
 
 
 

Naturskyddsföreningens klimatarbete 

När FN:s klimatpanel IPCC släppte sin senaste rapport i oktober 2018 var budskapet 

glasklart: vi närmar oss en klimatkatastrof och tiden att undvika den rinner snabbt ut. Vi 

behöver globalt halvera utsläppen till 2030 och minska dem till noll 2050. Sverige och andra 

rika länder har under klimatkonventionen lovat att leda omställningen. Vi bör därför i Sverige 

ha ambitionen att minska utsläppen till nära noll senast 2030. 

Detta är vad vi arbetar för på Naturskyddsföreningen. Vi arbetar med folkbildning och 

opinionsbildning för att mobilisera aktiva och medvetna konsumenter, medborgare och 

väljare. Och framförallt så arbetar vi för att påverka politik och näringsliv för en snabb 

omställning till fossilfrihet.  

Under 2019 ska regeringen anta den första svenska klimatpolitiska handlingsplanen. Vi 

arbetar för en handlingsplan som är ambitiös och stakar ut en politik för mandatperioden som 

sätter på plats skärpta klimatmål i linje med IPCC:s budskap, mål som inte bortser från att 

Sveriges klimatpåverkan sträcker sig långt bortom landets gränser genom våra utrikesresor 

och vår import, och som inte skjuter utsläppsminskningarna på framtiden. Vi vill att riksdagen 

snarast möjligt fattar ett beslut om att förbjuda fossil energi i Sverige från år 2030, för att ge 

tillräcklig framförhållning för att möjliggöra den nödvändiga omställningen. Detta är en av 

våra prioriteringar under året, och vi kommer arrangera seminarier, driva debatt och 

uppvakta politiker för att driva frågan. 

Vi arbetar för att ställa om de ekonomiska drivkrafter som idag gynnar fossil energi. I 

statsbudgeten har vi identifierat 30 miljarder kronor i klimatskadliga subventioner, som 

genom att göra fossil energi billigare direkt motverkar klimatarbetet. Vi arbetar intensivt för att 

fasa ut dessa subventioner. Vi kommer också under 2019 att granska bland annat 

exportkrediter, AP-fonder och statliga bolag, som idag ofta bidrar till den fossila ekonomin 

istället för att arbeta för fossilfrihet. 

En central komponent i klimatomställningen är ett 100 % förnybart energisystem. Det är dock 

viktigt att utbyggnaden av förnybar energi – sol, vind, vatten och bioenergi – sker på ett 

hållbart sätt. För oss på Naturskyddsföreningen är det en högt prioriterad fråga, vi vill inte 

lösa ett miljöhot genom att skapa nya. Vi pekar därför ut vägen mot det hållbara förnybara 

energisystemet och arbetar aktivt för hårda hållbarhetskrav på alla energislag. 


