
Valenkät - undersökning genomförd mellan 4 mars och 1 april

Valgranskningen är Världsnaturfonden WWFs valenkät. Den syftar till att lyfta miljö- 
och klimatfrågor på den politiska dagordningen samt att informera väljarna om partier-
nas politik på området inför riksdagsvalet 2022. 

Den kommande mandatperioden är helt avgörande för miljöarbetet i Sverige. Valenkäten 
innehåller exempel på frågor som WWF anser att regeringen och riksdagen bör priori-
tera under dessa år. 

HUR HAR VI TAGIT FRAM ENKÄTEN? 
Världsnaturfonden WWF har valt ut tjugofyra viktiga förslag som bör prioriteras under 
kommande mandatperiod. Frågorna täcker flera olika områden inom klimat och bio-
logisk mångfald. Genom en enkät har riksdagspartierna fått ta ställning till förslagen 
genom att ange antingen Ja eller Nej eller lämna ett procentantal eller en summa där det 
efterfrågas. Svar som “Kanske” eller “Vet ej” har inte accepterats utan istället strukits 
från enkäten. I de fallen har vi meddelat partierna och erbjudit dem chansen att ändra. 
Partierna har fått chansen att lämna en kortare kommentar efter respektive fråga för att 
förtydliga sina ståndpunkter, dessa presenteras längre ned på sidan.

Partierna representeras i tabellerna av sina partisymboler. Partierna är uppställda i alfabetisk ordning. 
WWFs ståndpunkt presenteras längst till höger i varje fråga.
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Fortsättning på nästa sida >>

1. Kommer ni agera för att det ska bli obligatoriskt  
för framtida regeringar att ta fram en samlad 
nationell plan för biologisk mångfald motsvarande 
klimathandlingsplanen?

Ja Nej Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja

2. Kommer ni agera för att införa ett nytt etappmål 
om minst 30 % representativt skydd av svensk natur 
till 2030? 

Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja

3. Hur mycket vill ni satsa minst per år på formellt 
skydd av värdefull svensk natur?   
(Partierna har svarat i antal miljarder kronor)

2  — 5,2 5 1,7 — — 4* 5 

4. Hur mycket vill ni satsa minst per år på skötsel av  
och andra åtgärder för värdefull svensk natur?   
(Partierna har svarat i antal miljarder kronor)

2,3 — 3,6 3 2,3 — — 2* 3 

5. Kommer ni agera för att införa ett mål och  
åtgärder för en ökad andel hyggesfritt skogsbruk?  
I så fall hur många procent till 2030?   

Nej Nej Ja Ja,  
30 %

Nej — Nej Ja Ja,  
30 %

6. Kommer ni agera för ett höjt krav på långsiktigt 
lämnad miljöhänsyn vid all avverkning? I så fall hur 
många procent totalt? 

Nej Nej Ja Ja,  
20 %

Nej Nej Nej Ja,  
20 %

Ja,  
20 %

7. Kommer ni agera för en starkare reglering av in-
tensifiering av skogsbruket som exempelvis använd-
ning av invasiva främmande trädslag som contorta? 

Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja

8. Kommer ni att förändra styrningen och avkast-
ningskravet för statliga Sveaskog för att säkerställa 
att bolaget inte avverkar skog med höga naturvärden 
samt bedriver ett naturnära skogsbruk?  

Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja

9. Kommer ni agera för att genomföra huvuddelen 
av förslagen i artskyddsutredningen som stärker 
skyddet för hotade djur, växter och svampar? 

Nej Ja Ja Ja Nej — Nej Ja Ja

10. Kommer ni förbjuda att vattendrag torrläggs  
i anslutning till nya och befintliga vattenkraftverk?  

Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja

11. Kommer ni att driva ett krav om generellt fiske-
förbud i svenska skyddade havsområden? 

Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja

12. Hur mycket vill ni satsa minst per år på natio-
nella stöd för restaurering av naturbetesmarker?  
(Partierna har svarat i antal miljoner kronor)

11 — 300 300 — — — 100 300

13. Kommer ni att införa ett nytt klimatmål om att 
minska svenskarnas konsumtionsbaserade utsläpp? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Svaren utesluter inte högre målsättningar än de angivna.  
Partierna representeras i tabellerna av sina partisymboler. Partierna är uppställda i alfabetisk ordning.  
WWFs ståndpunkt presenteras längst till höger i varje fråga.
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14. Kommer ni ta fram en bindande utsläppsbudget 
för Sverige som är i linje med 1,5C-målet i Paris-
avtalet? 

Nej* Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja

15. Kommer ni driva att svenskarnas flygresor ska 
minska väsentligt, bland annat genom att inte bygga 
ut flygkapaciteten på flygplatser? 

Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja

16. Kommer ni att agera för att endast bilar som en-
bart går på el, vätgas eller biogas säljs i Sverige från 
2025 genom att justera reglerna för bilbeskattning? 

Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Ja

17. Kommer ni att införa ett mål för minskad biltra-
fik? I så fall hur många procents minskning (jämfört 
med prognos) till 2030? 

Nej Nej Nej Ja,  
30 %

Nej Nej Nej Ja Ja,  
30 %

18. Kommer ni att ta bort skattesänkningen och 
skatterabatten på bensin och diesel? 

Ja Nej — Ja Nej Nej Nej Ja Ja

19. Kommer ni att införa en ”rätt att ladda”-regel 
som ger boende i flerbostadshus rätt att installera  
en laddplats på sin parkeringsplats? 

Ja Nej Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja

20. Hur många procent kommer ni driva att EUs 
utsläppshandel ska minska utsläppen med till 2030 
(jämfört med 2005)? 

69 % 61 % 61 % 70 % 61 % 61 % — 70 % 70 %

21. Kommer ni driva att all gratis tilldelning  
av utsläppsrätter i EUs utsläppshandelssystem  
tas bort 2023? 

Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja

22. Stödjer ni en fortsatt satsning för att ställa om 
svensk tung industri till fossilfrihet genom Industri-
klivet, eller liknande stöd, på minst samma nivå som 
idag, och som successivt ökar i linje med myndig-
heternas behovsanalys? 

Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja

23. Kommer ni införa styrmedel och genomföra  
budgetsatsningar för att minska energi- och effekt-
efterfrågan i det svenska energisystemet? 

Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja

24. Kommer ni agera för att fastighetsskatten  
från vindkraft, eller motsvarande ersättning,  
ska tillfalla kommunerna eller lokalsamhällen  
för att stärka den lokala nyttan?  

Ja Ja Nej Ja — Ja Ja Ja Ja

Svaren utesluter inte högre målsättningar än de angivna.  
Partierna representeras i tabellerna av sina partisymboler. Partierna är uppställda i alfabetisk ordning.  
WWFs ståndpunkt presenteras längst till höger i varje fråga.


