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Kristdemokraterna 

 
1. Ha en strategi för gynnande av biologisk mångfald 

Satsa på bina och humlorna som håller på att dö ut. Flertalet av blommorna 
som planeras i Alvesta kommun bör vara blommor som fjärilar och övriga insekter 
med hög pollinerings förmåga tycker om. Exempel på detta  lavendel, fjärilsbuskar, 
salvia, tagetes, solrosor m.m. Installera bihotell i vissa delar av parker. Gärna i 
anslutning till ovanstående blommor.  
 
Bevara slåtterängar där vilda blommor och sällsynta blommor kan  få fortsätta att 
föröka sig som t.ex. slåttergubbe och orkidéer. Lämnar delar av skogen i Alvesta 
kommun orörd för däggdjur och insekter att försöka minska användandet av 
konstgödsel. 
 

2. Arbeta för en giftfri vardag och minska plastanvändningen 
Vi vill fortsätta verka för en giftfri vardag för kommunens invånare och få bort 
allergiframkallande och cancerframkallande ämnen i leksaker, möbler, produkter 
som används att förvara mat i köksredskap, livsmedel, byggmaterial, 
rengöringsmedel, hudvårdsprodukter, elektronik m.m.  
 
Projektarbeten i skolan där barnen/ungdomars får lära sig om hållbar utveckling och 
en giftfri  vardag. Jobba nationellt med utbyte av vanliga plastpåsar mot plastpåsar 
komposterbara. Se www.stenaplast.it. Här finns bra alternativ till plastpåsar som 
skulle introduceras i kommunens verksamheter. 
 
Endast köpa närodlad  mat till förskolor,skolor och äldreboende m.m. Även köpa kött 
och ägg från de lokala bönderna i Alvesta kommun. Inte köpa kött eller fisk som är 
fylld med antibiotika, föroreningar och miljögifter. Starta förundersökning kring 
renande av vattnet/botten i kommunens sjöar och vattendrag. 
 
Maten som odlas i Sverige innehåller inte så mycket gifter som i andra länder och 
flera forskare menar att ekoodlat mat i Sverige inte är så mycket bättre än 
konventionellt odlad mat, därför menar vi att det är bättre att satsa på närodlad mat 
än ekologisk mat och förbättra konstgödsel så de bli mer miljövänliga. 
 

3. Ha en kommunekolog 
I nuläget behöver vi satsa på vården i kommunen, men vi skall arbeta även med dessa 
frågor och diskutera vidare för en hållbar utveckling. 
 

4. Vara en av Sveriges ekokommuner 
Nej, men vi kan ändå sträva efter att kommunens invånare skall leva hållbart. 
 

5. Bedriva hyggesfritt skogsbruk 
Där det anses lämpligt kan man bedriva hyggesfritt skogsbruk t.ex. vid motionsspår 
Hagaparken, Hanaslöv, Spånen och området vid Åsnen. 
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6. Bevara och tillgängliggöra natur för unga 
Kommunen har idag 30 lekplatser, motionsspår och spår för längdskidor finns 
på flera orter i kommunen. Vi vill bevara och utveckla för alla. 
 

7. Skapa kommunala reservat 
Alvesta kommun har idag 12 naturreservat de vill vi bevara och vårda. 

 
 
Christer Brinkner, Kristdemokraterna i Alvesta 
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Miljöpartiet 

 
Miljöpartiet de gröna i Alvesta kommer under den kommande mandatperioden 2019-2022 
att verka för (kursiv text från Naturskyddsföreningens önskelista, övrigt svaret): 
 
1. Ha en strategi för gynnande av biologisk mångfald 

- Att klimat- och miljöhänsyn utgör utgångspunkten i alla politiska beslut samt att 
den biologiska mångfalden skyddas. 
 

2. Arbeta för en giftfri vardag och minska plastanvändningen 
- Att alla skolor (även förskolor)  ska vara miljödiplomerade utifrån Giftfri vardag.  
- Att barn och unga vid utövande av sin sport inte skall utsättas för skadliga 
luftpartiklar (t.ex mikroplaster som virvlar upp från en konstgräsplan). 
 

3. Ha en kommunekolog 
Att kommunen anställer en kommunekolog, hel eller deltid. 
 

4. Vara en av Sveriges ekokommuner 
Att kommunen undersöker villkoren för att bli del i nätverket Sveriges Ekokommuner 

 
5. Bedriva hyggesfritt skogsbruk 

Att kommunen bedriver hyggesfritt skogsbruk på sina skogsfastigheter 
 

6. Bevara och tillgängliggöra natur för unga 
Att värna om skolnära och bostadsnära grönområden och att kommunen skall vara 
restriktiv med dispenser från strandskyddet. 

 
 
Anita Thörn von Rosen, Miljöpartiet de gröna i Alvesta 
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Liberalerna 

 
Liberalerna Alvesta svarar JA på samtliga punkter på listan. Vi presenterar ett helt nytt 
miljöprogram för Alvesta kommun på vår valupptakt. 
 
Ulf Larsson, Liberalerna Alvesta 
 
 
Svar har hämtats från valprogrammet. 
 
1. Ha en strategi för gynnande av biologisk mångfald 

Anta Agenda 2030 (här ingår bl.a. målet “Ekosystem och biologisk mångfald”). 
 

2. Arbeta för en giftfri vardag och minska plastanvändningen 
Anta program och riktlinjer för att fasa ut petroleumplaster i kommunens 
verksamheter. Ta fram en kemikalieplan för att fasa ut och/eller minska 
användningen av farliga kemikalier inom kommunen och dess verksamheter. 
 

3. Ha en kommunekolog 
Tillsätta en kommunekolog ev. i samarbete med närliggande kommun. 
 

4. Vara en av Sveriges ekokommuner 
Anslut kommunen till nätverket Sveriges Ekokommuner. 

 
5. Bedriva hyggesfritt skogsbruk 

Bedriva hyggesfritt skogsbruk i kommunägd skog. 
 

6. Bevara och tillgängliggöra natur för unga 
Alla invånare i tätort skall ha tillgång till närpark eller naturområde inom 300 m 
från bostaden. Bevara och anlägga ängsmark för biologisk mångfald t.ex omvandla 
gräsytor till vildäng. Skydda befintliga friluftsområden för framtida exploatering. 

 
7. Skapa kommunala reservat 

Inventera skyddsvärd natur. Skydda befintliga friluftsområden för framtida 
exploatering. 
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Alvesta Alternativet 

  
 
1. Ha en strategi för gynnande av biologisk mångfald 

Givetvis bör kommunen ta fram en strategi för gynnande av biologisk mångfald. 
 

2. Arbeta för en giftfri vardag och minska plastanvändningen 
Vi arbetar också för en giftfri vardag och minskad plastanvändning. 
 

3. Ha en kommunekolog 
När det gäller kommunekolog ser vi möjligheten att dela en sådan tjänst med någon 
grannkommun t.ex. Älmhult eller Ljungby. 
 

4. Vara en av Sveriges ekokommuner 
Ett medlemskap i Sveriges Ekokommuner kan tvinga fram ett ökat arbete för 
hållbarhet och ekologisk grundsyn. 

 
5. Bedriva hyggesfritt skogsbruk 

Att jobba med ett hyggesfritt skogsbruk borde vara naturligt för kommunens del men 
också se till att vi får en skog med blandskog, vilket bland annat minska riskerna med 
de skogsbränder som just härjar i Sverige. 
 

6. Bevara och tillgängliggöra natur för unga 
Vi har i vårt valprogram att införliva den skogsmark som ligger norr om vägen till 
Büngers ö och upp till Spånens badplats. Vi anser det nödvändigt att bevara 
tätortsnära skogar inte minst för folkhälsans skull. Markområdet skulle samtidigt 
utgöra ett reservat för all framtid i nära anslutning till bebyggelsen på östra Alvesta. 

 
7. Skapa kommunala reservat 

Se svar på punkt 6. 
 
  
 Lars-Olof Franzén, Alvesta Alternativet 
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Moderaterna 

 
Miljö och hållbarhet är några av vår tids största utmaningar. Vi moderater kan ha flera 
tankar i huvudet samtidigt och är självklart medvetna om de frågeställningar ni i 
Naturskyddsföreningen lyfter fram och vi arbetar med detta parallellt. 
 
I alla förslag vi lägger fram och alla beslut vi medverkar i strävar vi efter att hitta största 
möjliga nytta för största möjliga antal. Redan idag finns en rad remissinstanser och 
Länsstyrelsen medverkar ofta med sin expertis när kommunen skall bygga, exploatera 
eller utveckla områden. 
 
Inom skolan och förskolan är man medveten om eventuella gamla miljösynder och gifter, 
varför dessa plockas bort och fasas ut i takt med upptäcker dem. Beträffande plast och 
engångsartiklar ska användningen av dessa begränsas. 
 
Alvesta kommun har en rik natur som attraherar turister från olika delar av världen även 
om kommunala reservat saknas. Det är inte omöjligt att den frågan kan bli aktuell i och 
med Åsnens nationalpark och ett eventuellt framtida naturupplevelseområde. Här måste 
även näringslivet vara delaktiga då de skapar arbetstillfällena och ser 
utvecklingsmöjligheterna. 
 
Vi moderater värnar våra kommuninvånare och deras intressen. Därtill har vi en budget 
att hålla och vill fatta så miljömässigt och hållbara beslut som är möjligt. Skulle det bli 
konflikt mellan en skalbagge och utveckling av kommunen så väljer vi det sistnämnda i 
våra kommuninvånares intresse. 
 
 
Björn Tisjö, Moderaterna i Alvesta 
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Centerpartiet 

 
Centerpartiet i Alvesta kommun (C- Alv) har i många frågor/ämnesområden samsyn med 
Naturskyddsföreningen! Vilket är bra för att utveckla kommunen genom en ”Grön 
tillväxt”! Vi hämtar de flesta svaren i vårt handlingsprogram 2019–2022. 
  
1. Ha en strategi för gynnande av biologisk mångfald 

- C- Alv har en övergripande tolkning av begreppet biologisk mångfald: ”Bruka men 
inte förbruka” 
- Vi har i handlingsprogrammet 2019–2022 och i visionen tydliggjort vikten av de 
gröna näringarna. Dessa är redskap för att utveckla den biologiska mångfalden. 
- Vi har i programpunkten Miljö och klimat utvecklat vår plan för att vidmakthålla 
den biologiska mångfaldens tillväxt. 
 
Svar. Ja, vi har en strategi för gynnande av biologisk mångfald! 
 

2. Arbeta för en giftfri vardag och minska plastanvändningen 
- Vi har i programpunkten Hållbar välfärd tydliggjort hur vi vill möjliggöra 
människors vardag till ett hälsosamt liv. 
- Vi vill använda närproducerade konventionella och ekologiska råvaror. 
- Vi vill att den offentliga maten tillagas lokalt. 
- Vi har inte specifikt något program för minskad plastanvändning utan bidrar till den 
offentliga informationen om riskerna med överkonsumtion av plastartiklar. 
 
Svar. Ja vi arbetar för en giftfri vardag och minskad plastanvändning! 
 

3. Ha en kommunekolog 
- Vi har i programpunkten Miljö och klimat utvecklat vår vilja inom energi och natur, 
som mycket väl kunde motivera en delad tjänst, med en kommunekolog. 
- Tjänsten får i så fall utvecklas inom detta program 
 
Svar. Ja vi bör studera behovet, att ha en kommunekolog! 

 
4. Vara en av Sveriges ekokommuner 

- Handlingsprogrammet tydliggör vår inriktning och vi kan betrakta kommunen som 
en landsbygdskommun med glesbygd, att vi med det hållbara samhället som mål är 
redan en del av nätverket ekokommuner. 
- Läser vi nätverkets verksamhetsplan 2018, så är vårt handlingsprogram direkt 
kompatibelt. 
 
Svar. Ja vi bör pröva att vara en av Sveriges ekokommuner! 
 

5. Bedriva hyggesfritt skogsbruk 
- Vi har en övergripande tolkning av begreppet hyggesfritt skogsbruk: ”Samhällsnära 
skogsmark skall vara bestående” 
- Vi anser att skogen skall brukas utifrån de fastställda likvärdiga målen; produktion 
och miljö. 
- Särskild hänsyn till miljöns fromma skall vidtagas vid samhällsnära skogsbruk. 
- Vi avser inte att övergå till helt hyggesfritt skogsbruk på kommunens hela 
skogsmark. 
 
Svar. Vi anser att det inte är funktionellt eller ekonomiskt försvarbart att bedriva 

8 



 

hyggesfritt skogsbruk, fullt ut! 
 

6. Bevara och tillgängliggöra natur för unga 
- Vi bejakar den kommunala grönstrukturplanen. 
- Insprängda gröna oaser i tätorterna ger utrymme till våra yngsta invånare. 
- Tätortsnära skogspartier skall vara bestående och får brukas, som hyggesfritt 
skogsbruk för tillgänglighetens skull. 
- Lantlig miljö är förebyggande för ungas psykiska hälsa. 
 
Svar. Ja. Vi har program, som tillgängliggör tätortsnära naturområden. 

 
7. Skapa kommunala reservat 

- Vi kan bejaka en utredning om lämpliga områden. 
- Motivbilden får klargöras och antas i kommunfullmäktige. 
- Områden med hög förekomst av fornlämningar kan vara exempel. 
- Friluftslivets bevarande kan vara ett annat exempel. 
- Vi är dock måna om att respektera äganderätten. 
 
Svar. Ja. Vi kan bejaka en utredning om kommunala reservat.  

  
 
Hagart Valtersson, Centerpartiet Alvesta 
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Sverigedemokraterna 

 
1. Ha en strategi för gynnande av biologisk mångfald 

Naturvård och förvaltarskap av jorden är något eftersträvansvärt, inte minst ur ett 
konservativt perspektiv. Djur, natur-och kulturmiljöer är något som vi gemensamt bör 
sträva efter att bevara.   
 

2. Arbeta för en giftfri vardag och minskad plastanvändning 
Kommunen bör självfallet alltid göra så medvetna val som möjligt vid offentliga 
upphandlingar osv. Att gå med i nätverket ”giftfri vardag” är dock ingenting vi har 
övervägt. Vi anser att det ändå bör vara möjligt att uppnå tillräckligt hög medvetenhet 
när det gäller miljön för våra unga. 
 

3. Ha en kommunekolog 
Det här är inte heller någonting som vi har övervägt. Vi tror inte att det hade gett de 
resultat som man hade önskat. Däremot ser vi gärna att underlättar för medborgare 
att ta del av vår fantastiska natur - detta är dock någonting som inte bör ligga på en 
enskild tjänst. kommunens olika verksamheter och nämnder bör däremot ha detta i 
åtanke vid olika beslut. 
 

4. Vara en av Sveriges ekokommuner 
Även det här är inte något nätverk som vi har övervägt att gå med i. Vi litar på att 
kommunens tjänstemän och beslutsfattare har tillräckligt bra omdöme för att inte i 
onödan bidra till miljöförstöring. 
 

5. Bedriva hyggesfritt skogsbruk 
Alvesta har strax under 1100 ha skog (årsredovisning 2016). Hyggesfria skogsbruk är 
ingenting som vi har övervägt att implementera, inte heller ser vi det som aktuellt att 
ändra den skogsbruksplan vi har i kommunen. 
 

6. Bevara och tillgängliggöra natur för unga 
Detta håller vi helt med om, och är något vi gärna ställer oss bakom. Förutom att det 
har stort rekreationsvärde, så är naturen och skogen är en del av vår 
hembygdshistoria, och är något som till stor del har format oss till det land vi är idag. 
Att stärka banden till detta är såklart positivt. 
 

7. Skapa kommunala reservat 
Detta är ingenting som vi direkt övervägt, men är ingenting vi skulle avfärda ifall vi 
ser ett behov av det. 

 
 
Arvid Nikolausson, Sverigedemokraterna i Alvesta 
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Vänsterpartiet 

 
1. Ha en strategi för gynnande av biologisk mångfald 

Vi delar naturligtvis helt er beskrivning av en strategi i vår kommun. Om vi 
överutnyttjar naturens resurser leder detta alltid, förr eller senare, till ett flertal 
oönskade händelser. Årets värme och torka är bara början på vad som kommer att 
hända om vi inte tar dessa varningar på allvar. 
 

2. Arbeta för en giftfri vardag och minskad plastanvändning 
Alvesta kommun borde söka ett samarbete med Linnéuniversitetet och göra en 
undersökning av den miljö som våra skolbarn befinner sig i. Det bör bland annat att 
ha en inriktning på att minska användning av material som bygger på plast! 
 

3. Ha en kommunekolog 
Om vi menar allvar med att vi ska bevara miljön i vår kommun så kan en 
kommunekolog vara en nyckelfunktion i vårt arbete med att bevara miljön och 
samtidigt utveckla hela Alvesta kommun. Att ta tillvara naturens möjligheter när vi 
planerar nya bostadsområden och industriområden skulle göra vår kommun betydligt 
attraktivare. 
 

4. Vara en av Sveriges ekokommuner 
Genom att inrätta en tjänst som kommunekolog och samtidigt bli en del av Sveriges 
Ekokommuner, så kan vi ta del av vad man gjort i andra kommuner när det gäller 
bevarande av en god miljö. Det finns kommuner där det aktivt arbetas för att bevara 
naturområden i närheten av där människor bor. Detta ökar helt klar kommunens 
attraktionskraft! 
 

5. Bedriva hyggesfritt skogsbruk 
Ett kontinuitetsskogsbruk förvandlar våra skogar till ”öppna pelarsalar” där ljuset fritt 
kan stråla ner på en grönskande mark. Detta ger möjlighet till att växtligheten får ljus 
och kan utvecklas. Sommarens bränder i skog och mark visar tydligt risken med 
hyggesskogsbruk. Ett kontinuitetsskogsbruk är lättare att skydda mot bränder och är 
därför hållbart både ekologiskt och ekonomiskt! 
 

6. Bevara och tillgängliggöra natur för unga 
En viktig del av grunden för en god hälsa är att barnen kan vara ute i naturen. Därför 
bör vi alltid ha detta tankesätt med oss när vi planerar nya bostadsområden. Det ska 
vara lätt och naturligt att kunna leka, vandra och få lära sig av vad skogen kan bjuda 
på. 
 

7. Skapa kommunala reservat 
Vi bör ha alla möjligheter att skapa områden, reservat, som lockar till vandringar i vår 
natur. Detta är nyttigt och hälsosamt för både barn, ungdomar och äldre. Vi har 
lämnat in en motion i fullmäktige där vi bland annat föreslår en upprensning av 
Lekarydsån så att den blir tillgänglig för våra medborgare och besökande gäster. 

 
 
 
Börge Nielsen, Vänsterpartiet   
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Socialdemokraterna 

 
Inget svar på önskelistan har inkommit från Socialdemokraterna. 
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