Miljö och natur
Vår miljö och natur måste skyddas – för dina barns skull
Naturen och den biologiska mångfalden måste bevaras. Det är viktigt för allt levande på jorden. För att dina
barn och barnbarn ska få växa upp med samma möjligheter som du behöver vi förändra vår livsstil.

VÅR POLITIK
Fjäll-, skogs- och kustområden samt sjöar och vattendrag med höga naturvärden ska ha ett starkt skydd
Allemansrätten ska värnas
Antalet hotade arter i Sverige ska minska
Gammelskogarna måste skyddas
Åtgärder krävs för att skydda våra hav och vattendrag
EU-samarbetet behövs för miljön

Vårt ansvar att förvalta miljö och natur
Vi har ansvar för att förvalta miljö och natur så att vi lämnar en värld i ekologisk balans till kommande generationer. Som
liberaler tror vi på marknadsekonomi men marknadskrafterna funkar ibland inte tillräckligt bra, till exempel när det gäller att
skydda och bevara naturen, haven och den biologiska mångfalden. Därför måste vi gemensamt finansiera insatser som bevarar
värdefull natur som stränder och gammelskogar och som skyddar djuren i vår natur. Fjäll-, skogs- och kustområden samt sjöar
och vattendrag med höga naturvärden ska ha ett starkt skydd och vi ska vara rädda om Allemansrätten. Utrotningshotade djur
och växter måste skyddas genom fridlysning och restaureringsinsatser och Artdatabankens viktiga arbete ska värnas.

SKOGEN – LIVSVIKTIG FÖR MÄNNISKOR OCH DJUR
Skogen renar luften, motverkar klimatförändringar och är avgörande för den biologiska mångfalden. Den mest värdefulla
skogen och nyckelbiotoper måste skyddas till exempel genom naturreservat och nationalparker. De kvarvarande naturskogarna,
eller gammelskogarna måste skyddas.

HAV OCH VATTEN
Miljösituationen i våra hav och vattendrag är allvarlig på grund av utsläpp, övergödning och exploatering. Utsläppen måste
minska till exempel genom en läckageskatt och de värdefullaste delarna skyddas som marina reservat. Det behövs en rad
insatser för att förhindra att till exempel plast och läkemedel sprids i våra vatten.

EU VIKTIGT FÖR ATT VÄRNA MILJÖN
Miljöförstöring och klimathot påverkar förutsättningarna för allt liv på jorden och stannar inte vid nationsgränser. Därför måste
arbetet vara internationellt. Det gemensamma arbetet inom EU är ett av de viktigaste medlen för att kunna värna vår miljö och
natur.
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