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Synpunkter från Naturskyddsföreningen Huddinge på remissförslag till Huddinge 
Kommuns  Miljöprogram 2022-2025.

Generellt: 

Naturskyddsföreningen Huddinge stödjer Huddinge kommuns ambition och vilja att uppnå de 
grundläggande miljömål som redogörs för i remissförslaget till Miljöprogram 2022 – 2025 och 
som harmonierar med de olika styrande globala och nationella mål som finns deklarerade i 
remissförslaget. En viktig aspekt inför framtiden, som vi däremot tycker helt saknas i 
Miljöprogrammet är Cirkulär ekonomi – mål  och aktiviteter saknas för hur kommunen ska 
uppnå mål om ökad andel återbruk I kommunen.

Vi har också viktiga synpunkter inom flera delområden i Miljöprogrammet som vi är kritiska till 
och redogör för dessa nedan. Vi  försöker också bidra med ytterligare tips om hur Huddinge 
kommun och dess invånare kan arbeta och påverka för att lättare närma sig en ännu högre 
målfrekvens än i det föreslagna Miljöprogrammet 2022-2025.

Temaområde 1. Klimat och Energi 

Övergripande mål: Under programperioden ska de geografiska växthusgasutsläppen minska
med 25% jämfört med 2019 och bebyggelse av olika slag ska ske på ett hållbart sätt med 
fokus på minskad klimatpåverkan och resurseffektivitet. 

Synpunkt: Den senaste tidens mycket oroande utveckling där katastrofer relaterade till den 
aktuella klimatkrisen över hela världen redan uppstått talar sitt tydliga språk. Övergripande 
mål att nå 25% år 2025 i jämförelse med 2019 är därmed för lågt ställt och bör absolut höjas 
för att kunna nå till nollutsläpp 2030.  Samtliga målvärden angivna i tabellen bör därför kunna 
förbättras i förhållande till nu nämnd siffra.

Tips: 
Kommunicera Miljöprogrammet och klimatstrategin och dess innehåll till medborgarna och 
uppmuntra, upplys och uppmana dem till skyndsam omställning. 

Anställ klimatcoach/inspiratör som kan inspirera och uppmuntra kommunens verksamheter 
och bolag och innevånare till klimatsmarta åtgärder. Arbeta med uppsökande verksamhet för 
att påvisa hur vi alla kan påverka vårt klimatavtryck..

Energi- och klimatrådgivningen kan genomföra informationskampanj till alla Huddinges 
villaägare kring effektiv uppvärmning och miljövänligare el-avtal . 

Bevara Huddinges alla skogar och träd då varje träd bidrar till att minska vår klimatpåverkan.
Se även över skötselplaner så att skogarna används och brukas så klimatsmart som möjligt.



Tillse i alla framtidsplaner att hushålla med kommunens natur all mark sjö, som skog och park
är en effektiv kolsänka.

Temaområde 2. Vatten

Övergripande mål: Vattenkvalitén i Huddinges sjöar och vattendrag ska förbättras och uppnå
god ekologisk och kemisk status till senast 2027. Inget vatten får försämras. 

Synpunkt:  Slutmålet är bra, men alldeles för lågt ställt. Redan idag förefaller flera av 
Huddinges sjöar ha mycket dåliga värden vilket redovisas i förslaget till Miljöprogram 2025. 
Sannolikt är målen i tidigare program för sjöarna i Tyresöåns sjösystem tyvärr för sena och 
inte tillräckliga. Rapporter om förekomst av att sk. Gubbslem ökar oroar. Nyligen framförda 
larmrapporter om att Gädda, Abborre och Gös inte kan förtäras i flera av sjöarna bidrar inte 
heller till att man kan vänta till år 2027 för att vara ikapp med åtgärder. Intensifiera därmed 
samtliga föreslagna åtgärder i målformuleringarna.

Tips: Intensifiera arbetet med att förbättra förutsättningarna för Tyresöåns vattensystem. 

Informera kommuninnevånarna om hur vi sparar på vatten, använder vatten och hur vi tvättar 
våra bilar miljösmart.

Temaområde 3. Biologisk mångfald och Friluftsliv

Övergripande mål: Bevara, stärka och utveckla den biologiska mångfalden samt 
vidareutveckla den sammanhängande grönstruktur som skapar värde för människor, naturen 
och samhället i stort. 

Synpunkt: Naturskyddsföreningen Huddinge ställer sig bakom målförmuleringen och gläds åt
en del av målformuleringarna. Däremot anser vi att  målformueringen 3.1.1 där andelen 
naturvärdesklassad natur minskar är oacceptabel och vi undrar också varför 
målformuleringen 3.2.1 ranking där topp placeringen 1 ska minskas till 3.

Tips: Informera kommuninnevånarna om vikten av biologisk mångfald och vad villaägare, 
bostadsrättsföreningar, hyresgäster och organisationer kan göra för att stärka mångfalden.

Främja möjligheten till hemmaodling så att mer närproducerad mat kan odlas i kommunen av 
invånarna själva. 

Skapa fler koloniträdgårdar och odlingslotter med tillräckliga arealer för att täcka Huddinges 
hushålls behov.



Stimulera “närodlat” med t.ex. “bondens marknad”, reco-ring och påverka mataffärer att köpa 
mer lokalproducerat i första hand. 
Uppmuntra och erbjud klimatsmart mat i skolor, förskolor, äldreboende och andra kommunalt 
drivna enheter.

Främja “second handverksamhet” på olika sätt.

Temaområde 4. Gifter i Miljön

Övergripande mål: Användningen av farliga ämnen i samhället ska minska samt spridning 
av miljögifter som har negativ inverkan på miljö och människor ska minimeras. Luften i 
Huddinge ska fortsatt vara ren och inte skadlig för människor, djur och växter .

Synpunkt: Naturskyddsföreningen Huddinge ställer sig bakom målformuleringen, men 
påpekar att mycket mer kan göras.

Tips: Kommunen måste samverka och ställa stora krav på SRV. 

Inför bonus-maulus på hushållens och företagens avfall. 

Höj avgiften för att inte sopsortera och sänk avgiften om man återvinner och eller har väldigt 
lite sopor. 

Möjliggör återbruk med till exempel återbruks containrar på återvinningscentral, skapa  
återvinnings gallerior.

Bjud in företag till kommunen som vill livnära sig på återbruk. 

Kräv sopsortering av samtliga hushåll och företag.

Informera kommuninnevånarna om hur de ska minska sin kemikalieanvändning och tvätta, 
städa och leva klimatsmart.

Ta fram en strategi och handlingsplan för klimatsmarta transporter. 

Informera kommuninnevånarna hur de kan bättre transportera sig klimatsmart och minska 
utsläpp.

Gynna klimatsmarta alternativ som elcyklar och ellådcyklar. 

Underlätta för cykling i kommunen med bättre och större cykelparkeringar vid centrum, skolor,
stationer och affärer. 

Skapa fler cykelöverfarter i korsningar för att enklare och säkrare sätt ta cykeln till skolor och 
stationer. 

Förbättra och uppgradera cykelförbindelserna till våra kranskommuner.



Underhåll befintliga cykelförbindelser så de känns attraktiva och säkra. 

Temaområde 5. Informera och engagera

Övergripande  mål: Huddinge kommuns anställda, invånare och verksamma ska ha god 
kännedom om miljöproblem och hur deras val till vardags bidrar till hållbar utveckling. 

Synpunkt: Naturskyddsföreningen Huddinge ställer sig bakom målformuleringen, men 
önskar att målet med koldioxidutsläpp/ton per invånare minskar ytterligare.

Tips: Vi repeterar våra förslag från Temaområde 1-4: 

Kommunicera Miljöprogrammet och klimatstrategin och dess innehåll till medborgarna och 
uppmuntra, upplys och uppmana dem till skyndsam omställning. 

Anställ klimatcoach/inspiratör som kan inspirera och uppmuntra kommunens verksamheter 
och bolag och innevånare till klimatsmarta åtgärder. Arbeta med uppsökande verksamhet för 
att påvisa hur vi alla kan påverka vårt klimatavtryck..

Energi- och klimatrådgivningen kan genomföra informationskampanj till alla Huddinges 
villaägare kring effektiv uppvärmning och miljövänligare el-avtal . 

Informera kommuninvånarna om hur vi sparar på vatten, använder vatten och hur vi tvättar 
våra bilar miljösmart.

Informera kommuninnevånarna om vikten av biologisk mångfald och vad villaägare, 
bostadsrättsföreningar, hyresgäster och organisationer kan göra för att stärka mångfalden.

Informera kommuninnevånarna om hur de ska minska sin kemikalieanvändning och tvätta, 
städa och leva klimatsmart.

Informera kommuninnevånarna hur de kan bättre transportera sig klimatsmart och minska 
utsläpp.

Med hopp om ett gott arbete och ännu bättre framåt med Huddinges Miljöprogram 2022-
2025.

Naturskyddsföreningen Huddinge

Magnus Berglund

magnus.berglund@live.com

mailto:magnus.berglund@live.com

