
 

 
Enkätfrågor till Vaxholms politiker inför valet 2022. 
Svar och kommentar. 
 

Fråga 6. Ekosystemtjänster på kommunens mark 
Genom en genomtänkt skötsel av skog och mark som är i kommunens ägo, kan flera värden 
förstärkas: Ökad biologisk mångfald, bättre kolsänka och ökad attraktivitet för friluftslivet 
(=förbättrad folkhälsa). 

Vad vill ert parti göra för att förbättra skötsel och öka den biologiska mångfalden på kommunens 
egen mark? 

Sverigedemokraterna 
Sverigedemokraterna har inte uppfattat att kommunen sköter sin mark så att den biologiska 
mångfalden hämmas. Vi förutsätter att markskötseln även fortsättningsvis genomförs på ett sådant 
sätt att den biologiska mångfalden gynnas. 

Socialdemokraterna 
Skötsel av kommunens egna mark skall utgå från en skogsvårdsplan som sätter ekologisk mångfald 
och miljö i fokus. Stora ingrepp i våra marker skall minimeras. Hänsyn till naturens egna värden skall 
tagas. 

Moderaterna 
Miljöarbetet måste intensifieras då klimatförändringarna utgör ett hot mot den biologiska 
mångfalden. Utveckla naturvårdsskötseln. Förbättra tillsynen av skyddade naturområden och 
dialogen med Statens Fastighetsverk. Skapa mer blommande marker för våra pollinatörer.  Stärka 
den gröna infrastrukturen. 

Vänsterpartiet 
- Samverka med Statens Fastighetsverk för att få ett hyggesfritt skogsbruk på Bogesund. 
- Våtmarkerna behöver restaureras och bevaras för att främja biologisk mångfald och binda 

koldioxid. 
- Av kommunen utarrenderad mark ska ha krav på ekologisk skötsel.. 

Vaxholmsdemokraterna 
Vaxholmsdemokraterna har ingen färdig plan när det gäller den biologiska mångfalden. Vi menar 
dock att sådan kunskap finns i kommunen – till exempel inom Naturskyddsföreningen – och bör vara 
vägledande för kommunala beslut framöver.. 

Miljöpartiet 
- MP vill att det ska budgeteras för framtagande av digital skötselplan för kommunalägd natur- och 

parkmark. Målsättning är att bevara och utveckla den biologiska mångfalden samt 



upplevelsevärden. Vidare ska reglerande ekosystemtjänster som rening och fördröjning av vatten, 
pollinering samt naturliga fiender främjas. I skötselplaner ska för varje område ett mål formuleras 
samt engångsåtgärder samt återkommande åtgärder beskrivas. Skötselplanen ska användas för att 
äska pengar för skötsel och underhåll.  

- MP anser att medel för att utbilda personal i praktisk naturvård.  
- MP vill ge förvaltningen uppdrag att ta fram en plan för bekämpning av invasiva arter – MP vill 

uppmuntra förvaltningen att söka statligt bidrag för bekämpning. Personal på olika avdelningar bör 
utbildas för att förhindra spridning samt för bekämpning av invasiva arter.  

- Framtagen pollineringsplan ska tillämpas. Gräsytor som inte nyttas för social samvaro eller sport ska 
utformas till ängsmarker och skötas genom slåtter.  

- Möjlighet till betesdrift på kommunal mark bör utredas.. 

Liberalerna 
Aktiv skogsskötsel skall vara långsiktigt och är viktigt för både miljö, rekreation och biologisk 
mångfald. 

Centerpartiet 
En viktig fråga för oss är att jord och skog brukas så att skog kan ta upp så mycket koldioxid som 
möjligt, granbarkborre undvikas och naturvärden bevaras. Vaxholm har antagit en skogsbruksplan 
under mandatperioden, vilket är bra eftersom det är viktigt att vi sköter om våra skogar. Vi har också 
jobbat med skydd av enskilda biotoper, såsom ekarna norr om 274 på Kullön. Vi är också mycket 
positiva till att kommunens öppna marker betas, klövdjur och hästar håller våra landskap öppna och 
ger förutsättningar för en rik biologisk mångfald. Våra parker ska främja biologisk mångfald, 
växtlighet ska gagna pollinerare. 

Waxholmspartiet 
Miljö- och hållbarhetsfrågorna är inte sällan komplexa. Ekosystemen är ryggraden i livet på jorden 
och en förståelse för dem är därför nödvändig för att göra rätt saker. Vi vill verka för ökad helhets- 
och systemsyn i dessa frågor så att vi inte suboptimerar eller ”exporterar” problem genom att vidta 
åtgärder lokalt som leder till ökad belastning någon annan stans. Därför vill vi se sambanden mellan 
efterfrågade och nödvändiga samhällstjänster och hur de kan lösas med minsta möjliga totala 
påverkan. Vi menar att extern kompetens kan behöva tillföras för detta. 

Naturskyddsföreningens kommentar 
Det senaste seklets samhällsutveckling har medfört stora förluster av miljöer som varit viktiga för 
ekosystemtjänster. Detta gäller i hög grad i Vaxholm. Slåtterängarna är nästan utrotade. Stora arealer 
våtmarker har dikats ut för att bli jordbruksmark och så småningom trädplanteringar (jag har svårt 
att kalla dessa för ”skog”). Skogsbete existerar i princip inte (jo, ett lite område på Skarpö). 
Bebyggelse och vägar har brett ut sig. Stränderna har exploaterats. Allt detta påverkar samtliga tre 
aspekter av ekosystemtjänster jag nämnde i inledningen till frågan. Det finns många enkla åtgärder 
som kommunen kan göra på sin egen mark för att i viss mån kompensera för dessa förluster, och en 
del har faktiskt gjorts, t ex pollineringsplanen. I Miljöpartiets svar finns många andra exempel. 
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