlandet till 
de stora massafabrikerna nära kusten. Norr-södergående godstransporter 
borde vara möjliga att överföra på järnväg eller via båt. Järnvägen som 
nyligen byggts ut, har ändå kapacitetsbegränsningar på grund av 
avsaknad av i huvudsak spårkapacitet. En utbyggnad med två-spåriga 
järnvägar genom länet är en förutsättning för att den fossilberoende 
varutransporttrafiken ska kunna minska i omfattning. 

Kollektivtrafiken är även den beroende av utökad turtäthet via järnväg 
och buss. Pendlartrafiken måste utvecklas, och prisnivåerna göras 
konkurrensdugliga jämfört med personbilstrafiken.  Gratis kollektivtrafik 
bör prövas och utvärderas. Försök från andra kommuner i Sverige har 
delvis slagit väl ut. Vill vi få en minskande privatbilism så måste 
kollektivtrafiken vara anpassad efter där människor bor och dessutom 
kostnadseffektiv för den enskilde. En kollektivtrafik som helt bekostas 
över skattsedeln kan innebära en kraftig minskning av privatbilismen, 
med minskande växthusgasutsläpp som följd. En satsning på gratis 
kollektivtrafik har även positiva inkomstutjämnande effekter då 
låginkomsttagare nyttjar detta i större utsträckning än höginkomsttagare.

• Motioner om utökad och gratis kollektivtrafik. 

• Underlätta för pendlartrafik: pendlarparkeringar med mera . 

• Underlätta för cykeltransporter. 

• Reflektera över hur resandet i en kommun totalt kan minskas. 
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• Verka för utbyggnad av järnvägen. 

• Verka för regional biogasproduktion. 

• Verka för att användning av fossila bränslen minimeras till  
förmån för förnyelsebar energi (biogas, el, etanol)

• Kommunal satsning på ex solenergi/vindkraft, som täcker  
kommunernas egna energibehov

3. Jordbruk

Jordbruket är i hög grad beroende av fossilt bränsle. Arbetsintensiva 
metoder har ersatts av fossila bränslen.  Konstgödning medför ytterligare 
negativ koldioxidbalans. Intensivbruket av jordarna riskerar också att 
minska matjorden, det vill säga halten kol i markerna, både inom 
jordbruk och skogsbruk. Djurhållningen är i allmänhet också beroende av 
fossila tillskott för transporter, foder och andra insatser med syfte att 
skapa ett högproduktivt jordbruk.

Västernorrland har stora jordbruksarealer som delvis håller på att växa 
igen. Livsmedelsproduktionen förväntas få en större betydelse i 
framtiden med ökande konkurrens om jordbruksmarken i världen. 
Sannolikt kan man räkna med att fler människor kommer att sysselsättas 
med att ta fram livsmedel, och att vi med ändrade produktionsmetoder 
också kan förvänta oss dyrare livsmedel. För att uppnå hållbarhet är det 
nödvändigt att den industriella animaliekonsumtionen minskar till förmån 
för ökad andel vegetabilier i kosten. Naturbetesmetoder är att föredra, då 
sådan djurhållning kan medföra ökad kolbindning i markerna och ett 
gynnande av biologisk mångfald.

Argument för ett förändrat jordbruk och en ny landsbygdspolitik

a. Matsuveränitet
 
Vi kan sia om att det sannolikt behövs en massiv återflyttning av 
människor till landsbygden av olika skäl. Vi måste återskapa 
självförsörjning av mat. Vi använder nästa lika mycket åkermark 
utomlands som finns i Sverige. Självförsörjningsgraden är nere under 40 
procent. Varje land måste försörja sin egen befolkning med mat. Det 
kallas matsuveränitet och handlar också om solidaritet med fattiga 
länders befolkningar som behöver sina egna jordar.
 
b. Biologisk mångfald
 
Det andra skälet handlar om biologisk mångfald. År 1850 fanns två 
miljoner hektar betesmarker i Sverige och för 100 år sedan var all skog i 
landet betad. Idag återstår 300 000 hektar betesmarker. Djurens betande 



och trampande skapar mycket värdefulla miljöer med stor biologisk 
mångfald. Det handlar om gener, arter och deras samverkan och den 
nytta de gör för ekosystemen som att rena vatten och luft, binda jorden 
och pollinera våra grödor.
 

c. Klimatmålen
 
Det tredje skälet handlar om klimatet. Vi måste lämna det storskaliga 
fossilberoende jordbruket och övergå till jordbrukande som binder mer 
kol än vad som produceras. Djurens trampande på naturbetesmarker är en 
stor och viktig kolfälla. Det konventionella jordbruket står för en stor del 
av utsläppen av växthusgaser. Konsumtionen av kött kan med fördel 
minskas.
 

d. Höj grundavdraget, att stimulera till omställning
 
Det behövs många åtgärder för att klara omställningen. 

Det första handlar om att höja grundavdraget för naturbrukare som 
främjar mångfald och binder kol i sin verksamhet till 100 000 kr. Det 
skulle ge ekonomiska incitament för människor att bruka jord och i 
kombination med lokal förädling av det som produceras skulle 
hundratusentals nya arbeten skapas på landsbygden.
 
e. Nya jordbruksutbildningar
 
En annan åtgärd är att skapa utbildningar för nyjordbrukarna. På 
folkhögskolor i landet finns redan många kurser med inriktning på eko-
jordbruk. Med sina demokratiska arbetsformer och kopplingar till 
landsbygden är folkhögskolan extra lämplig för att ta huvudansvar för 
utbildandet av nyjordbrukarna.
 
f. Moderna boenden på landet
 
Det befintliga bostadsbeståndet räcker inte och är inte anpassat efter de 
nya moderna grupperingar som kommer från städerna. Det behövs nya 
typer av sammanhållna byar byggda på ekologiska principer för 
hantering av energi, vatten, avfall mm.
 
g. Demokratisk organisering, folklig rörelse

För att möjliggöra omställningen krävs folklig rörelse och demokratisk 
organisering.  Vi behöver återskapa och vidareutveckla gamla beprövade 
metoder för demokratisk (kooperativ) finansiering av nyjordbruken. Vi 
behöver också utveckla ekologiska distributionssystem av maten och inte 
minst metoderna för förädling och konservering.



• Öka kommunernas upphandling av ekologiska produkter, och 
närproducerade sådana. Sätt årliga kommunala mål för den  
ekologiska kommunala upphandlingen.

• Ökad andel vegetarisk kost i det kommunala matutbudet. Införa  
köttfria dagar i skolorna

• Vid upphandling av varor och tjänster skall klimat och miljömål  
definieras i alla upphandlingar

• Stimulera odlarna att gå samman vid större upphandlingar.
• Skapa möjligheter för och stimulera till användande av 

kolonilotter och stadsodling för kommuninnevånarna
• Stötta folkhögskolor, och initiera utbildningar i självhushållning  

och lokal matproduktion
• Se över övrig matproduktion i kommunen, exempelvis  

fiskodlingar, och att verksamheter bedrivs på ett hållbart sätt.

4. Skogsbruk
Skogen och skogsbruket tillför samhället och ekonomin många värden. 
För att få ett långsiktigt hållbart skogsbruk behöver dessa olika värden 
både skyddas och utvecklas. Skog, virke och papper är också en av 
Sveriges viktigaste exportnäringar. Den ger viktiga jobb i hela landet, 
och har därför en stor roll för landsbygdens utveckling. Utöver detta är 
skogen helt avgörande om Sverige vill få till ett miljövänligt och uthålligt 
samhälle. Skogen är en avgörande ekonomisk faktor för länet.

Att skogen som plats för upplevelser och rekreation tillmäts större 
betydelse än idag. Skogen är en stor resurs för att skapa attraktiva 
boendemiljöer, för rekreation och för friluftslivet. Vi måste därför skydda 
och varsamt bruka skog som är viktig som besöksmål för människor, 
t.ex. tätortsnära skog eller områden viktiga för besöksnäringen.

Skogsbruket bedrivs många gånger på ett mindre hållbart sätt. Stora 
koncerner exploaterar skogen och stora arealer kalhuggs. Detta medför 
betydande koldioxidemissioner från skogsmarkerna, och det virke som 
skall transporteras från avverkningarna, fodrar fordon som är 
fossilberoende. 

Skogsbrukningsmetoderna måste därför ses över. En alltför hög grad av 
kalhyggesmetodik har kännetecknat det svenska skogsbruket. Detta är 
inte hållbart och skapar i längden utarmade och ogenomträngliga skogar. 
Kontinuitetsskogsbruket skall uppmuntras och kalhyggesmetodik 
minska. Kommunala skogar som ofta finns skall i första hand anpassas 
för befolkningen och dess värde som rekreationskälla och för ett aktivt 
friluftsliv. En väl skött skog har antagligen större ekonomiskt och 
rekreativt värde än en skog som anpassas för kalhyggesmetodik. 
Turismen och friluftslivet får en allt större betydelse för även den 
kommunala, lokala ekonomin. En skog med stor biologisk mångfald är 
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även mer robust för förändringar.

• Vårda de kommunala skogarna

• Se till att de sköts med ett mer diversifierat brukssätt,  
kontinuitetsskogsbruk. 

• I samband med kommunal skötsel av skogen se till att  
entrepenörer som tas in följer principerna för hållbart skogsbruk.

• Skogen som rekreation, för bär och svamp

• Vid etablering av vindkraft, se till att natur och skog och 
människor inte tar skada.

Bostäder: 

En väsentlig klimatfaktor är hur våra bostäder i Västernorrland värms 
och isoleras. All uppvärmning skall stimuleras till att göras fossilfri. 
Husen ska anpassas och vid nyproduktion byggas klimatsmart och 
energisnålt. Solpaneler för elproduktion på privata och på kommunala 
hus ska uppmuntras. Vid nyproduktion inom kommunerna ska bästa 
möjliga teknik användas för att minska energiåtgång och klimatpåverkan

• Bästa möjliga byggteknik, 
• Passivhus
• Ekologisk och klimatmässig hållbar uppvärmning
• Upprustning av de kommunala husbestånden,  

energieffektiviseringar. 
• Uppvärming – förnyelsebara källor
• Inga fossila uppvärmingsmetoder
• Vid upphandling av projekt och byggen, även inkludera sociala  

faktorer (jobb till arbetslösa) och bra arbetsvillkor.
• Utvecklande av nya boendeformer i form av små urbana miljöer i  

form av gemensamhetsboenden på landsbygden
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