MILJÖMÅLSMILJARD
Regeringen har misslyckats med miljöpolitiken. Miljöarbetet har blivit
eftersatt under alliansens tid vid makten. Åtta år har inte räckt för att ta fram
de åtgärder som är nödvändiga för att Sverige ska klara de miljömål som
riksdagen slagit fast att Sverige ska nå till år 2020. Enligt regeringens egen
utvärdering riskerar så många som 14 av de 16 miljömålen att missas.
Det kommer att krävas krafttag för att Sverige ska klara de uppsatta
miljömålen. Idag presenterar Socialdemokraterna ett vallöfte om att avsätta en
miljard kronor i ett miljömålsprogram till stöd för lokala miljöinsatser för att
klara miljömålen.

De 16 miljömålen
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv
Avsikten med miljömålen är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de
stora miljöproblemen är lösta. De är ett starkt redskap för att hantera de
miljöutmaningar vi står inför. Tanken är inte att något enskilt miljömål ska
överordnas, utan alla måste lösas parallellt.

Systemet med miljömål beslutades av riksdagen i april 1999. Då fastställde riksdagen
att de nationella miljömålen ska nås till år 2020.
Naturvårdsverket presenterar årliga utvärderingar av miljömålen och måluppfyllelsen.
Tyvärr är det är en dyster läsning. Med de styrmedel och insatser som finns på plats i
dag nås endast 2 av de 16 miljömålen. Det är mål 5. Skyddande ozonskikt och mål 6.
Säker strålmiljö.

Miljömålsmiljard
Det lokala engagemanget för att nå miljömålet är mycket viktigt. Socialdemokraterna
kommer därför i regeringsställning att investera i en miljömålsmiljard under
mandatperioden, motsvarande 250 miljoner kronor årligen. Miljömålsprogrammet
innebär att lokala aktörer (kommuner, landsting och andra lokala aktörer) kan söka
stöd för lokala projekt som bidrar till att Sverige når miljömålen. Stöd kommer ges
mot en medfinansiering på 50 procent.
Tre av miljömålen kommer att prioriteras vid fördelningen av projektmedel - klimat,
gifter och havsmiljö. Detta är mål som bedöms innebära störst utmaning.
Naturvårdsverket kommer att ges i uppdrag att i detalj utforma systemet för
miljömålsmiljarden. Naturvårdsverket kommer även pekas ut som ansvarig
myndighet för att behandla ansökningarna och fördela stöd till projekt.
Projekten ska gå att utvärdera utifrån de indikatorer som är kopplade till målen.

