Naturskyddsföreningen i Västerbergslagen undersöker i år – när valet är särskilt ödesmättat p.g.a.
den knappa tid vi har på oss för att rädda 1,5 %-målet från Parisöverenskommelsen – hur våra
olika kommunala partier ställer sig till viktiga klimatfrågor som hänger ihop med biologisk
mångfald och där det ena inte löses utan det andra. Vi har utformat ett antal konkreta påståenden
för partierna i Ludvika att ge synpunkter på. Vi tänker o entliggöra svaren och hoppas på en god
dialog med er och allra helst att alla partier går samman för en bättre framtid!
Vi ser det som att kommunen i sitt agerande är medveten om energifrågorna men försummar
naturens behov. Våra punkter nedan fokuserar därför på vad som närmast behövs av insatser för
att vi ska kunna ha en levande och hälsosam natur. Naturen är inget särintresse utan själva
grunden för människans liv.
Svara ja eller nej. Gör gärna en utläggning som kan föra till samtal. Vi önskar era svar senast 15
juni.
Angelägna insatser för naturen i kommunen
1. Vi vill göra en kommunal koldioxidbudget.
I denna ingår industrier, enskilda personers klimatavtryck och transporter. En koldioxidbudget gör
det lättare att förstå vad kommunen behöver ändra på.
2. Vi vill klimatanpassa kommunen.
Däri ingår kartläggning av översvämningsrisker. I Ludvika nns f.n. ingen vattenansvarig, denna
tjänst har försvunnit. Undervisa ansvarig personal på kommunen om behövlig omställning.
Förbjud kommunala fossila investeringar.
3. Vi vill att kommunen övergår till hyggesfritt skogsbruk.
Jämfört med kalhyggesbruk ökar det sociala värdet för befolkningen, gynnas turism och
rekrytering av personal. Dessutom gör det skogen till kolsänka som kan balansera utsläpp, kan ge
lika bra ekonomi för skogsbruket och gynna den biologiska mångfalden.
4. Vi vill att skolbarnen får tillgång till skog.
Dvs bevara skolnära skogsområden och sköt dem så att de blir möjliga att bedriva naturskola i.
5. Vi vill förkovra biologiskt värdefull natur.
Kommunens pensionerade kommunekolog har kartlagt värdefull natur i Ludvika kommun och
dessa områden skall särskilt värnas genom skötsel som han föreslagit. (Denna kartläggning bör
göras öppet tillgänglig, digitalt eller i tryck.) Kommunen kan byta eller köpa in skyddsvärda skogar
i enskilt ägande och även restaurera skog så att man kommer upp i de 30 % som ansetts
behövligt för biologisk mångfald.
6. Vi vill restaurera våtmarker.
Detta har pekats ut av IPCC som snabbaste sättet att öka nödvändiga kolsänkor.
7. Vi vill stärka grön infrastruktur genom en kommunal plan för sådan så att inte sparade zoner
för biologisk mångfald är för små och ligger för isolerade för att kunna fungera som avsett.
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8. Vi vill gynna pollinerande insekter genom att låta lämpliga gräsmattor bli äng, bevara
solbelyst ved, plantera inhemska blommor som bin gillar och se till att alltid något blommar. Vi vill
avsätta medel till detta.

9. Vi vill prioritera ekologisk mat i kommunala verksamheter. Det gynnar den biologiska
mångfalden. Arrendatorer på kommunal mark bör bedriva ekologiskt jordbruk av samma skäl. Vi
bör inte bygga på jordbruksmark. Allt detta gynnar självhushållning och medför mindre
giftspridning än konventionell odling.
10. Vi vill stödja bekämpning av invasiva arter.
11. Vi vill värna strandskyddet genom restriktiv dispens.
Detta för att gynna den biologiska mångfalden och ge allmänheten möjlighet att komma till
vattnet.
12. Vi vill verka för en aktiv vattenplanering för att säkra tillgången till rent vatten.
13. Vi vill kartlägga PFAS vid vattenverken.
14. Vi vill avsätta medel till Naturskola för att ge barnen möjlighet att komma ut i naturen och
träna sin motorik, få undervisning i skogen och uppleva rikedomen där samt lära sig om
kretslopp, klimat, gynnande av pollinatörer osv.
15. Vi vill anslå medel för att rusta lärarna för ungas engagemang i klimatfrågor.
Ungdomar mår bättre när vuxna anstränger sig för klimatet och visar sig insatta i problemen.
16. Vi vill anta en strategi och handlingsplan för att genomföra Agenda 2030.
Sverige har skrivit under den och lagt ansvaret för genomförandet på kommuner och regioner.
17. Vi vill inrätta ett kommunalt miljöråd där naturvårdande ideella föreningar ges möjlighet att
bistå kommunens politiker med kunskap och idéer.
18. Vi vill omgående tillsätta en kommunekolog.
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