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Inledning

1992.hölls Nujuniiutveckling, UNCED,ochmiljökonferensFNs om
Rio-deklarationenresultaten. Genomförverkligamedarbetetbörjar att

långsiktigt strävaåtagit motländerna sigdeltagandede enhar att
till depå anpassningbyggerutvecklingutveckling.hållbar En ensom

erkäntsförstaför gångenhar ettkretsloppen. Dettanaturliga som
för världen.mållångsiktigt

tillAgenda Vägvisarehandlingsplan 21 är attRio-konferensens en
framtidenmåsteutveckling ihållbartillövergångförverkliga detta. En

verksamhet.samhälletsdelarallapräglaoch avgenomsyra
Rio-deklarationenDenochAgendafrån 21utgårDenna rapport

respektivesinainomarbetsgrupper,frånresultatet 10utgör som
förhandlingsprogramsvenskttillutkastutarbetatämnesområden ettett

utveckling.ochmiljö
svenskadetdelarfrån mångadeltagithar avI personergrupperna

forsknings-myndigheter,departement,frånkomsamhället. De
alla därm.fl. ifolkrörelser Denäringsliv, kommuner, varinstitutioner,

uppföljningsarbetet.fortsattatill detidégivarekapacitet somegen
där de iövrigaordföranderapporter gruppernaärRapporterna men

inarbetade ifall dede ärintesynpunkter.kompletterande Ifått lämna
uppgiftVårslutrapportenmedändåde ifinnsordförandens rapport,

tillgrad bidragithögharsekreterare iefter GruppemasRio.
fantastiskthar påutförts. Mångaarbete har ettslutresultatet. Ett enormt

förRio-konferensenefter startsådet möjligt nygjort snart ge ensätt att
alla.Tack tillmiljöarbetet Sverige.i er

HedmanGunnel
Kanslichef
Miljövårdsberedningen



Svensk hand|ingsp|an För

Energi

Ordförande Thomas Johansson
sekreterarezTomas Kâberger
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Inledning
Rio-konferensen relaterade tillEnergifrågoma behandlades somav

Energifrågorna del atmosfärsavsnittetutveckling och miljö. iutgör en av
of the Atmosphere. Därtill kommerkapitelAgenda 921, Protection att

tillämpningflera naturligtvis har området.allmänna inomprinciper
vilket mycket världenskonstateras det påAgenda sätt21I att av

varaktigt hållbart med oförändradoch användsenergi utvinns inte ärnu
skulle öka Behovet begränsateknik och kvantiteten avsevärt. attavom

leder ökande grad tillväxthusgaser och andra ämnen iemissioner av
effektivitet produktion, distributionbehov förbättrad i transmission,av

användning miljömässigtoch användning och ökadenergi, en avav
särskilt och förnybara energikällor.säkra och sunda energisystem, nya

finns regionala konventionerKonkreta miljömål dei om
ratificeratluftföroreningar ochgränsöverskridande iSverigesom

korthet, utsläppen svavel- ochklimatkonventionen. Enligt dessa skall, i av
koldioxid Därtillkväveoxider minska kraftigt och utsläppen öka.inteav

stabilisera atmosfärensdet förkommer dragit slutsatsenIPCC att attatt
nuvarande krävs omedelbarkoldioxid nivåkoncentration på enav

60%.koldioxidutsläppen medreduktion de minstantropogenaav
inför omställning, bådegenomgripandestårEnergisystemet en

miljöförändringarna underglobalt nationellt, skall kunna hållasoch om
i främst utvecklingsländerna,kontroll och levnadsstandarden, skalli

förbättras. Omställningsbehovet emellertid frånbarakunna utgår inte
miljöförhållandena, också från och säkerhetsfrågor, vilkautan resurs-
påverkas både fysiska begränsning och fluktuerandeav resursemas av

förhållanden.politiska

Integrerade nationella handlingsprogram
Kraftfulla föroch uthålliga åtgärder behövs åstadkommaatt
omställningen. förutsätter tydliga och koordinerade nationellaDessa
handlingsprogram. Enskilda åtgärder räcker inte.

Nationella handlingsprogram bör innehålla frånoch utgå analysen
förbättrandehur långt miljö- behöver drivas föråtgärder uppnåattav

miljöområdet. omfattamål på Analysen måste vilka förändringar, eller
kombinationer förändringar, skulle kunna leda till målen nås,attav som
och offentligaanalys behovet åtgärder från den sektorns sidaen av av
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kan leda till målen uppnås. sådanEn miljösystemanalyssom att är
central för identifiera tekniska, socio-ekonomiskaatt och institutionella
åtgärder för på kostnadseffektivtatt sätt uppnå mål på miljöområdet.ett
Behovet, utformningen och innehållet nationella handlingsprogrami
måste diskuteras offentligt och förstås samhälleti i stort.

kanEn utformasstrategi i tre steg
De institutionella förhållandena t de regler aktörernasstyrex som

agerande på marknaden ledamåste till miljömässigt riktiga tekniskaatt
lösningar väljs, inom för vad teknik och ekonomi medger. Denramen
grundläggande metoden för effektivisering energianvändningen börav

utforma marknadens regleratt och villkor såvara marknadskrafternaatt
i största möjliga utsträckning verkar denna riktning.i lederDetta till
behov ekonomiskaanpassning och andra regler påverkarav av som
marknadens aktörer så utvecklingen tillräckligt beaktar målatt på
miljöområdet. Långsiktigt hållbara styrmedel grundade på tydliga och
allmänt omfattade ochprinciper, med viss politiskaresistens mot
svängningar, behöver utvecklas och användas.

På detta område behövs analyser på systemnivå de tekniskaav
möjligheternas samspel med samhället och analysi stort, av
regelsystemets effekter på konsumtionsinriktning, teknikval samtmm,
effekterna förändringar detta.iav

tekniskaii. De lösningarna måste finnas eller utvecklas. lederDetta till
behov förstärkt forskning och utveckling, första hand beträffandeiav
effektiv energianvändning och förnybara energikällor. Utöver nuvarande
verksamhetsinriktningar behövs särskilt analyser på systemnivå.
iii. Kostnaderna för de här intressanta åtgärderna måste tillräckligtvara
låga för marknadens aktörer skallatt dem.utnyttja lederDetta till behov

demonstrationer teknik och till behovav förinsatser byggaav ny attav
initiala marknader så produktionskostnaderna kanupp sänkas.att Detta

bör ske nationelli och internationell samverkan utgående från
användarnas behov.

Några viktiga förområden åtgärder, berör både effektivaresom
användning och förnybaraenergi energikällor, ärav

Eliminera subsidier för energikällor konkurrerar med förnybarasom
energislag.

Prissättning på bör fulltenergi innehålla produktions- ochut
miljökostnader, tillämpningt rmljöskatter, såex genom attav
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förkostnaderna energin.uppfattningriktigfårenergianvändaren omen
skatterandrasänkamöjligtdetmiljöskatter gör atthögaUtnyttjande av

15sidpunktjämförnegativt.ekonominpåverkarsom
exportimporthindertekniskaochinstitutionella mot avEliminera

svenskavad dettill högre änel prisersäljaMöjligheterelenergi. att
förbådetillkraftindustrin insatserstimuleraerbjuder börmarknaden

och till investeringarelanvändningeneffektivitetökad ikostnadseffektiv,
elproduktion.i ny

energianvändningEffektivare
befintligabåde ikanÅtgärder görasenergianvändningeffektivareför av

sådana.och ianläggningaroch nyaapparater
elproduktionsanläggningarenergiomvandling, ieffektivare t ex

energidistributionocheffektivare transmission avii.
anläggningar,befintligaenergi ianvändningslutligeffektivareiii. av

utbyte vissadrift, ochochunderhållför bättreåtgärder avgenom
komponenter.

maskiner,installationer,användning energi islutligeffektivare nyaiv. av
utnyttjandesystematisktanläggningar,ochbyggnader avgenom

ochbeståndetmedtaktteknik. apparaterenergieffektiv I att av
effektivaredettapå sättutvidgas kanförnyasanläggningar enresp

finnsanläggningariVid investeringaruppnås.energianvändning nya
hur deförinförande systemmöjligheterockså nyaatt avgenom

förbättringar, inombetydandeerhålles tnyttigheterna göraönskade ex
återvinningsomrádena.och-transport-

marknad.fungerandefinns iochgäller settVad ii. stortenovan
heltkvantitativtdeerbjuderoch Sverigeiområdena iv.,iii.Inom som

energianvändningen,effektiviseringtillmöjligheternadominerande av
Någrapåbörjats.verksamhetlovandedelfallet,detta äveninteär enom
riktasautomatisktuppmärksamhettillanledningar inteviktiga att samma

enskildaför delitenenergikostnaden ärmöjligheterdessa är attmot
förkonkurrensfaktorviktigsällanenergieffektivitet äranvändarna, enatt

deavspeglaroftast intepá energiochapparattillverkarna prisetatt
indirektaochdirektasamtligad.v.s.förkostnaderna energin,totala

miljökostnader.inklusivekostnader,
bedrivasenergianvändningen måsteeffektiviseringmedArbetet av

löpandeanvänds.där Det programmetområdenalla de energiinom nu



Vår uppgift efter Rio

för effektivare 965omfattarenergianvändning sammanlagt miljoner
kronor femårs-period.under skall utvärderas årligenProgrammeten
och förslag till eventuella förändringar föreläggas riksdagen.

långt olika åtgärder för effektivareHur energianvändning behöver
drivas måste bedömas bakgrund de övergripande målen påmot av
miljö- och energiområdena, och resultaten den samband med deiav
nationella handlingsprogrammen gjorda miljösystemanalysen. Denna
analys bör bl belysa frågor vilka åtgärder kostnadseffektiva.ära om som

styrka ochFör genomslag åtgärderna krävs stark och synligiatt en
central verksamhet, det slag för effektivareKanslietav som
energianvändning, för närvarande placerat bedriver.inom NUTEK,

verksamhetDenna bör också omfatta uppföljning och analys denen av
internationella utvecklingen området.på viktigtDet organisatorisktär att
hålla arbetet effektivaremed energianvändning och densamman ge
koppling till miljöfrågorna. självständigt identifierbar verksamhetEn på
myndighetsnivå härvidlag också vanligär i Europa-perspektiv.ett
Några områden för åtgärder

Forskning, utveckling och demonstration FUD, såväl frågai om
förstärkt forskning tekniksektom kraftiginom påsatsningsom
systemfrågor olika slag och forskning kring de faktorer påverkarav som
betingelserna för införandet energieffektiv teknik.av ny,

Teknikupphandling.2. Upphandling teknik med förbättradav ny
energieffektivitet, demonstrerats för kylskåp och fönstertsom ex av
Kansliet för effektivare energianvändning, kraftfullär metod fåatten
fram tekniska lösningar marknaden.på Metoden leder både tillnya att
energianvändningen effektiviseras och till svenski Sverige industrisatt
konkurrenskraft förstärks, särskilt motsvarande ambitioner attsom
minska energisektoms miljöeffekter finns flestade länder.i

initiala marknader skapas bl beställare iatta genom engagera
teknikupphandlingsprocessen.

Förändra marknadsbetingelserna så marknadskraftema leder tillatt att
möjligheterna till effektivare energianvändning blutnyttjas, atta genom
skapa bättre förutsättningar för energitjänstföretag. Distiibutionsföretag

el- ochinom värmeområdena kan här spela roll, derasstoren om
villkor för den förändrade Verksamhetsinriktning då krävs blirsom
bättre. -
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framgårenergianvändningmärkas deras påProdukter skall så ettatt
införaskanjämförbart på dettatydligt och isätt. Krav t ex

konsumentlagstiftningen.
energianvändareför det antaletEnergirådgivning stora vars

alltför för de skall kunna vända tillenergianvändning liten sigär att
viktig. sådan rådgivningkommersiella konsulter är Att ges av

för distributionför koncessiondistributören kan villkorutgöra ett av
den centralabör samordnasledningsbunden Rådgivningenenergi. av

energieffektiviseringsområdet, för bättre kontaktverksamheten på att ge
och bidra till trovärdigheten.med utvecklingen på området

offentliga företags verksamhet böroch och organisationers7. Privata
föremål för årlig påenergirevision, i princip sättsamma som envara en

leda till kunskap ochekonomisk sker. skullerevision Detta om
vidtaidentifiering åtgärder fördelaktiga respektiveär att urav som

verksamhets synvinkel.
för olika produktersUtveckla och internationella standardsanta

energieffektivitet.

energikällorFörnybara
binderenergikällor de energiflöden jordenpåutnyttjarDessa som

värmestrålningen till rymden.instrålade solenergin meddensamman
indirekt solstrålning,energiflöden uppträder bl direkt ochDessa a som

Utvecklingenoch biomassa.det hydrologiska kretsloppet, vågorvindar,
flera teknikområden1980-talet, de iunder är intresseinom som avav

finns, eller befinnerhar till teknikdetta sammanhang, lett isigatt nu
energiflödenför dessa påavancerade utvecklingsstadier, utnyttja ettatt

vattenkraften bidrar medekonomiskt del, därSverigessätt. För ca
den totalahälften elproduktionen och bioenergin med 15%ca avav

främst utvidgatenergitillförseln, finns de framtida möjlighetena i ett
vindkraft solvärme.utnyttjande bioenergi, ochav

det nuvarande energipolitiska lämnasI programmet
med 4000 eleffekt förinvesteringsbidrag kronor kWper

kraftvärmeproduktion med biobränslen. skallDessutom
655biobränslekommissionen medelsram miljoner kronorpåinom en

förslag för utveckling biobränsleteknik.lämna till särskilda insatser av
Investeringsstöd lämnas också till vindkraft- ochpå 25%
solvärmeanläggningar. jordbrukspolitiken har möjligheten tillInom

10
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omställningsstöd för energigrödsodling upphört och medel föravsatta
investeringsstöd bokats fullt ut.
Några områden för åtgärder

Miljöskatterna på C02, och miljöavgiftenS02 börpå samtligaNOx
generella skatter pá sådansätts nivå de nationella målenvara som atten

utsläppsbegränsningar nås. Skatterna skall för effektivaom att tas utvara
konsekvent allapå nettokällor.

konsekventEtt genomförande miljöskatter enligt undanröjerav ovan
många oönskade konsekvenser de nuvarande energiskatterna. T.ex.av

den nuvarande konstruktionen miljöavgifter pågynnar NOxav nya
förbränningsanläggningar utsläppsfria alternativ såsomgentemot
solvärmeanläggningar.

Ändringar kan analyseras föreslåsoch den nyligent.ex. genom
tillsatta utredningen teknisk översyn energibeskattningen enligtom av

direktivregeringens 199280.
Riodeklarationens princip 15 skallsäger utvecklaatt staternummer

nationella lagar gällande för och kompensation till offren föransvaret
föroreningar och andra miljöskador. 16Princip inummer samma
deklaration säger skall efter främjasträvaatt integreringattman av
miljökostnader och beakta förorenarenprincipen betalar. Dessaatt
principer bör tillämpas allapå energislag, så att en
anläggningsinnehavare har obegränsati princip vidäven störreansvar,
olyckor, och så likställighet erhålles.att

Innehavaren energianläggningar bör åläggas hålla försäkringav att
eller ekonomisk storlekgaranti står rimligannan i proportionav en som
till den maximala skada kan uppkomma, sambandi medtsom ex
oljespill, dammbrott, eller kämkraftolycka.en

Forskning, utveckling och demonstration FUD, i samarbetenära
med den sektom,privata omfattande både teknik, ochsystem,
införandefrágor. Större demonstrationsprojekt bör kunna genomföras i
samarbete med andra länder.

biobränsleFörgasning nyckeln till effektivär användningav av
bränslet elproduktion,via distribution och användningsom gas som
drivmedel. Satsningen på föra förgasningstekniken till fullskaligatt
demonstration strategisktär central betydelse. börDenna skeav
omedelbart.

11
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säkerställaÖversyn syfteför elsektorn,regelsystemet i attatt manav
användafinnsde möjlighetervid utnyttjar attnyinvesteringar som

energikällor.förnybara
jordbrukspolitiken,ochoch skogs-energipolitikenmellanSamordning

bästapå sätt.områdetpå utnyttjasså Sverigesatt naturresurser
driva påförnationellasynliggöraFörstärka och institutioner att

energikällor.utnyttjandet förnybaraav
utsläppenminskaåtgärdviktigklimatsynvinkel metanärUr att aven

ochellerför el-användaskanfrån bl soptippar. Metangasena
förområdedettaundersökasvärmeproduktion. bör ärDet ettom

behövs.åtgärderandrateknikupphandling, eller om
anläggningar.effektivast småibland iFörnybara energislag utnyttjas

tillför tillgångvillkorenelproduktion kanför småskaligSärskilt
AgendaEnligtelnäten.behärskardenheltmarknaden avgöras somav

utnyttjandethinderskall sådanapunktkapitel 9.1221, mot av
åtgärdas.energikällorförnybara

utvecklamedarbetetellagsutredninginleds attJust engenomnu
och bördirektiven,enligtUtredaren kanområde.lagstiftningen dettapå

företagutforma förslagRiokonferensenenligt garanterar somsom
till marknaden påenergikällor tillgångförnybaraenergiutvinner ur

användare.slutligtill Idirekt säljamöjlighetrimliga villkor, inklusive att
förbasispåbörtill elproducentdet fall försäljning sker priset sättas av

kostnad.denne undviken
produceradpotentialenergibärare med väte,framtida ärEn stor

elenerginelektrolys därförgasning biobränslen eller genomgenom av
omfattabörEnergiforskningenförnybara energikällor.frånhärstammar

energibärare.och teknik därstudier utnyttjasvätesystem somav
centralharbränslekraftsystem för fordonUtveckling10. ennyaav

transportsektorn.och intressantbetydelse, både Enenergi-inom
ochutvecklas demonstrationermöjlighet börsom genom

bränsle.fordon medteknikupphandling bränslecellsdrivna väteär som
fordonetmedföras, erhållaskan eller iVätet antingen genom

Etanolframställas bioenergi.reformering metanol, kan urav som
Övergång innebärmöjlighet. till sådanterbjuder dennainte systemett

noll och höjningtillkraftig minskning näraemissionema aven av
fördubbling.energieffektiviteten mer än

12
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Internationellt
Sverige bör detinom internationella samarbetet bl a

Verka för däratt ett upprättas dialogsystem sker mellan regeringaren
och myndigheter ä sidan och internationell denena áexpertis andra i
syfte utveckla landsatt varje förinsatser utveckla varaktigt hållbartatt ett
energisystem.

Verka2. för likartade miljö-skatteravgifteratt införs flertaleti länder för
motverka uppkomstenatt konkurrensfördelar.av

Vid det första medmötet den mellanstatliga förhandlingskomrnitten
INC för klimatkonventionen, decemberi 1992, föreslå upprättandet avarbetsgrupp för fortlöpandeen rapportering nationellt vidtagnaav
åtgärder för begränsa klimatpåverkanatt där bl åtgärder för främjandea

energieffektivitet och förnybaraav energikällor skall behandlas.
Introducera den FN-studien medstora teknikvärderingen avförnybara energikällor basdokument för behandlingenettsom avteknikfrâgor deni föreslagna arbetsgruppen underovan

klimatkonventionen. Studien bör också introduceras under höstens
generalförsamling.

ökandeI omfattning använda bistándsmedel tillgängligaär försom
energisektorn för förnybara energikällor, utöver vattenkraft, och för
energieffektivisering.

Verka för och ekonomiskt stödja forskning, undervisning och
kapacitetsbyggande utvecklingsländerna.i

Verka för mätning och analys de förnybara energiflödena, derasav
geografiska fördelning och möjligheterna dem förutnyttjaatt
energiförsörjningen. Arbetet kan utföras Worldt Meteorologicalex av
Organization WMO.

Verka8. för tillkomsten starka internationella institutioner förav attdriva på arbetet med effektivare energianvändning och utnyttjande avförnybara energikällor och för arbetet befintligainomatt
internationella organisationer och institutioner sker på integreratett
och koordinerat blsätt inom Norden, IPCC,Europa,a FN WMO, EE-
2000, GEE-21, för förnybarexpertgruppen ochenergi förenergi
utveckling under ECOSOC, mm, ochIEA Världsbanken inkl ESMAP
och GEF.

13
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tillbidraochdriva på,aktivtfortsättadärvidbör attSverige
energianvändningeneffektivitetökad iföråtgärderfinansieringen av

energikällor.förnybarautnyttjandetföroch av
bakgrundhärvidlag måste attAmbitionsnivån mot avses

samarbetetinternationelladetkräverAgenda 21 attmålsättningarna i
kapaciteten görasvenskaväsentligt. attförstärks Denochutvecklas

personelltbådeförstärkas avsevärt,behöverslagetdet härinsatser av
finansiellt.och

O OO
sammansättningGruppens

VattenfallBodlund,NäringsdepartementetBjörk, BirgitOlle --
Frisch,MiliövåirdsberedningenVattenfall och LennartSven-Olof Ericson, - Johansson,Sydkralt ThomasRoll Henriksson,miliövârdsenhetLönstyrelsens -- Kâberger,Miliövârdsberedningenoch TomasLunds universitet - naturresursdepartementetochLevander, Miliö-ThomasNaturskyddsföreningen -- införUngdomar UNCEDQZOOOOlsson,rorönsleLieberg, JonasAMargareta -- ochMiliö-Weigelt,UllaGöteborgsWed universitetMargareta -org, teknikutvecklingsverlcetochOlverholm,Egil Nörings-naturresursdepartementet -
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förslagenSammanfattning av
introduktionbefrämjaförrollviktighar avattKommunerna en

teknikupphandling.bl.amiljöanpassade transportsystem, genom
mellanväxelspel,samverkan, stat,konstruktivkrävs ettDessutom en

samverkandebatteriochaktörernäringslivetsoch ettkommuner av
statliga nivån.denpåhandläggningsystemorienteradbl.aåtgärder,

Bl.a börvidareutvecklas. systemetbehöverstyrmedlenekonomiskaDe2.
långtgåendemedklassmedkompletterasmiljöklassermed meren

subventionersnedvridande0,rniljöklassenmiljökrav som
lokalarättkommunernaoch utavvecklas att taförmánsbilssystemet ges

bilavgifter.
flestadepåverkasstadsbildenochmångfaldenbiologiska avDen

planeringsskede.tidigtbeaktasbör iDettainfrastrukturinvesteringar. ett
ochVägverketKommunikationsdepartementet,bl.afordrasdettaFör att

mångfaldbiologiskvad gällerkompetensutvecklartrafikverk sinandra
stadsbildsfrågor.och

vadkunskapenför ökaÖvergripande krävssystemstudier somatt om
förutvecklingochforskningökad attliksomtransportbehovenpåverkar

miljövänligafram transportsystem.ta nya
ochutvecklings-storskaligtregionalttillbör initiativ ettSverige ta

drivmedelsmarknadbiobränslebaseradfördemonstrationsprojekt en
Östersjöregionen.för

möjligheterallatillvarabör attbiståndsmyndighetemasvenska taDe
inkluderandemiljöanpassade transportsystem,framväxtstimulera av

utvecklingsländer.kollektivtrafik, i

Agendamiljöoch i 21.Transporter
sorteradesfrån Rioslutdokumentenoch iUNCED-processenI
rubriken Protectionenergiområdet underinliksomtransportfrágoma

focuseringinnebar9.Chapter DetAgendaAtmosphere 21,of the en
ochklimateffekterfrämstmiljöeffekterregionalaochglobalapâ

miljöproblemLokalatransportsektorn.ozonförtunning orsakade av
därmedlämnades iträngselproblem storthälsoeffekter,buller, m.msom

utanför diskussionerna.
ledandedeninför SverigeUNCEDförhandlingsprocessenI var

lyftes fram.miljöproblemtransportsektornsför driva pånationen attatt
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deFocuseringen på globala atmosfärsfrågoma innebar dock vissen
begränsning möjligheternai få konkreta och bindande åtaganden.att
Även Agenda blevi 21 innebärså den ändåtransporttextenom vag en
mycket tydlig markering transportsektorns omfattande miljöproblemav
och vikten utvecklar och introducerar hållbaraattom av man
transportsystem.

Med tanke på Sverige drivande kraft för markeraatt attvar en
transpoitområdets betydelse för miljön har särskiltvi ett attansvar vara
tydliga och konkreta uppföljningvåri och hurvisa på politiskt ochvi
praktiskt börjar genomföra systemförändringar. viktigt tillfälleEtt då vi
kan på sådanavisa omställningsåtgärder blir vid de regionala
konferenser genomföras.som avses

utgångspunkter för2. Några förslag.våra

Som utgångspunkter för förslagvåra till uppföljning harRio valtviav
följande

Nationella åtgärder med anledning börUNCED hållas0 av samman
och genomföras så de kan redovisas på kommandeatt regionalen
konferens som blirgissningsvis aktuell år.2om ca

Nationella åtgärder bör inriktas på hitta åtgärder0 viatt i Sverigesom
kan vidta. innebärDet dock skainte uteläxrmavi samarbetet medatt
andra industriländer och u-landssamarbetet. harHär viktigSverige en
roll och bör alla möjligheter driva på.ta utgångspunktenMen föratt att
få trovärdighet måste vi i Sverige vågar och kan föregåatt och visavara
på konkreta lösavägar problem Sverige modell-land.att som

Nationella åtgärder måste präglas0 innebärDetsystemsyn.av en att
alla transportslag och aktörer ska omfattas liksom deras interaktion och
utbytbarhet. långsiktigtEtt perspektiv måste också anläggas men man
måste ha klara åtgärder.operativa

förklaringEn till den luddiga och otydliga Agendai 21texten är att
idaginte några klara enkla lösningar påman transportsektomsser

problem. Det sysslar med har främst karaktären uppehállandeman av
försvar. försökerMan städa och förbättra lite här och harvar men man

hållbarainga lösningar siktei överskådliginom tid. Långsiktigaen
åtgärder forskning och utveckling har därmed betydelse.som stor

Samtidigt får inte sådan lite pessimistisk bedömningen om
framtiden leda till börjarinte vidtaga åtgärder idag.att Självfalletman
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förändras såtidenhelaexisterande attdetmåste systemet
minskar.miljöstörningarna

målmed olikamängd aktörerinnehållerTransportsektom storen
uppslutningochtrovärdighetrniljöambitioner. Förolikamedoch att

krävsmiljöanpassat attutveckla transportsystemkring visionema ettatt
ochomställningen transportsystemetaktörer ialla dessa avengageras

samverkar.alla parteratt
miljöstörningartrafikensminskaföråtgärdsprogrammedArbete att

trafikverkenolikadeExempelvis kommerhåll.olikapå sompågår
septemberunderKommunikationsdepartementetunder attsorterar
åtgärderoch inommåltillförslagmedmiljörapporterredovisamånad

föreslåuppgiftharNaturvårdsverket ioch liksom attområdensina resp.
klimatfrågor.rörandeuppdragredovisningåtgärdsprogram i sin ettav

åtgärderallatäckaanspråk inpå typerintegör att avDenna rapport
myndigheternasexempelvisdetaljeringsnivåsådanoch på somen
områden viantallyfta framvaltiställethar ett somVi attrapporter.

strategisktochlångsiktigtutvecklingsbaraoch ifunnit ettintressanta mer
perspektiv.

föröndringsagent.3. Kommunen som

fordonmiljöanpassadeIntroduktion7 av
minskaskulle kunnautveckladteknik avsevärtfinns idagDet som
demonstreras iemellertidbehövermiljöeffekter. Dentransportsektorns

pågångbar. göreskommersiellt Dettaheltkan blidenskala innanstörre
fordonsflottor.försök medbra sättett genom

dettaochteknik,miljövänligintroduktionvad gällerfrågaviktigEn av
driveraktörervilkaellervilkenområden,alla ärgäller inom som
kollektivahar karaktärenmiljöproblemenutvecklingen. Genom avatt

församhället gripa inmåsteutsläpp,drabbasdvs mångaeffekter, ettav
fall behövsmångastånd.tillskall komma Imiljöförbättringaratt

enskilda industrier.framkanvilkasystemllösningar intedessutom tas av
vägtrafiken härrörfrånutsläppentotaladedelEftersom stor aven

betydelse närävenaktiviteterhar kommunernastrafikfrån stori tätorter,
ärluftföroreningar. Kommunernaeffekternastorskaligadegällerdet av

miljövänligframdrivaföraktörerfall lämpligamångadessutom atti en
problemethardemtransportområdet. Vissapåutveckling, avt.ex
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mycket tydligt, närhet till medborgarna, kompetens ochen en
har därigenomDe tillräckliga drivkraftersystemsyn. för lösaatt

miljöproblem. Några kommunerna kan på rollensigtaav att vara
ochpionjärer driva utvecklingen så eller teknik bliratt ett system en

kommersiell och många bamsjukdomama blir eliminerade,att av samt
kostnadsbilden klarnar. Därefter införandekanatt skala ske. dei Förstor

och tekniker där det finns nationelltsystem intresse utvecklingenett av
det naturligtär och nödvändigt deltar, finansielltmedatt staten t.ex

stöd, också regelverket.anpassningmen genom av
illustreraFör följandekan konkretaatt exempel förresonemanget ges

hur Riokommunvisa ochatt kan församverka stimulerastatenen att
introduktion miljöanpassade fordon t.ex el-, eller alkoholfordonav gas-
både för och godstransponer.person-

kanDetta Riokommunen göra
Genomför demonstrationsprojekt tillsammans med industri och

energileverantörer. Med hjälp erfarenheterna sedangörsav
teknikupphandling.

Stimulera på sätt,annat t.ex
parkering förgratis dessa fordon0

VIP-parkeringsplatser stadskärnani0
miljözoner0
bilpooler0
undantag från bilavgiftervissa0
ställa krav vid upphandling kollektivtrafik också0 vid bygg-av men
och underhållstjänster t.ex miljövänligapå vidtransporter
varuleveranser

Garantera marknadviss till det köpsen visst antalatt attgenom ettse
fordon kommunala och förvaltningarstatliga och bolag och vissa

företag.privata
Samarbeta med andra städer i NordenSverige, eller andra områden

för bredda marknaden.att
Detta kan görastaten

Inför miljöklass med mycket långtgående miljökrav miljöklassen 0
och skattelättnader för denna klass t.ex accisfrihet och kraftigtge

förmånsvärdeminskat för de tjänstebilar tillhör denna klass.som
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personbilar ochförinföra rniljözoner ävenkommunerna rätt2. Ge att
endastmöjlighetsådanVägtrafikkungörelsenlätta lastbilar idag enger

fordon.för tunga
rollenpåstöd till de kommuner sigekonomisktGe atttarsom

demonstrationsprojektochgenomföra forsknings-
fallstatliga nivån. mångadenSystemorienterad handläggning på I

sektorsindelningen.miljöproblem Det ärlösningarnaligger på tvärs
organiserade såmyndighetsniváochviktigt departements- ärpåatt man

underlätta sådana lösningar.kanatt man

och infrastrukturen3.2 Kommunerna

behöverfysisk planeringinfrastruktur ochkollektivtrafik,Sambandet
behövs bättredelarsker idag. Påbeaktas bättre vad vissaän som

antal åtgärderfinns dockforskningsinsatser.kunskaper Det ettgenom
genomförasdirekt kansom

Malmös storlek börGöteborgs ochstäder Stockholms,I manav
lätta, småskaliga,automatiska,kollektivtrafiksystem tuitätautveckla ärsom

och investeringstunga.
förunderlagmöjliggör bramarkplaneringaktiv2. En ettsom

kollektivtrañk.
teknikutvecklingför framtrafikhuvudmänmellanSamarbete att en

för fordon bussarnas.för spårfordon prisnivån närmar siggör attsom
trafiksignaler,trafiksystemet med styrda minimerarSmörj som

biltrafik.kollektivtrafikför såvälantalet stopp som
Finansiering

bilavgifteravgifter,möjlighetkommunerna t.exatt ta0 uppge
kollektivtrafikenföretagen med och betalalåt0 vara

kollektivtrafikåkandeochföretagen stimulerar samåkningkräv att0
jfrLos Angeles

minskarmed åtgärdertrafikleder bara de kompletterasBygg somom
ochjfr Oslo innebärkänsliga områden vägarstörningar i samt genare

trafikrytm.jämnare

och godstransporferna3.3 Kommunerna

transportområdetkan tillsammans med aktörerna påKommunerna
för syfte effektivisera godshanteringenskapa plattform samarbete i atten
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inom handlarregion. Det också kommaresp. överensattom attom
samarbeta för miljöanpassa fordonen. Arbetet inledsatt med en
kartläggning och analys godsflödena. kanKommunen också iav
samarbete med butiker och varudistributörer stimulera och förmånerge
till de samdistribuerar.som

Övergripande4. systemstudier kan fransportbehoven-
styras

saknasDet grundläggande forskning tillämpbarär för beslutsfattaresom
väsentliga drivkrafter bakom individers val färdmedelom ochav

resmål. Därför blir olika styrmedel ineffektiva eller oprecisa.
finns faktorerDet individens perspektiv framstårsom ur som

rationella vid val exempelvistransportav
tidsfaktom upplevd tidsvinst0 -
komfortfaktom väderskydd, radio0 m.m-
den upplevda säkerhetsfaktorn0
revirfaktorn bilen symbol för trygghet0 och rumskänslasom-

ökad förståelseEn för dessa och andra liknande faktorer behövs för att
skall kunna bedöma vad samhälletsman transportbehov.styrsom

Därför detär nödvändigt stödjeratt systemorienterad forskningstaten
dettainom område.

Beslutsprocessen från politisk tillvision introduktion praktikeni av
styrmedel kompliceradär därför politikerna demokratiiatt skallen varakänsliga och lyhörda för väljarnas vilja. Detta behöver beaktas vid
utformningen styrmedel de skall bli effektiva.av om

infrastruktur5. Investera i det miliöröltlgörmen-
Infrastrukturprojekt medför alltid någon form nmiljöpáverkan. Ettav
beslutshjälpmedel börjat tillämpas för tydligare klarlägga dennasom att
miljöpåverkan miljökonsekvensbeskrivningar,är MKB. Kunskapen omsambanden mellan infrastruktur och miljön och den praktiska
tillämpningen hos trafikverken emellertidt.ex är fortfarande begränsad.
Konventionen biologisk mångfald detgör viktigtom med skydd avhotade Därför måste skyddetarter. biologiskt värdefulla livsmiljöerav

ökad tyngd, bl.a förasges en dein lagari ochattgenom övriga

21



efter RioVår uppgift

lagstiftningBefintliginfrastruktur.nybyggnadgäller gerregelverk avsom
skydd.tillräckligtinte

beslutvidtyngdockså störreStadsbildsfrågor måste omges
ochutvecklasfårInfrastrukturinvesteringartransportinfrastruktur.

projekt. primäraekonomiskttekniska Deisoleradebedömas som
förskapardemöjlighetervilkadels attbedömningsgrundema är

förskaparfördelar devilkadelshelhet,stadsmiljönutveckla som
kommunalaochdisciplinersolikaställer krav påinvånare. Dettastadens

stadsbyggandet.metoder inompåsamverkansektorers samt nya
flestapåverkas destadsbildenochmångfaldenbiologiska avDen

nödvändigaochdettainseinfrastrukturinvesteringar. Genom taatt
bevaramöjligheterfinnsplaneringsskede atttidigthänsyn storai ett

fordras bl.adettakunnamångfalden. göra attFör att
utvecklartrafikverkoch andraVägverketKommunikationsdepartementet,

stadsbildsfrågor.mångfald ochbiologiskgällervadkompetenssin

Öslersiösamarbete miljöanpassatkring6. ett

transportsystem.
Östersjön utvecklas ochbörkringländernamedsamarbetetsvenskaDet

transportomrádet.stödjas även inom
fordonsparkbefintlig ifåframförallt ettdetgällersiktkortPå att

förgasareåtgärder justeringMed enklaskick.acceptabelt m.mavsom
kostnadseffektivtochsnabbtmiljöeffekterna påbegränsakan ettman

sätt.
ochinformations-formerinnehålla olikastöd kanSvenskt av

drift- ochstödjautveckla ochförutbildningsinsatser att
stödjatillbl.abör gåstödetsvenska ettattunderhållsorganisationer. Det

mellaninstitutionssamarbetedirektbygger pånätverksbyggande ensom
Exempel påland.någotioch organisation annatsvensk organisation en

vänortssamarbetekommunaltsamarbetenutvecklingsbara ärsådana
svenska kommuner.antalinkluderar ett stortsom

utbyggdhargamladestäderna öststatemaMånga i enav
förbättras Demedel kan avsevärt.enklamed relativtkollektivtrafik som

anpassad tillvälfysisk strukturfall ärmångahar också i somen
vidareutvecklingförkollektivtrafik. Förutsättningarna aven

dessakollektivtrafikenstöd till isåledes goda.kollektivtrafiken Ettär
kaneftersom alternativetbetydelsestrategiskländer har varaannarsen
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okontrollerat och snabbt ökande beroendeett biltransporter. Påav
kollektivtrafikens område borde också finnas förutsättningargoda att
utveckla institutionssamarbete på sådant behandlatsett tidigare.sätt som

åtgärderDe hittills behandlats alla uppehållandeärsom typav
försvar nödvändigaär för skapa effektivaremen som att en
resursanvändning. längrePå sikt behövs emellertid helt andra lösningar
vilka kräver forskning och utveckling. strategiskt viktigtEtt område där
åtgärder kan behöva vidtas redan drivmedelsmarknaden.ärnu
Infrastrukturen för drivmedel idag mycketär rudimentär dei östra
grannländerna och baserat oljeleveranserpå från f.d SamtidigtSovjet.
har dessa länder potential biobränslen.stor Genomen av egna en
samordnad regional biobränslenstorsatsning på finns möjligheter att
bygga alternativ infrastruktur för drivmedel ochupp en att man
därigenom hoppar utvecklingsstegöver s.k leap-frogging.ett Men om
inget kommergörs troligen de internationella oljebolagenstora att styra
uppbyggnaden drivmedelsinfrastruktur helt enligheti medav en
traditionell västerländsk standard.

Sverige bör initiativ till regionalt storskaligt utvecklings-ta ochett
demonstrationsinriktat förprojekt biobränslebaseraden
drivmedelsmarknad Östersjöregionen.för

Miljöanpassade7. utvecklingsländeritransportsystem
Utvecklingsländerna har mycketi problem på transportområdetsamma

de baltiska länderna tidigare behandlats. kortPå siktsom gäller detsom
liksom för dessa få befintlig fordonspark acceptabeltatt i skick. Menett
det finns också skillnader.stora

Infrastrukturen formi vägar, hamnarjärnvägar, allsär inteav osv.
utvecklad den takti gäller för Östersjön.exempelvis länderna kringsom

saknasDet också ofta fungerande kollektivtrafik liksom institutionella och
organisatoriska nödvändiga förär drift ochsystern underhåll skasom att
fungera.

Med tanke fordonpå och formatt någonitransporter är en
integrerad del de flestai biståndsprojekt och många u-ländersatt
fordonspark därmed biståndsfinansieradär finns idag inte utnyttjaden
potential för utvecklingsbefrämjande åtgärder dettapå område.
Biståndsmyndigheterna bör analysera dessa möjligheter och utveckla en

för hur biståndsmedelstrategi kan användas för stimulera framväxtatt
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kollektivtrafik, iinkluderandemiljöanpassade transportsystem,av
utvecklingsländer.

Övrigt smått gott
dockfram diskussionenkornoch förslag iideer attNågra utansom

närmare penetreras
dockbörfordon. Problemetpå återvinningKrav som ensesav0

transportfrága.produktfråga ochvanlig inte som en
stöd tillbl.abör stimulerascykelanvändningökadEn genomav0

enklacyklar medochallvädercyklaranvändningutveckling och t.exav
cykelbanortillelmoppar och iinvesteringarhjälpmotorer m.m

medinternationella arbetetdetaktivt driva påallabör på sättSverige0
flyg.ochför sjöfartmiljökravenskärpningar av

införaskatalysatorkrav börpraktiken innebärsomMiljökrav snarasti0
arbetsmaskiner.ochför fritidsbåtarbl.a

i l 0
sammansättningGruppens

Ekelund,stadGöteborgsLeif Blomqvist,Chalmers NinaHans Biur, -- naturresursdepartementetochFriberg, Miliö- JanStatsrådsberedningen Göran --Transpodtorskningsberedningen Månsson,Parmeby, Tommy- Harald Perby,VattenfallNilsson,Milövârdsberedningen Eva -- Miliövârdsberedningenoch EmindsföreningenNatursky Steen, FOAPeter -- AxelstadGöteborgsGöteborgs Wassenius,BiruniversitetTengström, Wenblaå,er -- Volvo
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Plattform för arbetet
farorRapporten DS 199258Varor avspeglar väl intentionerna isom

Agenda se bilaga21 och hade central plats arbetet.ien
grundläggande förFyra behov åtgärda varuflödetatt angavs;

farligVaran är0
framställning farligDess är0

baserad knappaVaran är på0 resurser
plats avfallsledetVaran itar0

Målet komma fram till förslag riktning ochattvar som angav en
påbörjade vandring bärkraftigt varuflödet imot etten ett
välfärdssamhälle. huvudaktörer identifieradesTre

Producent0
Konsument0
PolitikerMyndighet0

Varuflödet strukturerades följandepá sätt

Grå zon
uppstårProblemenDirekla utsläpp vid Produkter som

själva användningen återfinns båda blir avfallnäri varan
repgörirtñg.xrzerlel datorer ocher grupperna ex

orh Iävnir1ç.sI1eIeI oljor möblerex

Förslag till åtgärder har delats de olikapá aktörerna.upp
Sammanfattningsvis har förslagen fyra nlálsättningar;

Göra produkter utsläpp vid användningen spillvänliga.som ger
Minska och miljöpåverkan vid jungfrulig produktionresursuttaget

ökad återvinning.genom
Skapa förståelse fördjupadoch insikt orsakssamband ochom

miljöproblem med dagens varuflöde.
Prioritering förslag riktning mot kretsloppet.av som anger
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Producent

SyfteFörslag

konkretisera producentansvaret samtnågra Attåtertagningsansvar påInför
införlärdomskaffapilotfall ettexempel datorer,kapitalvaror. Till ettgenom

producentansvarutvidgatgenerelltTV-apparater. Bör gåvideos ochskrivare, mer
före 1995.genomföraatt

blivitfrågaiklarhetbringaproblem och AttförutsåttningslöstUtred somen
sakligtoch därigenomhetarealltinförandemöjligheter med merav

styrinstmmentsbedöma dettakunnaråvamheskuttning
miljöarbetetirelevans

minskaförpiska attolika Att morotdifferentieradKraftigt typertaxa resp.ge
respektiveavfallfarligtuppkomstenperiodiskkombinerat medavfall avenav

materialanvändningenstimuleraavfallsavgiftemahöjningåterkommande somavav
Schaktmassor; dessutomåtervinna. Attlätt gårvis 30% år. attmed ge enperex.

aktörerinblandadelångsiktig signal tillinte läggasrivavfall o.dyl. börochbygg-
hushållsavfallförtipparpå

tillsignalerainitieraindustri Attvaruproducerande samtKråv samtatt
föreeftertänkanäringslivetredovisar atthuvudimportörer

Ensina produkter.föravfallsdeklarationer
för vilkaomsättningsgrâns bör sättasnedre

Förslagsvisinnefattas.produkter som
offentliginformationen isammanställs en

databas
påskyndaochmiljöarbetetstärkaAttlnformationsöverföring och

ofta hari företagmiljöanpassningenochkunskapsuppbyggning i små som
miljöområdetpåbegränsadeföretag. Bör kunnamedelstora ett resurservara

medi samarbeteför Nutekarbete
Riksförbund.Företagarnas

absoluta taksättaperiodiskt Attkriterier med attcut-offInför somgenomen
användningenförperiodiskt sänksåtstramningåterkommande av

klardetkemikalier.olikaskyndsamtbörKemikalieinspektionen ger en
industri, avändarekompassriktning årkriterier för de störstacut-offutarbeta

och importörer.Arbetetmarknaden.produktgruppema
sekelskiftet.föreavslutatbör vara



Förklaring

Dagens varuflödet är utvecklat hänsyn till vad händerutan efter användning.som
Detta måste förändras. En återtagningsplikt klara signaler ochger attom ansvar

iär Samtidigt detvaran centrum. pilotförfarandeett möjlighetsom genom attger
Äveninhämta erfarenhet. erfarenhet från det fungerande Bilfrag bör inhämtas

innan uppstartning.
Råvaruskatter istället för arbetskraftskatter diskuteras allt flitigare i allt olikamer
forum. Kanbör råvaruskatter införas enskilt land eller krävsett internationellav
samordning Hur skall det i så fall gå till Vilka andra metoder är egentligen
möjliga för bromsa det skenandeatt ändliga råvaroruttaget En utredning kanav

debatten friskt bränsle. Utredningens slutsatserge påverkar framförallt
kunskapen vilka politiska Egar finns och vad deom respektive kostarsom ger
Det finns idag ingen ekonomisk motivation hanteraatt på något sätt.nyttsopor
Det är viktigt miljöfarligt avfallatt görs betydligt dyrare än idag samtidigt som
återvinning material lägreuppmuntras påav taxor avfall.genom sorterat
Taxoma får inte begränsas den nuvarande kommunala självkostnadsprincipen.av

Att varuproducenter tvingas analysera vad händeratt med deras produktsom
efter användning är troligtvis något Sesam öppna digett drag från politisktav
håll. Med mycket blygsamtett krav tvingas varuproducenten sätta sig in i vadatt
valet material och komplexitet innebär i avfallsledet.av Samtidigt erhålls
betydande mängder information kan användas vid avfallsplanering i blandsom

kommuner Avfallsdeklarationenannat skall konkret och mycket kortfattad.vara

Miljöarbetet har under de åren ökat i desenaste större företagen och
koncemerna. Samtidigt har ännu inte mycket hänt i små och medelstora företag.
Detta är dåligt på flera sätt. T.ex. börjar företag ställa miljökravstora på
underleverantörer vilket snabbt kan göra miljöarbetet till överlevnadsfråga fören
mindre företag. Att på denna företagsatsa ligger därför helt i linje medgrupp

regeringens övriga politik de mindre förggen.mot
Ett sätt alltatt styra vildvuxen kemikalieutveckling.upp en Genom sättamer att

tak någraett nyckelparametrar giftighet, nedbrytbarhet och
bioackumulerbarhet sänks vid i förväg angivna tidpunktersom entydigges en
riktning till alla berörda. Systemet är enklare och klarare än nuvarande
utbytesprincip har relativ karaktär. Det viktigasom är riktning,en mera att ge
inte allt för radikalatt i nivån sätts. Detvara goda möjligheter fåvar attger

i näringslivet.acceptans



Konsument

SyfteFörslag

offentligmiljöanpassadAttdokumenteraochunderlättaStimulera, engenom
stödjavisa vägen,upphandling samtupphandlingoffentligmiljöanpassaden

grönutvecklingenpåskynda av en
marknad

försäljningenindirektför Atttill NGOs avstödekonomiskriktat gynnaGe
produktermiljöanpassadenegativamiljömärkning,medarbete

konsumentinriktatliknandeochlistor
upplysningsarbeteochopinions

hanterikonsumentenförunderlätta attAttsjälvaAvfallsdeklarationer på
samtidigtavfallsledetiråttprodukten souprodukten

medskyltatvingas attproducenten
miljöfarligainnehållerprodukten

komponenter

skapabland Attkunskapsuppbyggning gemensamSnabb en
förmedvetenhetochproblemuppfattningmiljöpåverkangällandelärare varors
förförståelseskapakunnabland annatpunktkällor. attjmf. med

företag,enskilda,åtgärderdei somTas mengrupp,en annanupp
sektornoffentligaochorganisationerpoängterasändåförtjänar att

vidta.måste



Förklaring

Den offentliga upphandlingen omfattar miljardbelopp och är mycketett
konkret sätt påverka marknadens aktörer påtagliga positivaatt som ger
miljöeffekter

Miljörörelser och liknande organisationer åtnjuter förtroende hosstort
allmänheten och kan smidigare billigare vadän statligagera en
miljömärkning kan. Dessutom kan miljörörelsen betydligt starkare ochagera
friare detnär gäller till exempel svarta listor Vânnlandslistan, vilkettyp
nästan är omöjligt för staten

Det ñnns idag bristfälligt med information hantering iom av varor
avfallsledet. Kortsiktigt informationmåste till, i längden detår orimligtmen

samhället tillhandahåller myller konsumentvaroratt kan otalett ettav som ge
miljöeffekter både vid användning och i avfallsledet. Deklarationen skall
innehålla liteså möjligt för syftet.uppnå På sikt måsteattsom
konsumentvarorona bli spillvänliga
Det råder i delar i samhället okunskapstora miljöpåverkanstoren om varors
vilket kan i vissa fall fungera drivankare förändring. Denett motsom
klassiska miljövården berör endast summariskt denna den viktigaste delen i
miljöarbetet.



Politikermyndighet

SyfteFördag

förFörbättrad statistik gällande flödet lägga grundenAttav en
metaller och oljeprodukter måttstock förgenom

kretsloppsanpassningsamhällskroppen av
samhället

förståelse ochArbeta för internationellt sprida skapaAttatt
internationellprincipen cut-off kriterier. instrument för enom

riskreduktion det gällernär
kemikalieflödet

försvar stärka utbytesregelnsInternationellt vår Attav
ställning såväl nationelltutbytesregel som
internationellt

FörKunskapen varuflödets öka förståelsenAttom
effekter miljönmiljöpåverkan spridas. varutlödets påmåste Det

enkla första paketera skapaär att samt gemensamtsteget om en
plattform införunderlagen till på detVaror ståattrapporten som

miljöarbetetfaror till utbildningspaket för fortsattaett
lärare, fackförbund och
näringslivsorganisationer

Sprid bidra till stärka denOECDs arbetssätt rörande Att att
ochkemikalier till globala kernikaliekontrollenFN

kemikaliekunskapen

aktivt och till förhindra kemikalierGe snabbt stöd Att att som
uppbyggnad modem vi har fasat eller håller påut attav en
kemikaliekontroll i fasa sprids tillBaltikum och öst.ut
Polen



Förklaring

och naturñbrer.oljeprodukterGrundstommen i dagens varutlöde metaller,år
detviktiga essentiella gårkänna input ämnenGenom och output någraatt av

beslut återverkarlångsiktiga hur fattade påsätta mål avläsaatt samtupp
hur behovetexempel varje läsakretsloppsanpassningen. Det till årgår att av av

jggfruliga förändras.råvaror
kemikalier. PåMycket bland Agenda behandlari 21 managementannat av

kriterier igrundläggandegrund det flödet måste vi sätta någravågaav enorma
absolut flödetsjön. Cut-off kriterier tydligt och sättär utan attett att styra upp

giftighet,bör med,ha den totala kunskapen. grundläggandeTre parametrar vara
skulle kunnanedbrytbarhet bioackumulerbarhet. De enklaoch parametrarna

betydligtstäda för produktutvecklingbåde riktning attsamtupp ge genom
ställs Förhårdare krav produkter.nya

nuvarandeannorlunda hållning jmf. med EGsUtbytesregeln representerar ett
vidare detkemikalier. vill behålla den och sprida den måsteregelverk för Om vi

strategiske med medvetenen
bland varutlödets miljöpåverkan ärTrots kunskapen ökaratt experter om

Undersökningar harmycket håll i samhället.kunskapen på låg nivå på mångaen
problemet.visat människor skorstenarna är Detdet är deatt tror att stora som

utsläppflera håll inom varuproducerande industri. De sinapå ser mensamma
viktigt drag förtänker inte produkten miljöproblem. Ett mycketpå någotsom

kretsloppsanpassningfå förståelse förochatt acceptans

olika länderdelar idag effektivt krävande kemikaliearbetet påOECD detupp
medan FN utifrån sitt kontor.arbetar eget

kemiska produkter jmf med tillbetydligt mindreDe forna använderöststatema
fall finns påtaglig risk öststatemaexempel Sverige. I och med attenmurens

kemikalieanvändning drastiskt. Ett mycket angeläget arbetekommer öka sinatt
Östersjö.för bland annat en renare



Vår uppgift efter Rio

allmänna förhållningsäif specifikaoch förslagNågra
Vid diskussion framkom flertalvår kloka saker lättsåinteett som
inordnar gjorda uppdelning.sig i återges inbördesnågraHärovan utan
rangordning.

viktigt återvinning verkligenDet minskarär råvaruttaget. finnsDet iatt0
dag starka tendenser försöka skapa marknader för det återvunnaatt nya
materialet vilket självklart resursförbrukningen.minskarinte viktigtEtt
mått därförpå återvinning hur minskning jungfruligaär stor av resurser
återvinningen upphov till. detta områdeInom mångaringerger
varningssklockor.

måste våga på icke fullständigtVi underlag. bättre haDet är0 attagera
ungefär fel.helträtt än

fårbästa blir det godas fiende.Det inte0
förLåt rädsla försämra klimatet förinte EG idéer och icke0 nya

Ävenkonventionella förslag. har behov för förslag ochEG stort nya
miljöarbetet.ingångar och allti harSverige på harEG vinna viatt att ett

bra klimat för arbetssätt miljöarbetet.inya
Petroleumbaserade bör biologiskaersättas så0 snartvaror av varor

detta möjligt. angelägetär Det är användningent.ex. att snarast stoppa
fossila sågkedjeoljor skogsbruket. finns bra ochi nedbrytbaraDetav

alternativ.
möjligtDet köraär gamla bilar blyfribensin.även påatt0 numera

Förbjud därför bly all bensin.isnarast
Sprid tumregeln relationen mellan skorsten10-90 och varuflöde.0 om

mycketDet är och lång vandring skallgöra påbörjas.att Vi0 en som
har därför tid förlora.ingen måste börjaVi NUatt

Mycket kan den förändringengöras innan allvarpå påverkar vårstorav
vardag.

har kunskap.Vi gäller läggaDet våga kursen ochgott0 attom attnu om
samtidigt skapa förståelse och förtroende för de beslutetten tas.som

viktigtDet alla beslutär miljö och bidrar tillatt0 naturresurserom
kretsloppsanpassning och förmår kommunicera visionut etten av
bärkraftigt välfärdssamhälle.

idé illustrationEn är föreslagnagöra över åtgärder föratt0 en att
tydliggöra riktningen kretsloppsanpassning kunna hurmoten samt se



Vår uppgift efter Rio

samspelt olika delförslag förhållandevisuddaär. viktigtEtt inslagmen
miljöarbetetnär så påtagligt går in i en ny era.

0 I i
Chalmers tekniskaPer högskolaBerg, Elisabeth Helmerson, Mölnlycke AB- -Mats HåkanKnapp, Greenpeace Nordin, Nordkompassen Näslund, Miljö-Siv- -och Naturresursdepartementet Olsson, Förbundet ElsaRa Kooperativanar- -Rosenblad, Chalmers tekniska högs ola Rydberg, Chalmers tekniskaTomas-högskola Tillman, Chalmers tekniskaAnne-Marie högskola Wahlström,Bo- -Kemikalieinspektionen Wallgren, NaturvårdsverketBjörn-

Bilaga Vad och kemikalierRiosa om varor
och kemikalierVaror mycket begrepp.är Vidvitt genomgångett av

Agenda står det klart21 går lite på tvären Agendaatt 21.5varor genom
kapitel.

kapitelDet enda direkt kan hänföras till kapitelärsom varor
Changing consumptions bland följandeDen sägerpatterns. annat

utvecklaAtt bättre förståelse för konsumtionens roll och hur den0 en
kan förändras hållbart konsumtionsmönster.mot ett mera

utvecklaAtt koncept för hållbar ekonomisk tillväxt och0 nya
miljöanpassad prissättning av varor.

åstadkommaFör hållbar konsumtion kanatt0 reorienteringen av
nuvarande produktion och konsumtion nödvändig.vara

utvecklaAtt nationella planer för stimulera förändring0 att moten en
hållbar konsumtion.mera
stimuleraAtt återvinning såväl industriprocesseri0 påsom

konsumentnivå.
reducera avfallsintensivaAtt förpackningar och0 stimuleraatt

introduktionen miljöanpassade produkter.av mera
föregåAtt med exempel miljöanpassad0 offentliggott genom en

upphandling.
Kapitel 4 behovetäven utbildningtar och ökad medvetenhet.upp av

Detta detaljerat 56kapitel ochtas i kommer fokus förmera upp att vara
utbildning och inflytande.gruppen om
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Industri och företag
företagsbehandlar industrin och andrakapitelAgenda har21 ett som

viktigföretaganderoll för hållbar utveckling. Industri och är enen
påverkasamhällen och har goda möjlighetergrundstomme allai att

följandeblmiljön riktining. kapitlet ståri positiv I aen
internationellaföretag nationellasåvälindustri och andraAtt som-

viktigastemiljöarbetemiljömanagementskall erkänna sinasom en av
för utveckling.betydelse hållbaroch centralprioriteringar enav

pattnershipförstärkaoch företag måste isittregeringarAtt0
miljöfrågor.

påverkamöjligheterföretag räkna medskall sinaävenAtt att0
leverantörer och kunder.

ansvarsfull och etiskföretag skall säkerhetsställaAtt management0 en
produkter.av

Avfall
återkopplingen tillavfallets miljöproblembehandlarde kapitel ärI som

förändrabehovetblandsjälva stark poängteras attannat avvaran
miljöanpassad återanvändningochkonsumtionsmönster maximeraatt

kapitelför diskussionföremåloch punkt kan iåtervinning. En varasom
marknader för återvunnaidentifiera potentiellapunkten21 är attom

kretsloppsprincipenskrivning finns risken inteprodukter. sådanI atten
marknaderpåmaterial konkurrerartillämpas återvunnaatt nyagenom

bidrar till minskaallsmarginellt elleroch därigenom endast inte att
trycket på naturresursema.

Kemikalier

medområde mångaKemikalier och dess risker krävandeär ett
föreslår delhelfylla. Agendakunskapshål återspeglas 21Det iatt som en

delkunskapsunderlag.åtgärder för skaffa bättre En störreatt ett av
inkluderarkapitel behandlar kemikalier, vilket19 management av

klassificeringharmonisering och märkning, internationellaav
förstärkastudier, informationsutbyteriskvärderingar och och

giftiga produkter.möjligheterna illegal trafik farligaochatt stoppa av
viktig punkt behandlar etablerandetdenEn är som av

Vilketriskreduktionsprogram. bland kan innebäraannat
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tillämpa försiktighetsprincipen.att0
genomföra livscykelanalyser föratt0 kemikalier.management av
stimuleraatt användningen cleaner0 products.av
använda ekonomiskaatt styrmedel.0
förbjuda eller avvecklaatt farliga kemikalier0 innebär orimligsom eneller ohanterbar förrisk miljö eller hälsa.en
förbjuda eller avveckla kemikalieratt0 giftiga,är långlivade ochsom

bioackumulerbara och de kan kontrollerasinte på acceptabeltsom ett
sätt.

byta farliga kemikalieratt0 ut mindre farliga.mot
viktigEn målsättning kapitleti är så långt det möjligt skallatt är alla

länder till år 2000 ha nationella för miljöanpassatsystem management
kemikalier.av
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Ordförande Anders Wijkman
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uppdragGruppens
agendafrånutgångspunktmed Riomötetsuppdrag bestod iGruppens att

u-landsbistândet.det svenskaangåenderekommendationerformulera21
följandedetfält ochvidarespände dock iDiskussionerna över ett ges

allmänt.Nordsynpunkter pådeläven renten

Utgångspunkter2.

faktorer påverkarradskall överdrivas.Biståndets roll Eninte u-
skuldbördaU-ländernasförutsättningar till utveckling.ländernas stora

Nord och Sydhandelsutbyte mellanför ärde rådande reglernasamt
tillmöjligheternastarkt hämmarförhållandenexempel pá ensom

olika områdenpolitik påU-ländernasutveckling.positiv samtegen -
avgörande betydelse. Dockhar ävenledesallokeringen enresurserav -

strategiskt viktigabetydelse påutformat hakan biståndet rätt stor--
effekt.katalytiskområden

medbiståndspolitiken välsvenskaden överensMiljömâlet stämmeri
utgångspunktoch viktigoch målsättningRio-konferensens ärtema enav

svenska biståndet.detoch utvärderinggenomförandeför planering, av
grundläggande förframtidenFattigdomskriteriet bör iäven vara

fattigastedehittills måstebiståndets uttoning. änMer gruppernas
biståndsprojekt.vid planeringenuppmärksammasutsatthet av

dominerarmiljöproblemdesärskilt understrykasbörDet att somav
fattigdom ochflertalet orsakharu-landsperspektivet isini

markområdenskogar,trycket påframförallt det ökadeunderutveckling
samt vattenresurser.

biståndet planeraslivsmiljöer måstegoda och uthålligaskapaFör att
deObserverautifrån ländernas miljö och kultur.de skilda att system

pöverförbara till Syd olikaautomatisktutvecklats Nord inte äri g asom
klimatbetingelser.olikaförhållanden, ocksåsociala kulturellaoch men

frånRekommendationer3. gruppen

Allmänt

rekommendationer hur samhällenaAgenda innehåller rad i21 omen
Betydande de fattigaNord bör miljöanpassas.och Syd ägnasutrymme

miljöskyddsåtgärderbehovet ochländernas ochsituation natur-av-
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dessa avseende bl med hjälpdär. framgång skall kunna nåsOm i a av
debiståndsinsatser de rika länderna miljöanpassningenkrävs taratt av-

länderna Sydsamhällena allvar. tillpå Uppmaningarna i omegna
miljöanpassning blir trovärdiginte annars.

förkonkret förslag för del skulle utarbeta planEtt Sveriges attvara en
hållbart jfr Sweden sikt.Sustainable på 15-20 årsSverigeett
Riokonferensen alltför låg uppmärksamhet till dengav

föreliggergrundläggande kopplingen mellansom
befolkningsutvecklingen sidan och fattigdomen och de växandeå ena
miljöproblemen den andra sidan. uppmärksammadeså Däremot
ojämlikheten Befolkningsfråganresursutnyttjandet. ökadmåstei ägnas
uppmärksamhet. industriländemas förslagSamtidigt står det klart att om

för befolkningstillväxten fååtgärder minska skall gehör, måste vi iattom
vilja förändra produktions- ochpå vår våragärning visa att egna

konsumtionsmönster jfr förslaget Sustainable Sweden.om
brist agenda begreppet sustainability något-iEn 21 är att ges en

så-när konkret definition. tillFörslagen åtgärder domineras ansatserav
begränsa och kontrollera olika påverkan. sådan politikEnatt typer av

räcker lång sikt. Vad oundgängligen tillpå måsteinte ärsom en
till kretsloppsprincipen såväl vad utnyttjandetanpassning avser av-

teknosfären.inaturresurserna som
politikutformningenKretsloppsmodellen riktpunkten förmåste ivara

både och I-land. gäller distinktion mellanDetU- göraatt en
tillväxtmålet och målet med ekologiskt balanserad utveckling. Dettaen
innebär bl jordens lagerresurser olja, malm etcatt uttaga ur

flödandeanvänder och behandlarminimeras, vi energi viatt attoss av
jordens naturliga fonder mark, etc avkastningenså ivatten att
framtiden försvåras.inte

det gäller biståndets allmänna inriktning, börNär
kunskapsuppbyggnad gäller särskilt områdenprioriteras. Det som
ekonomi ekologi ömilj befolkning fattigdom milj ögement samtmana
och hur dessa hänger gäller såväl stärkaDet attsamman.
forskningskapaciteten traditionell kunskappå itaattsom vara u-
ländema rörande utnyttjandet naturresurserna.av
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Biståndef

Biståndsvolymen måste rimligen öka Agenda skall kunna21om
uppfyllas. Samtidigt ökadmåste uppmärksamhet åtges
kvalitetsaspekterna, d innehållet biståndet. vikti Av ärstor attsv
biståndsmyndigheterna erforderliga personalresurser för kunnaattges
åstadkomma biståndsinsatser god kvalitet för hållbarinomav ramen
utveckling.

särskilt viktiga områden,Som vid implementeringen Agenda 21av
framstår naturresurshushållningenergi, transporter, samt
Vattenförsörjning.

Agenda förutsätter delvis ändrad21 biståndetsammansättningen av
det krävs bl bestämd inriktning de fattigastemota en mera grupperna,-

vilket bör betyda ökad på småskalighet och decentralisering,satsningen
något förutsätter personalintensivti sin bistånd.tur ettsom mera

direkt berörs biståndet, fåDe, självamåste med ochsom av vara
utforma, påverka och möjlighet för utveckling.sinatt tages ansvar egen
Hållbar utveckling bygger samverkanpå mellan individer och samhälle
där ansvarsfördelningen klargörasmåste och respekteras såväl
nationellt, regionalt lokalsamhälle och individer. Biståndets roll,som av
inkl det direkt miljöinriktat,är stärka deär attsom processer som
befrämjar samverkan lika villkor, vilket oftapå innebär inriktning moten
den olika skäl befinner underläge kunskapsbrist,sig i ettgrupp som av
resursbrist, brist demokratiskpå beslutsstruktur nationellt eller lokalt,
brist på lagstiftning etc skede.i visstett

Biståndet skall hjälpa till med kunskapsuppbyggnad och
kunskapsförmedling forskning och utbildning skolor och läromedel,-
bibliotek, lärarutbildning Biståndsinsatserna måste uthålligam m. vara
15-20 år.

förutsätter aktivVi bara nationellaomprövning inteatt en av
biståndsmyndigheter och internationella på området; dennaiorgan

kan frivilligorganisationema spela viktig roll bådeprocess en som
förmedlare bistånd och kritiska granskare.av som
Frivilligorganisationerna fåmåste kunna utveckla alternativaattresurser
samhälls- och utvecklingsmodeller.
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Ansträngningarna åstadkomma måluppfyllelse enlighet mediatt en
agenda hemmaplan21 på bör kopplas till aktiva svenska insatser inom
de multilaterala organisationerna GEF.t ex

börSverige SydSyd-samarbetet liksom detuppmuntra samarbete
kommit igång på miljöområdet opch Centraleuropa.i 0st-som

Under diskussionen framfördes förslag denäven svenskaattom
borderegeringen tillinitiativ särskilda workshops kringta såsomteman

Handelmiljö0
Teknik-samarbete NordSyd0
Skuldkrisen0

i a a
Erik Arrhenius, Stockholms och Miljövårdsberedningenuniversitet Gunilla-Björklund, sekretariatet AndersFN-92 Bohernan, Miliö- och-naturresursdepartementet Marika Fahlén, Beredning för internationelltBITS-tekniskt och ekonomiskt samarbete Gudrun Hubendick, Naturskyddsföreningen- -Franklin,Lars Utrikesdepartementet LantbruksuniversitetetJöran Fries, Torsten- -Hedberg, Chalmers Tekniska skola berg,Hö KyrkomasLars Ove Ljun U-Forum- -Mats Segnestam, ishSIDA Sw International opmentAuthorityDeve Erik--Skoglund, Kungliga Tekniska Högskolan Wahlberg, Solidarity torKåre SEED-Equality, Ecology and Development Anders Wijkman, SwedishSAREC Agency-tor Research och MiliövårdsberedningenCooperation
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paradis pá jorden Gotska Sandön,Ett är

Östersjöns skönaste klenoderpärla, Sverigesaven

mäste sund mänrdskaMen man vara en
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Vår uppgift efter Rio

InledningA.

rniljösamarbetet har länge varitinternationellaroll detiSveriges
aktivtambitionsnivå.ha högfortsätta Ettpådrivande. börVi att en

för bristfälligtursäktaldrigfår dockinternationellt vara enengemang
agerande.nationellt

anledning tilluppföljning mångaRio-konferensens initiativ.ger
heltäckandekunnathar naturligtvisArbetsgruppen inte ettprestera

idéskisser. Tiden harendastFörslagen måstehandlingsprogram. somses
förslag.färdigamedgett utarbetandetinte av

ochRodhegjordföljande sammanställningen HenningärDen av
diskussionernagrundvalJohanna Pivén på i gruppen.av

det rådde totalpunkter därinnehåller inteSammanställningen även
samstämmighet i gruppen.

biståndetochsamarbetetdet internationellaStärkB.

Östersjöstaterna fåmåstemedBistånds- och miljösamarbetet
ansvarsfördelningengällertydligare organisation i Sverige. Detta t ex

Tekniskt-Ekonomiskt Samarbeteför Internationelltmellan Beredningen
ÖSEKÖsteuropasekretaiiatetSNV,BITS, NaturvårdverkStatens m

kanländer ocksåmiljöåtgärder dessaMed tanke på iorganisationer. att
harviktigtmiljö detförbättringar SNV,märkbara äri Sveriges att somge

deltar samarbetet.huvudansvar här, iett
Östersjöns flermiljö behöverför förbättraHELCOM-arbetet2. att

nätverkskapavitamininjektioner. tänkbart sätt ärEtt ettatt av
Östersjön uppgift främja åtgärdermedkringexisterande institutioner att

tekniskaforskningsläget,aktuell utvärdering renings-baserade på aven
finansieringsmöjligheter.och

harutvecklingsländerna självatill det samarbeteStöd bör somges
börstöd till Syd-centret Geneveetablerat. Ekonomiskt eller iannat

samarbete utbildning,syd-sydSpeciellt viktigt inomövervägas. är
forskning och folkrörelsearbete.

förutsättningarna förinternationellamöjligheten skärpa deUtred att
och Utvecklingsområden ochinternationella avtal miljö-tillsyn påav

förbrott avtalen.eventuellt sanktioner vid Kommissionenäven mot
spela roll på området.hållbar utveckling kan en
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hundratal folkrörelserepresentanterEtt följde förberedelsearbetet
inför Rio-konferensen. hadeDessa inverkan depå beslutstor som
fattades. Agenda folkrörelserna21 omfattande uppgift. svenskaDeger en
folkrörelsema bör uppdragi huröverväga och med vilkaattges resurser
folkrörelserna kan uppfylla förväntningarna Agenda ställer21 på dem.

intensifiera detC. politiska arbetet med
försurningsproblemen

försurningsproblemet.Prioritera hittillsTrots gjorda ansträngningar
konventionen gränsöverskridande luftföroreningar med svavel-om

och kväveprotokollen vilka lett till minskningviss svavelnedfalleten av
över förvärrasSverige, försurning jordar och många sjöar.av
Kvävebelastningen har också fortsatt öka. behövsHär krafttag påatt
högsta politiska förnivå gå vidare acceptabla belastningsniváer.att mot

ÖsteuropaSituationen i måste särskilt beaktas. starkaDet intresse Sverige
har i minska svavelnedfallet böratt motivera bilateralaintensiva
påtryckningar på länderna i ochEuropa EG.norra
7. Försurningsproblem har börjat uppträda andra delari världennu av
än ochEuropa Nordamerika, framför allt i Kina. någotInom årtionde
kan problemet komma bli allvarligt även iatt regioner Sydostasiensom
Thailand och Sydamerika Brasilien. Erfarenheterna från arbetet
inom börECE erbjudas dessa regioner inte detminst gällernär-monitorverksamhet för förberedande konventionsarbete.ett-

Följ konventionsarbetetD. upp

Klimat

8. Inom några år blir det förhandlingar klimatkonventioneninom omtydligare åtaganden för reduktioner utsläppen växthusgaser. Införav av
dessa förhandlingar bör omgående svensk politik utformas gören somdet möjligt för driva på utvecklingen. böratt ocksåVi sökaoss påverka
andra länder god tid utformai politikatt sin så det går kommaatt att
vidare. måsteVi också föra framsynt nationell politiken gör ettsomaktivt internationellt agerande trovärdigt. Regeringen måste redovisa hur
koldioxidutsläppen skall stabiliseras på 1990 års nivå, nationellt eller
tillsammans med andra länder ev bubblor. Gemensammagenom
mål och åtgärder kräver aktiva förhandlingsinsatser gentemot
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Åtgärder ochandra växthusgaser,samarbetsländerna. t metanmot ex
får glömmas bort.dikväveoxid, inte

klargöras. ärklimatförändringar måste Dettaför åtgärderMålet mot
också bedömningarfråga krävernaturvetenskapligenbartinte utanen

motståndskrafttill ochanpassningsförmågasamhällens motom
klimatförändringar.

klimatfrågan börmedarbetetdeltagandeUtvecklingsländernas i10.
vetenskapligdet skapasdetviktigtstödjas. ärInte minst att en
Syd utarbetafrånforskareStimulerasydländer.kunskapsbas i att

ståndpunkter.vetenskapligagemensamma
komplement tillstudier,till sektorsvisabör11. initiativEtt tas som

lämpligtkanKraftindustrinväxthuspåverkan.landsstudierna, ettvaraav
studie.område för sådanen

marknadsföras aktivtkoldioxidskatten börsvenska12. Den mer
och EG.särskiltgäller USA, Japaninternationellt. Det gentemot

afmosfärozonagretSkydd av

utsläppminskninggällerdetuppnåttsgoda resultat när13. Trots avatt
fortfarandekanlöst. Viproblemetozonförstörande ännuärgaserav

oacceptabeltska ökaozonförstöringenförminska riskenväsentligt att
förväntasinnan återhämtningkommande årenunder de 10-15 en
föreningarandraochförbud ocksåkräva F-22börja motattgenom

Montrealprotokollet.täcksännu avsom

mångfaldBiologisk
denhotenutvärderingvetenskapligtill14. börinitiativ motEtt tas aven

införtillsattesliknande denmångfalden,biologiska som
vetenskapligtIPCC. braklimatkonventionen Ettförhandlingarna om

forskarvärldeninternationella ärdenunderlag med bred i enacceptans
förhandlingarnaför de politiskaförutsättningnödvändig att om

vetenskapsmännenviktigtverkningsfulla.åtgärder ska bli Det är att
fulla förtroende.utvärdering harbakom sådan regeringarnasen

områden.andrapåbörLiknande övervägas äveninstitutioner
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områdenTorra

Ökenspridningskonventionen15. behöver få tydligare vetenskapligen
Andramotivering. till konventionen vattenbalans ochnamnet t ex om

markanvändning i områden.torra

Vatten

16. flodområdenmångaI tredje världeni hotar konflikter knappaom
och förorenade vattentillgångar. Problemets akuta karaktär betonades
nyligen uttalande Dublini Statement frånett 500 regeringsutsedda

vid International Conferenceexperter andWater Environment,on
Dublin, Januari 1992. Samarbetet mellan länderna de olikainom
avrinningsområdena går trögt. avtalBara har slutits flermångaett men
behövs. Större behövssatsningar för få till stånd sådana avtal.att En
global ramkonvention skulle kunna skynda på arbetet och lyfta upp
vattenfrågan denpå politiska dagordningen förstai FN. Ett steg vore en
vetenskaplig utvärdering färskvattenfrågan underlag förav som
handlingsinriktade konventioner för olika flodområden och eventuellt

global ramkonvention. Utvärderingen bör omfattaen såväl tillgången
kvaliteten på kopplingen till markförstöring,som vatten samt

klimatändringar Den svenska delegationen bör denna frågamm. ta upp
vid miljöstyrelsens vår.möte i

Toxiska ämnen

Överväg17. det kan skapamotiverat global konventionom attvara en
spridning spårmetallermot och persistenta toxiskaav ämnen miljön.i

hänsyn det ekonomiskaTa i samarbetet
18. De internationella finansinstitutionerna har fått mycket kritik för sin
bristande kompetens och förintresse miljö- och socioekonomiskaom
frågor. börUNCED därför aktivt följas styrelsernai förupp
Världsbanken, de regionala utvecklingsbankema och Internationella
Valutafonden. Miljö- och Naturresursdepartementet bör delaktig ivarabesluten detnär gäller Sveriges agerande dessai styrelser.
Representanterna skickas till börmöten välsom insatta i Rio-vara
konferensens resultat.
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internationella avtal. Detmiljökonsekvensanalyser görstill19. Se avatt
speciellthandlarytligtavtalde integäller inte minst sett omsom

EuropeiskaGATT ochfrihandelsavtaletallmännadetmiljön, t ex
energistadgan.

GlobalainklVärldsbankeninflytandeoch iFolkrörelsernas20. insyn
ochutvecklingsbankerna, UNCTADGATTregionalaMiljöfaciliteten, de

sändsförhandlingsdelegationersvenskadenkraftigt stärkas. månbör I
bjudas.folkrörelsernafrån Resurserfora börtill dessa representanter

och påverkafölja, debatterakunnaaktivt skaför folkrörelsenbehövs att
förverkadessutombördessaverksamheten Regeringen atti organ.

får ökadfrån u-ländema, insyn ifrämstfolkrörelser,andra länders
besluten.

utvecklingssamarbetetmiliö- ochIntegrera
Agendautvecklingsarbete 21ochmiljö-Den integrering21. somav

mellanSamarbetet SIDAhemmaplan.gällatill, bör påävenuppmanar
bör i störreförbättras. expertisNaturvårdsverket bör SNVsToch ex

miljökonsekvensanalysvidanvändasutsträckning än avnu
bistándsprojekt.

oo o
sammansättningGruppens

VästsvenskaArnold,HenrikstadGöteborgsAndersson,Kai von- Ingela Blomberg,Berkow,CharlesHandelskammaren SEED-- naturresursdepartementet MatsochBodin, Miljö-Statsrådsberedningen Svante -- StockholmTheKristoferson,vidDel EG LarsationSverigesEngström, - Landervik,Alf92-sekretariatetKronvall,lan FNSteEnvironment Institute -- Lönnroth,lndustriförbunclet MånsGöteborgs stad Lars-Gunnar Larsson, -- Naturvårdsverket ThomasAmbassadenSvenska Mortensen,Kirsteni Bonn -- ochMiljö-CatharinaPalme, Utrikesdepartementet Peters,- Miliövårdsberedningen HenningJohannanaturresursde Pivén,artementet -- MiliövårdsberedningenochStockholmshe, universitetR

synpunkterKompletterande
grundbredareframtiden bygga påInternationellt samarbete måste i en
Därförkonventioner.elleröverenskommelserbilaterala initieringän av

etableras.internationella koordineringscentra Dessaantalbör ett
mål, konventionerÖvergripandebör ha kunskap intressen,centra om
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och prioriteringar. Koordineringscentrat kan fungera som
sammanhållande länk för olika projekt initierade enskilda,av
organisationer, myndigheter, förvaltningar, och näringsliv. stället förI

bygga struktureratt bör uppgiften koordinatörupp nya till ochsom gesställas till förfogande förresurser redan existerande organisationer.
Henrik Arnoldvon
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Inledning
allmänhetdetdiskuterats har varitmiljöskyddmiljöförstöring och iNär

militäramiljönpåverkan på Detcivila samhälletsdet avsetts.som
främstförordningarochlång tid.knappast underberördes Lagar tog

främsthärtill har varitcivila risker. Skälenverksamhet ochsikte civilpå
därförochmycket sekretessomgärdadverksamhetDels militärtvå. är av

underförstått,fallmiljöintressena,Dels har varjediskutera. isvårare att
försvar.säkerhet ochderashögstaställts intressennationernasmot

diskuterahar börjatändring skett. ävendockharår ManPå ensenare
oftahuvudfrågor,gälltharDebattenden militära sektorn. tre som

välhållasihop bör isär.blandats men som
påverkandess påverksamheten ochden militäragällerDen ena
konsekvenser.skadligaför begränsaåtgärdertänkbaramiljön attsamt

skall kunnapersonal ochhur militärandra gäller utrustningDet
bådeförsvarssektorn,utanförskydda miljönarbetet medanvändas i att

internationellt.nationellt och
minskadedede belopp,gäller möjlighetentredjeDen att genomsom

tillförsnedrustning,frigöraskrigsriskerna kan genom
miljöskyddsverksamhet.

A främstskallländer.olikasjälvfallet olika HärSådana frågor isigter
beröras.svenska möjligheter

verksamhetMilitär i Sverige.
fårkrigshandlingar svårarekonstaterade arbetsgruppenInledningsvis att

mänskliga verksamheterflesta andraför miljön dekonsekvenser än samt
självaverksamhetvid militärskador miljön ibegränsning påatt av

regel kallatpraktiserats länge iverket har Sverige, äveni manom
skördensedanhållit höstmanövrarharåtgärderna något Manannat.

till skogen vid militäraefter hänsynbärgats; har strävat att taman
sund och lägstafartenörlogsfartygen har minskat trångaiövningar;

flyghöjder föreskrivna.är
Överbefälhavaren samladseptember presenterade15Den en

för skydda miljönförsvarsmaktenredovisning vad görinom attav man
överlämnades tillsamband med programplanårets Regeringen.i att

Redovisningen behandlar bl a
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pågående arbete för undvika miljökonsekvensernegativa militär0 att av
verksamhet,

inriktningen det fortsatta miljöarbetet olikainomv av
verksamhetsområden, bland verksamheten vid skjutfält ochannat
övningsornráden, avfallsfrågor hanteringen miljöfarliga ämnen,samt av
olja och drivmedel,

förslag hur destruktion överbliven försvarsmateriel,0 såsomom av
kan bliammunition, effektiv och miljövänlig,mer

behovet och möjligheterna till áterställning efter militär0 av
verksamhet, samt

förslag till övergripande miljöpolicy för försvarsmakten.0 en
ÖB redovisar också hur civila myndigheters krav t.ex. civila luftfartens
krav isfriapå banor, avisningsmöjligheter m.m. medför
miljökonsekvenser delvis belastar försvarsmakten. Militärsom
verksamhet har behov banor,isfriat.ex.samma av
avisningsmöjligheter den civila flygtrafiken.m.m. som

ÖB konstaterar förslagi till miljöpolicysitt det övergripandeatt
målet för försvarsmakten krigsavhållandeär och därmedatt vara
undvika den katastrofala miljöförstöring krig medför. Hanettsom

vidareaviserar försvarets miljöberedning skallatt förinrättasen att ett
samlat skall kunna försvaretspå miljöskyddsfrågor. årliggrepp tas En
försvarets miljökonferens skall vidare genomföras. Miljöskyddet inom
försvaret skall förbättrassucessivt utbildning och tekniskgenom
utveckling.

Arbetsgruppen konstaterade gälleri princip regler ochatt samma
skyldigheter beträffande miljöskydd vid militär verksamhet inomsom
andra samhällssektorer. Undantag förekommer emellertid denp.g.a.
militära verksamhetens särskilda fall har militärI vissa verksamhetnatur.
även miljön. T.ex. den biologiskaär mångfaldengynnat väl utvecklad på
skjutfált, där trycket från människor starkt reducerat.är
Efter diskussion föreslår attgruppen

Militär verksamhet bör bedömas och behandlas0 enligt samma
verksamhet vad gäller miljöförstöringnormer ochsom annan

miljöskydd. Speciellt bör försvarsmakten bära kostnaderna för
miljöskador inom verksamhetsin fredi på andrasättsamma som
samhällsektorer; beträffande flygbränsle.t.ex.
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särskiltÖBs förgrundtillbör läggasmiljöarbeteredovisade ett0
miljöbestämmelser;försvarsmaktensförBokreglemente Grönen --

efter finsk förebild.
upphandlingvidbeaktaslångsiktiga, börMiljökonsekvenser, även av0

säkerhetsställamöjligheternamateriel. Bl börmilitär att ena
miljövänlig avveckling beaktas.

uppgiftsskulleförbandframfördes militärt inågottanke attEn att ges0
detutföll väl kundeförsöketmiljöfrågor.medsärskilt arbeta Om

andra förband.utvidgas till

försvarsseldorn.utanförMedverkan
traditionfinnsmiljöskyddcivilttill meddet gäller hjälpaNär enatt

vidaktualiseratsmedverkanhar sådanförsvarsmakten. Främstinom
skogsbränder.vidhjälp MenExempel militärkatastrofsituationer. är
systematisktförtidendetta områdepå äräven ett grepp.mermogen

generalsekreterare 1991presenteradeEfter svenskt FNsinitiativ enett
internationellförunderlagavseddöversiktlig i ämnet, enrapport som

land,enskiltvadupplysningdock knappastdebatt. ettRapporten omger
avseende.dettabör göra iSverige,t.ex.

medlemsstaternaställetrekommenderar iRapporten att
militäraoch demiljöskyddsbehovbåde sinainventerar somresurser,0

ochanvända;skulle lämpliga attvara
ellerställas tillkunnaskulle FNsvilka militärabedömer somresurser,0

förförfogandeandra internationella organisationers
förellerstand-bymiljöskyddsverksamhet temporärt, permanentsom

katastrofer.händelseinternationella aktionermedverka iiatt av
relevantautbytesärskiltpekar på organiseratFN-rapporten ettatt av

Övervakningssystemenochmilitärafrån de nationelladata spanings-
bildsamladochkontinuerligvärdefullt förskulle att avge envara

delar världen.miljöläget olikai av
borde görakonstaterades SverigeEfter diskussion i snarastattgruppen-

rekommenderar.sådan kartlägggning, FN-rapportensomen
ochmiljöskyddbådebaseras kompetensUtredningen påmåste om

uppdras åtförhållanden och skulle kunna Försvaretsmilitära
enmansutredare.eller statligForskningsanstalt åt en

harvärldslägetförband,framfördestanke militäraEn att p.g.a.som
delbehållas medskulle sinnedläggningshotade, kunnablivit aven
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militära kompetens för arbeta med miljöskydd helmetsatt förgreen- -kunna återmilitariseras,att världsutvecklingen skullesenare göraom
detta önskvärt. Det ansågs dock knappast lämpligt sådana förbandatt
skulle försvarsmakteningå i under baskersin gröna period. Eventuellt
kunde tjänstgöring sådant förbandi erbjudas värnpliktiga vapenfrii
tjänst.

förverkligandeEtt den internationella dimensionen kräverav att
olika rättsliga problem blir lösta. sändaAtt svensk och Värnpliktigtrupp
personal utomlands kan regeli inte göras. uppträda medAtt itrupp
uniform utomlands rad folkrättsliga problem. enklasteDet tycksreser en

militär personal frivilligtatt låter förvara sig miljöarbetesom engageras
utomlands elleri FNs tjänstledigt,regi, tarannans t.exengageras av
Räddningsverket och uppträder civila utomlands. Möjligheter för militär
personal få tjänstledigt för sådanaatt engagemang synes
tillfredsställande.

Medverkan verksamheti utomlands, förhållandena skallsom p.g.a.
kräva militärt skydd för miljöskyddspersonalen, bör undvikas.

Det är denna bakgrundmot0 FN-rapportens andrasom
rekommendation bör utredas och besvaras.

Sverige kan inte skapa FN-insatser. Det angelägetensamt är mångaatt
inventerar möjligheter.stater sina Ett åstadkommasätt dettaatt är att

FNs generalförsamling medlemsländerna därtill.uppmanar
Som ursprunglig initiativtagare till0 generalsekreterarens detärrapport

Sveriges sak lägga förslag härom, vid höstensatt sessiont.ex. FNsav
generalförsamling.

Säkerhets- och försvarspolitiska aspekter.
Utomlands har förts debatt besparingar försvarskostnader,iatten om

kan förbättratmotiveras med världslägesom och minskade militära hot
peace dividends, skulle helt eller delvis föranspråkitas
miljöskyddsändamål. Sverige dettaI är aktuellt,inte fallivarje inte i
dagsläget. Visserligen minskar antalet förband deni svenska
försvarsmakten. samtidigtMen ökar budgetramen för försvaret. Några
medel frigörs således inte.

Det världsläget, medfört militära hotnya att Sverigesom ärmot nunedtonade, har samtidigt medfört andra hot, miljöhot,att relativtt.ex.
har fått betydelse.störresett bör därförMan diskutera det finnsom
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deallvarliga,betraktas såmåste attrniljöhot vår omgivning,i somsom
nämndesdiskussionVidsäkerhetspolitisk dimension.har somgruppens

kemiskadumpadeZernlja,på Novayaexempel kämvapenproven
Chemobyl.Östersjön, kämreaktorolyckorochstridsmedel typi

säkerhetspolitiskanuvarandekonstaterades SverigesDet att
1968, kansedanupprepade gångerRiksdagenfastställdmålsättning, av

säkerhetshot.kanmiliöhottolkas så att stora vara
militärinför hotbedömdes idén, SverigeorimligSom att om

denundvikaförförsvarahellre sig,kapitulera änborde attattinvasion,
medföra.skullestridshandlingarmiljöförstöring,omfattande som

ochmiljöhotensäkerhetspolitiskadekonkret bedömningEn av0 mer
studiegrundligdockförutsätter göråtgärdereventuella att avenman

i Sverige.först. har gjortsdem inteDetta

internationella dimensionen.Den
utomlands,svenskochpersonalmilitärsvenskMedverkan truppav

långharfredsbevarande operationer,förfrämst FNsinom enramen
utomlandskatastrofhjälpvidRäddningsverketfrånMedverkantradition.

ochFormellauppmärksammade.vederbörligenblivithar också
har berörtsmedverkansådanaspekter påfolkrättsliga ovan.

bl.a.slag,dettamedverkan i insatserkrav påframtiden kommerI av
kan kommaSådana operationertroligen öka.nriljöskyddssyften,för att

säkerhetsforum,dessochför ESKbl.a. FN,inomorganiserasatt ramen
Östersjösamarbete Rådet.Arktiskaochsamarbete,Nordiskt

internationellamedverkan iaktivsvensk tradition ärEn annan
föroch etablerautvecklaförförhandlingar norrnsystemettatt

till.tillgångharde forasker alla vimiljöpolitiken. iDetta
beträffar bådevadfinnasböröka dennamöjlighet insatsEn att0

militärvad gällerfred ochuppträdandeför militärt inormer
miljöskyddsoperationer.medverkan i

internationellamiljöskyddtill idärvidbörSpeciell hänsyn tas
länderandraalla ärliksomluftrum,och Sverigehavsområden som

delägare
medverkakan ibetydande kompetens,landet finnsInom som

försvarsmakten,miljön,förhandlingar inominternationella om
Forskningsanstalt,Försvarets etc.
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Sådan expextmedverkan bör också kunna byggas med svensk0 ut att
försvarsforskning deltar internationellt samarbete miljön.i om

Även frågan skydd för miljöni händelse krig skulle svenskaiom av
kunna bliinitiativ aktuella.

första hand bör då siktaI Genéve-konventionpå 5e skydd0 man en om
för miljön krig.i

Utbildning.
Grunden för framgångsrikt miljöskydd försvaret liksom överalltär inom

kunnig och intresserad personal. Försvarsmakten bör därför tillen attse
dess personal får tillräcklig utbildning och miljövård.övning i Det
gäller såväl anställd personal värnpliktiga. Särskild utbildning isom

bör genomförasämnet för den ordinarieinom skol- ochramen
kursverksamheten. Utbildningen bör följas samband medäven iupp

ÖBskrigsförbandsövningan vidare sidan förslagSe X inrättaattang. en
försvarets miljÖberedning.

Utbildning för försvaretspecialitet ochär nären
miljöskyddsutbildning har etablerats med lärare, ochutrustning,
övningsfält bör det möjligt led internationelltiatt ettvara som
samarbete, militär personal från andra länder eleveräventa emot som
vid skolor.våra ytterligare möjlighet utländska forskare,En är att t.ex.

Öststaternafrån kan beredas försvaretsplats vid förinstitutioner att
arbeta medtemporärt militärt relaterade miljöproblem.

o 0 i
Gruppens sammansättning

Ahlberg, forskningsanstaltMats Gunhild Beckman,Försvarets Umeå universitet- -Maud Frölich, förSamarbete Fred Gunnel Hedman, Miliövårdsberedningert- -Leif Ohlsson, Göteborgs Amanda Peralta, Göteborgsuniversitet universitet- -FörsvarsdepartementetJan Prawitz, Rönnberg, Armêstaben JakobLennart- -Ström, QZOOO Ungdomar inför Ulf UtrikesdepartementetUNCED Svensson,- -Helena Odmark, Utrikesdepartementet

Kompletterande synpunkter
Rio-deklarationen krigsföringsäger destruktivt föri sig är hållbaratt en
utveckling. viktigt draDet är konsekvenserna militär verksamhetatt attav
också fredstid oerhörti skadlig förär miljön. Bl producerar militären ia
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få påavfall årligen.miljöfarligt För0001 stoppSverige minst attton
detbararniljökriteriuminföras ibör kretslopp inteproblemet som

för försvaret.samhälletcivila ävenutan
möjliggörasekretess kanmilitärensjuridisk omprövningEn av

kontroll ochoch medborgareskommunala myndigheters insyn av
gälla lagermiljöförstöring. kanmilitäråtgärder Detmot av

ochverksamheten dessomfattningenoch kemikalier,sprängämnen av
utsläpp m m.

vapenproduktion ochmiljöeffektemaEn rapport om av
eftersom dessamyndighetcivilavfallshantering bör produceras av en

ÖBsaspektercentrala inte nämns i rapport.
får funktionförbandsamband med militäraI att somen ny

miljöområdetbör kompetensen på prioriteras.miljövärnsregementen
funktionennödvändighetinnebär medDet att som

miljövärnsregementen permanentas.
säkerhetsbegreppetdemviktigt omorienteringDet är att notera av

reflekterasbörkommande itill generationerpå gång. Hänsynärsom
säkerhetspolitiskaför studiesäkerhetsbegreppet. mandatenI omen

förförsvar utformashur skarniljöhot bör ingå prövning ett enen av
hållbar säkerhet.
Jakob Ström
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Bakgrund
underhåIssystemNaturen som

självaekologiska utgördessochmiljönlivsupprätthållande systemDen
handlarAlla viekonomi.samhällen och vårförgrunden våra somvaror

förnyelsebarafrån ekosystemen. Deursprungligenmed kommer
därur.hämtasicke-förnyelsebaraoch dedemproduceras avresurserna

produceraseller iuppgraderas,delEn naturresursernastor av
ochmarknader,säljs påproduktertillekonomisk mening, somsom

oftast meduppgraderingen skerproduktionenSjälvahandlas med.
fossilfrämst energi. Ingenoch energi,hjälp andra naturresurserav

och ingaklarar sigproduktionekonomisk utan naturresurser,varorav
underhåll.ekosystemensproduceraskan utanvaror

shall instår StatesRio-deklarationen cooperateprincip 7 att aI
healththeandpartnershipof global restoreprotectspirit to conserve,

vårdaochdvs. nyttjaecosystems,of the Earthsand attintegrity
hållbart Detta ärsätt.påekologiskamiljö och ettsystemnaturresurser,

hållbartalakunnaöverhuvudtagetförbetydelseavgörande om enattav
Samhälletunderhållssystem. ärsamhällets ettutveckling. ärNaturen

beroende och ingårglobala ekosystemet. Vi ärtill detdelsystem av
enkeltheltvarseblir det eller ärej. Detkretsloppdess sig viredan i vare

eftersom de utgörCommonsvåravårda ochnödvändigt värnaatt
skallöverhuvudtagethandelförgrundenochvälfärdgrunden för vår att

möjlig.vara

och miljöutvecklingfilväxt,Ekonomisk
shouldframhållsRio-deklarationen States promotecooperate to aI att

leadwouldthatinternational economic toand systemsupportive open
alldevelopment countries,sustainable inandgrowth toeconomic

principdegradationenvironmentalofproblemsaddress thebetter
ökadpåtillväxt byggerekonomisk12. börDet enatt somnoteras en

långsiktigt hållbarmedförenligförbrukning inte ärnaturresurser enav
redanantyderforskningsinstitutoberoendeUppgifter frånutveckling. att

hållbarlångsiktigtoförenlig medresursförbrukninghögadagens är en
försörjajordklot förytterligare tvåbehövasdet skulleutveckling; attt.ex.

genomsnittligaholländaresmedbefolkningsnivånuvarandejordens
och förbrukning.resursbehov
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ekonomiskFör tillväxt skall ligga linjeatt medi miljöhänsyn måste
den kvalitetsförbättringarbaseras på istället för ökad resursförbrukning.
Detta innebär bland till kretsloppstänkande,anpassningannat en ett
med återvinning och återanvändning nyckelord. betonasDetta isom
Agenda bland21 sambandi förändrademedannat
konsumtionsmönster 4,6, 4.10 och behovet utveckla mått påattav nya
ekonomisk tillväxt och välstånd 4.11, 4.18. Ledstjäman förvaltaär att
istället för förbruka naturkapitalçt.ag

marknad och handelFri lösning miljöproblemenpåsom
finnsDet friainga marknader eller frinågon handel, marknaderutan

och handel verkar alltid inom institutionella ramverk. Olika typer av
lagstiftning t.ex. kortkurrenslagstiftrling, beskattning och
handelsöverenskommelser t.ex. frihandelsavtalGATT, exempelär på
delar sådana ramverk.av

harDet ibland framhållits ökad frihandel medföratt
miljöförbättringar slags Med ökad frihandelaxiom.ett dåsom menas
vanligen ökad avreglering den internationella handeln.en av
Naturligtvis ökadär avreglering någoninte förperseen garanti
miljöförbättxingar. grundförutsättningEn för Ökad avregleringatt en
skall leda till miljöförbättringar, och inte tvärtom, ramverket förär att
handeln utformas utifrån långsiktigt hållbarhetsperspektiv.ett

Internationella och hållbar spelplan för handelorgan en

Det idagär allmänt känt och varuflöden samhälleti föratt stårvaror enbetydande miljöpåverkan. bakgrundMot denna kunskap detärav storav
vikt handelspolitiken såvälatt nationellt internationellt utformas såsom

finns för miljöåtgärderatt utrymme inriktas produktersmotsom
egenskaper, vad påverkan på miljön. särskiltAv vikt detavser ärstor att
internationella handelsregelverket, får utformningGATT, detgören sommöjligt vidta åtgärder till skydd föratt såväl den nationella densomglobala miljön.

viktigEn aspekt gäller tankegångamaannan i princip 2 i Rio-
deklarationen; States have, accordancein with the Charter of the
United Nations and the principle of international law, the sovereign
right exploit theirto theirown environmentalresources pursuant to own
and developmental policies, and the responsibility thatto ensure
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thedamagecontrol dojurisdiction totheir notwithin causeactivities or
nationalofthe lirnitsbeyondofof other Statesenvironment areasor

folkrättsliggrundläggandetillrelaterarprincipjurisdiction. Denna en
territorium.sittbestämmer över egetvarjesägerprincip, statattsom

samladevärldensandelland harvisst storLåt avatt ett enantaoss
gällervadvärdeglobaltfunnitsharregnskogar, vara avsom

mångfalden.biologiska Antagdenbevarandetförklimatfrågan samt av
regnskogeninnebärpolitikbedriverland attvidare somenatt samma

biologiskadenförlustermedsnabb takt,huggs i storat.ex. avner
frågalandet rättenhar i attföljd. Enligt princip 2mångfalden ovansom

miljödessöverensstämmelse mediexploatera egensina resurseregna
hälftenandralandetbrytersamtidigtutvecklingspolicy, motoch avmen
skadafårlandetdetaktiviteter istadsfästerprincipen, att egnasom

ländersutanför dessaliggerområdenellerländers miljö,andra som
gränser.

nationell politikfördfaktisktanföra,brukarGAH-företrädare att en
landetproduktionssynvinkel inackdelarochde för-del somär uraven

delenkeltheltpolitikenfördaden ärfråga kan bestämma över; aven
bristandeverkligenkanfördelar.komparativa Menlandets sk. en

fördelkomparativländer,andraskadarmiljöpolitik, enanses varasom
överexploatera sinapåkortsiktigtfråga vinnalandetkan attVisserligen i

och dessbefolkningendenmedinte att egnanogmenresurser,
exploateringenmiljöregler,bristen pådrabbaslivsmiljö utanav

länder.andradrabbar även
viktovanstående illustration attbakgrund ytterstaDet är avmot av

folkrättsligaviktigadenkombinerapraktikenförfinna ivägar attsnarast
meddet territoriet,bestämmanderätt övergrundprincipen egnaom

globalt intresse.miljövärden ärvårdandekravet på avsomav

miliökostnaderlnfernalisering av
utvecklinghållbar ärsamhälletvrida attföråtgärdviktig motEn att en

tilluppkommerkostnadersamtligainnefattainternaliserasöka som
handlasoch tjänsterkonsumtionochföljd produktion somvaroravav

kostnaderMed samtligainternationellt.nationellt såvälmed avsessom
bieffekterandraochsociala, miljömässigaekonomiska,förkostnader

och handel,konsumtionproduktion,följdtilluppkommer avsom
miljöpåverkannaturresursförbrukningochinklusive energi- samt av

ochdessa tjänster.transporter varorav
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Erfarenheten visar, marknaden klararinteatt av
omställningsprocessen intemalisera miljökostnademamot att på egenhand. Staten har därför viktig roll spela dettai sammanhang.en att
incitament måste skapas för företag och andra aktörer utvecklaatt
livsstilsmönster och kretsloppstänkande, och miljövänliga och
resurseffektiva teknologier arbetar denna riktning.i Detta måste skesom
både nationellt och internationellt.

16I princip Rio-deklarationeni fastslås National authoritiesatt
should endeavour the intemalizationto ofpromote environmental

and the ofcosts economic instruments, takinguse into theaccount
approach that the polluter should, in principle, bear the ofcost
pollution, with due regard the publicto interest and without distorting
international trade and investment, och i 15 orderIn theto protect
environment, the precautionary approach shall be widely applied by
States according their capabilities.to

En internalisering miljökostnader, innefattar polluterav som paysprinciple och the precautionary approach, skulle självfallet innebära
förändringar internationell handeln, påverka ochav typergenerera nya

investeringar, och förändra konkurrensförutsättningar.av
Produktionen skulle förändras och resurseffektivaenergi-mot

och produkterna skulle utformasprocesser för anpassade till deatt varaekologiska grundförutsättningarna och kretsloppstänkande.ett Genom att
hjälper marknadenstaten intemalisera miljökostnaderatt kan enmiljöanpassad strukturomvandling páskyndas, på sikt ärsom gynnsamför samtliga aktörer samhället.i Handel med gamla skullevarorminska, samtidigt handel med nya resurseffektiva ochsom

miljövänliga skulle öka.varor
För aktörer samhälletiatt skallinte drabbas plötsliga och onödigtavhöga omställningskostnader måste tydliga signalerstaten och hage enlångsiktig målformuleiing för strukturomvandlingen.

Förslag till handlingsprogram
Sverige skall fortsätta verka för påskyndaatt att motprocessen enhållbar utveckling, både nationellt och internationellt. börMottot varaframförstädaatt dörr och ligga före.egen Vadatt ekonomisteget avseroch handel är strävan intemaliseraatt ochnaturresurs-
miljökostnaderna högsta prioritet. Samtidigt börav Sverige genomföra
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undvikaför attsamarbeteinternationellt attmiljöåtgärder i
länder.andratillomlokaliserasSverigeaktiviteter irniljöstörande

åtgärderInternationella
friförspelreglernaramverket sätter eninstitutionelladetEftersom

framdrivainternationellaför iaktivtverka organattskallhandel Sverige
ochutvecklingförenar omspelregler omsorgochspelplan somen

miljön.
arbetedet inompådrivande ifortsättadärförmåste att varaSverige

tyngd vidökadmiljöaspektertillsyftaroch GATT attOECD gesom
utformningenuttolkningenoch avbeslutfattande viahandelspolitiskt

GATT.
pågår internthandelsavdelning 2 ettUtrikesdepartementetInom

ochunderlag,skapaSyftetfrågor. ärdessa attutvecklamedarbete att
medinternationella taattbedrivs inom organarbetedettillinput som

övergripandehandelmiljöområdet. Denförriktlinjerfram
åtgärdermiljöpolitiskamellankonflikterförebyggamålsättningen är att

förspelreglertydligare attskapaochåtaganden,handelspolitiska attoch
område.dettapåkonflikteruppkommandehantera

miljökostnaderinternaliseringtill somförslagdeFlera avav internationellakraft drivas imedbörför nedan ävenredogörs
sammanhang.

miljökostnaderinternaliseringföråtgärderNationella av

förslagGenerella
skattDennafrämst energi.användningskatt påHöjd naturresurser,av0 sänktaochellerarbeteskatt påsänkt t.ex.medkompenseras

miljövänligareutvecklatillsignalerarbetsgivaravgifter. attDetta ger
föroch ekosystembevaraochförvaltaochteknik, naturresurseratt

framtiden.
skattermedparallellt COsiktpåskatt på energivarorHögre0

internationellt.
införaförmöilighetema tvnUndersöka avatt en nv0 föreslagnaproducenter. Denfördepositionszåterbetalnings-system

täckaförgarantimed attförsäkiingssystemflexibeltmetoden enär ett
produceras.uppkomma närkanmiljökostnadertänkbara varorsom

the precautionaryochprinciplepolluterkombinerarSystemet pays
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approach, sk. polluterprecautionary principle, och skulle kunnapays
användas för potientiellt miljöskadlig produktion och innefatta
kostnader för osäkerheten ekologiska skador såväl kostnader förom som
kända. gårDet på producenter får sättaut att av en summa pengar, en
slags polluter pays,premie baserad beräkningarpå den högstaav
rniljökostnad kan tänkas uppkomma till följd företagetssom av
produktion. betalas produktionenPremien innan precautionstartar
istället för miljöskadan harnär uppkommit. eller delar däravPremien
återbetalas, med företaget kanränta, miljökostnadenvisa inteattom
uppkommit eller blivit lägre den högsta tänkbaraän miljökostnaden.

miljökostnaderOm uppkommer används eller delar däravpremien
beroende på miljöskadans omfattning försökatill återställa miljön,att
och möjligt kompenseraäven andra drabbatsom som av
miljöpåverkan. Bevisbördan förflyttas från allmänheten till producenter,
och producenter kraftigt och omedelbart tillincitamentettger att
förbättra miljöbeteendet, och utveckla miljövänlig teknik. harUSAI Vissa
företag framsynta ochvarit undan för skyddasatt atten summa pengar

framtidasig möjliga anklagelser miljöbrott.mot Dettaom
depositionsåterbetalningssystem skulle kunna flera företaggöra
framsynta.

Undersöka möjligheterna införa ekologiska tariffer. medEtt0 att system
ekologiska tariffer skulle kunna utformas, för förslagen skatt påatt ovan

och och flexibelt försäkringssystemnaturresurser energi medett garanti
för täcka miljökostnader leder till land förloraratt inte att ett
konkurrenskraft andra länder vidtar liknande åtgärder. Tillmot som
skillnad från andra tariffer, dessagår på protektionismtyper utav av

industri ellerviss sektor,viss skydda och påskyndaen utan atten avser
hållbart samhälle. skyddar denDen inhemska miljön,mot ettprocessen

och den skulle tillämpas regionalt eller deni GATT ävenom t.ex.
globala miljön, privata idkarintressen ohållbartmot ettsom
resursanvändande och förstörelse livsupprätthållande ekosystem.av
Tarifferna skulle kunna áterinvesteras uppbyggnadi naturresursbasenav

det landi tariffen riktats mot.som
Vidareutveckla miljöräkenskaper. högDetta eftersom0 är prioritet,av

det nuvarande BNP-måttet dåligt förändringarär mått på välfärd.iett
Arbeta vidare med finna ekologiska hållbarhetsindikatorer.0 att Det är

viktstörsta utveckla ekologiska hållbarhetsindikatoreratt ochav
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förgrundeninformationsådan ärbärkraft.identifiera ekosystemens En
miljö.ochnyttjandehållbart naturresurserett av

förBubblan,lor.hetermöjligheternd öka systemrn ur
därframgångsrik i USA,harutsläppsrättigheter, sigvisatöverlåtbara vara

betydligt.sänkasmiljömål kunnatför uppnåkostnaderna visstettatt
uppdrag regeringenfåtthar nyligenNaturvårdsverk i attStatens av

bubblorsk.använda i störreförmöjligheternaundersöka att
miljömålet, årdåviktigt kriterium ärutsträckning Ett atti Sverige. som

ekologiskabaseras påför bubblan,utgångspunkten
hállbarhetsindikatorer.

från staten
förslagKonkreta

minskadför miljöinvesteringar,avskrivningsregler tex.Gmnsamma0
bolagsskatt.

rötslam.pådepenier,Beskattning tex0 av
avfall.Avgift på osorterat0

miljemärktapåLägre varor,0 meme
förátercirkulering, järn,för ävenVidareutveckla tpanteystem ex0

bildäck etc.
snabbtförrollmultinationella företagsbetonadesSlutligen ettatt

tillmed hänvisninguppmärksammas,teknikmiljövänligspridande av
SustainableforCouncilarbetetcec-efficiency och Businessinom

Development.

0 0 i
sammansättningGruppens

UtrikesdepartementetsPaulLantbruksuniversitetetAxelsson, BeijerSvante -- Folke, ochCarlVästerhavetStiftelsen BeiierinstitutetAnders Carlberg, - Annika Hahn-Finansdepartementet-Fredriksson,Miliövårdsberedningen Yvonne- MiliövårdsberedningenHallman GunnarUtrikesdepartementetEnglund Katrin -- LindLundborg, StefanstadGöteborgsNaturskyddsföreningen Jan st,Stetancm -- Miliö- ochJohnsonMelesko, Axel AB tröm,- -sekretariatet Lars-Görannaturresursdepartementet FN 9Sture Persson, -- VolvoRosengren,
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Bakgrund
utvecklingochforskningfråganbehandlasAgendakapitel 55 21iI om

riktlinjerföljandeHärvidutveckling.för hållbarFoU angesen
sustainableforscientific basisthe management;Strengthening0

understanding;scientificEnhancing0
scientificlong-termmproving assessment0

capabilityandscientificBuilding capacityup
för kunnaomfattandemycket insatserkrävas attkommerDet att
demedutveckling linjehållbar isamhälletförändra i en
utvecklingenkansiktkortträffades Påöverenskommelser i Rio.som

styrmedel.andra Denochlagstiftning,påskyndas mernormergenom
inriktadlångsiktigt FoU.krav pådockställeromställningenomfattande

åtgärderomfattandesamlad strategiskaparDärför krävs somatt enman
denuppnåendetförsiktoch långmedellångkort,får genomslag på av

önskade utvecklingen.
kvalitévetenskaplighögmedhögskolorochvidForskning universitet

för sådanförutsättninggrundlägganderelevansoch attutgör enen
frågatill denna i avsnittåterkommerframgångsrik.bliskall Vistrategi

forskningslaboratorier.och SverigesHögskolor universitet3.2 som
förstå problemförforskningbehovetskisserasföljandedet attI av

genomföraförutforma åtgärdsstrategier FoUoch attsamt
kan vidtasåtgärderredovisasAvslutningsvisomställningen. som

internationell.

Vi attanser
forsk-denframskjuten ipositionrniljörelaterad FoU ges en0

riksdagen våren 1995.skall föreläggasningspolitiska proposition som

Forskningsbehov2.

áfgärdsstra-utformaochförstå problemForskning förl att
tegier

förhållandeti globaltfyra nivåerz iforskning gäller principiDenna
regionalt Norden, via EGu-länder; ii Västeuropaochmellan i etc.

iv kommunerna.lokaltiii nationellt ioch Sverige;iOsteuropa;

70



Vår uppgift efter Rio

Angelägna frågor kräver hur begreppetFoU är sustainable hållbarsom
eller bärkraftig skall tolkas och vilka åtgärder krävs för uppnåendetsom

denna utveckling i Sverige. Vilka konsek- blirav siktpåvensema attav
vidtainte några åtgärder business usual Behövsnu as ett

paradigmskifte och fallsåi på vilka områden, vilken takt optimalär med
hänsyn till hoten och samhällets kostnader

På vilket kansätt via internationellt samarbete underlättaman
uppnåendet hållbar utveckling kanDet gälla ochav energi-en
miljösamarbete vårti närområde nordiskt miljö- och
energiforskningsprogram fördjupat forskningssamarbete i EG m.m.
Forskning rörande klimatförändringar, biodiversitet, försurning äretc.
exempel forskningpå kan bedrivas utvecklati internationelltsom ett
samarbete.

Vilka konsekvenser får klimatförändring olika delari världen Detav
gäller även vattenfrågor ochi u-land. kommerHur vi i ochSverige i
Norden påverkas klimatförändringaratt direktantingen eller indirektav

form folkomflyttningari till följd ökenutbredningav etc.av
Vad innebär kraven från och olikaRio internationella

rniljökonventioner för den framtida och energipolitikenstransport-
utformning innefattande effektivare energianvändning och ökaden
användning förnybara energikällor och bränslen. Vilka randvillkorav
gäller för utformningen átgärdsstrategier och tidsplanen för åtgärderav

erfordras olika tidsperspektivisom
Ytterligare på miljömedicinsksatsningar forskning forskningoch

rörande biologisk mångfald ocksåår angelägen.
Ekonomisk analys med hänsyn till behovet långsiktigttagen av

resursbevarande, marknader med institutionella aktörer marknadersamt
med ojämlika aktörer, exempelvis och i-land.u-

Det är viktig pedagogisk uppgift föra vad kravenen påatt ut enhållbar utveckling innebär konkret för medborgama.rent gällerDet bl.a.
förändringar konsumtionsvanor och livsstil Stöd krävsav förm.m.
Översättning dokumenten från och olikaRio resultat forskningen.av av
Mer brett bedrivna utbildnings- och informationsinsatser kan erfordras.
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föreslårVi att
ochgällervadhög prioritetmiljöforskning resurserges0

forskartjänster,
främjas.miljöområdetsamarbete påinternationelltökat0

omställninggenomföraförFoU2.2 att en

tekniskoch FoU ärrniljöforskningmellansamverkan ennäraEn
hållbaruppnåendetförförutsättninggrundläggande enav

stadiumtidigtpåförutsättersamhällsutveckling. Det ettatt man
f.ö.ligger isamhällssektorers DetFoU.olikamiljöaspektema iintegrerar

innebärsektorsprincipenfastlagda attriksdagendenmedlinje somav
miljöproblem.lösaför sinasamhällssektor har attvarje ett ansvar

förbättraellerutvecklaförrollaktivbörNäringslivet att nyta en mer
trolig inommarknadsintroduktion ärdärområdenteknik påbefintlig en

kommunernagällerframtid. ävenDettarelativt varssnaren
bl.a.rörandefyllauppgifterviktigaharförvaltningar att

långsiktigtochTydligaavloppochenergiförsörjning, etc.vatten-
andraochekonomiskaframtidavilkastyrmedel börinriktade ges om

teknik.utvecklingförgällabörvillkor nyavsom
teknologiutvecklingtillsyftarförhar FoU av nyStaten ett somansvar

kannäringslivet ännu inteområden därsådanaellersikt påpå längre
introduktion.och Gemensamtteknikutvecklingför avöverta ansvaret

främjas.miljöområdet börforskning påbedrivennäringslivetochstaten
ochomfattandekanteknikområdensammanhållnaFör mer

tvärvetenskapliga konsortierbedrivnaellertidsbegränsade i etapper
helakanFUB-karaktärföraktualiseras insatser processenavseav

teknik. Möjligheterna attdemonstrationochutvecklingforskning, nyav
medelteknikupphandlingdag utnyttja ettutsträckningÖkad än i somi

teknik börhållbar prövas.introduceraför att
bedrivenmålmedvetetkräverteknikområdenExempel på ensom

teknisk FoU
energikällor.förnybaraochenergianvändningEffektiv0

drivmedel,alternativafordon,bränsleeffektivaochMiljövänliga0
batterier.vätgasteknik och

avfall,förkretsloppför slutastyrmedelochTekniska lösningar att0
metaller etc.
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Vattenförsörjning och u-land.i0
Informationsbehandling och tillgänglighet för0 relevanta

miljödatabaser.
Teknik för underhåll och rekonstruktion befintlig0 teknik bl.a. kopplatav

till VA-sektom.
Miljövänligt materialval och vidgat för0 mateiialflödena iansvar

samhället.

föreslårVi ah

för teknisk forskning förstatens0 uppnående hållbarresurser av en
utveckling ökas.

dialogen mellan forskare och näringsliv,0 exempelvis via gemensamt
finansierad kollektiv forskning, förbättras,

för forskning rörande teknikens0 resurserna mänskliga dimensio- nermedicinsk, samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning m.m. ökas.

Genomförande3.

Forskningens3.7 och finansieringstyrning
Statens primära forskningenspå område föräransvar att svara

basresurser och forskarutbildning vid universitet och högskolor,-
grundläggande och långsiktig forskning underlag för beslut och- som

teknisk utveckling,
tillskapande ändamålsenliga former för samverkan mellanav mer-

näringsliv och offentlig sektor.
Med hänsyn till problemens och åtgärdemas ofta långsiktiga karaktär

är forskningensstyrning inriktningen de centrala problemenav mot
nödvändig. kanDet ske lagstiftning, skatter och andragenom
ekonomiska styrmedel på välawägt och korrektett desom sätt väger in
långsiktiga målen för miljöpolitiken och därmed förincitamentger
näringslivets och andra aktörers framtidainsatser. Den
forskningspolitiken och styrmedlen främstinom miljöområdet måste
utformas så samhällets behov kunskaperatt relevantainom områdenav
tillgodoses.

krävs därförDet intimt samspel mellan forskningett och utveckling
lagstiftning och andrasamt styrmedel på miljöområdet. Forskningen på
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rniljöhotenutgångspunkt imedbedrivasdärförmåstemiljöområdet
tillämpningförharmed dekontakt avskeoch i nära ansvarsom

styrmedelrevideradeellerföreslåförharlagstiftning, att nyaett ansvar
exempelärutarbetats SNVhar inom ettmiljöför bättreFoU sometc. en

tekniskoch FoUmiljöforskningmellansamspeletbeskrivningpå aven
miljömål.riksdagensuppnåför att

kunskaperhållamiljöforskning ärsamhälletsför attmåletDet yttersta
hållbarförteknik,utveckla etc.systemproblem, enförståför nyanyatt
förhabörforskningsråd attmyndighet, ettetc. ansvarutveckling. Varje

sektor.forskning inommiljörelateradstödja resp.
uppdragbör gemensamtioch attbl.a. FRNSNVBerörda gesorgan,

föråtgärdernödvändigaanalyserövergripande upp-genomföra av
åtgärdervilkabörAnalysenutveckling. somhållbarnående angeenav Ävenutveck- ling.hållbarförstrategiutformasocherfordas enensom

dettadeltabör ioch HSFRBFRNUTEK,TFB,berördaandra somorgan
arbete.

tydlig-forskningsråd singörsektorsorgan,olika etc.viktigtårDet att
bör övervägasutveckling. Det atthållbaruppnåsyftar tillFoU att ensom

stödjaförrådgivandeeller attsärskilda kommittéer gruppertillsätta
rådmyndigheter,berörda etc.miljöforskning i

ochsamhällsvetenskapligförsamhällets insatserviktigtärDet att
börutökas.systemkaraktär Detoch forskningforskninghumanistisk av

samhället ochmellaninteraktionenkunskaperbättrekunnabl.a. omge
uppdragbör iforskningsfinansierandeBerörda gesorganekosystemen.

kunskapenökaförmålinriktade attbyggasamverkan programi uppatt
hållbaruppnåendetförbetydelseområden enär avsådanapå som av

sociologi.ochpsykologi,juridik, ekonomi,bl.a.gällerutveckling. Det
delskompetensuppbyggnad,allmändels uppnåSyftet bör att envara

projekt.konkretagenomföra olika

föreslårVi att
denmiljöforskningen iförutvecklassamlad strategi0 en

forskningspolitiska propositionen
olikatillsättsdyl.el. itvärgåendekommittéer,särskilda grupper0

stöd tillröranderådellerbeslutfattaförforskningsråd att ge
miljöforskning,

74



Vår uppgift efter Rio

forskningsrådmyndigheter, får uppdragansvariga i0 etc. att gemensamt
utarbeta målinriktade för samhällsvetenskaplig och humanistiskprogram
forskning och tvärvetenskaplig forskning systemkaraktär.av

behovet långsiktiga krav för teknik- ochetc.0 av normer,
samhällsutvecklingen beaktas utformningvid lagstiftning,allav

myndigheternas forskningsrådensoch för inom0 attansvar resp.
ansvarsområde stödja forskning för hållbar utveckling särskilt bören
markeras forskningspolitiskadeni propositionen,

forskar- och avnämarinflytandet skall vid stöd till0 stonvara
miljöforskning olika sektorsorgan och forskningsråd,i

Högskolor och3.2 universitet Sverigessom
forskningsaboratorier

del miljöforskningenEn replierar vetenskaplig baspâstor iav en som
hög grad tvärvetenskaplig med inslagär naturvetenskaplig-teknisk,av
medicinsk och ekonomisk-samhällsvetenskaplig forskning.

brett bedriven forskning högEn vetenskaplig kvalité och relevansav
därför grundläggandeär förutsättning för kunna hållbaruppnåatten en

utveckling miljöområdet.på projekt med tydlig målsättningStörre en
för analys frågekomplexcentrala kräver samlade under till5av resurser
8 år.

kunskapsförsörjningenFör miljöområdet det vidareinom viktigtär
miljöforskningens anseende och ställning högskolesystemetatt inom

kan stärkas. effektivt arbete krävs bättreFör möjligheter för godaett
forskare långsiktigt detta slagpå riktad grundforskning ochatt satsa av
tillämpad forskning. ellerFasta motsvarandetjänster,resurser
professurer och universitetslektorat, måste kunna vidinrättas universitet
och högskolor liknande de Flera forskartjänsterinitiativ SNV tagit.som
och möjligheter för berörda myndigheter långsiktigagöraattm.m.
åtaganden forskarsamhället härvid väsentliga.är viktigtDetgentemot är

forskaren hittills kanän mellan forskningatt i gränsytanmer engageras
och genomförande.

för samarbeteFormema mellan denåuniversiteten ochena
forskningsråden sektorsorganenoch denå andra sidan bör utvecklas.
Vidare bör samarbetet och samverkan mellan och högskoloruniversitet
och näringslivet exempelvis kollektivt bedriven forskninggenom
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grundläggandeforskningskan dennaförstärkas. Härigenom
stärkas.-baskunskapsförsörjning och

bättre basstödjas förbörkonsortiebildningaroch attCentrum- ge en
Exempel dettapåprojekt. ärsamladeochför forskarutbildning

tekniskaChalmersochGöteborgs universitetsamarbetet mellan
miljöområdet.högskola på

föreslårVi ah

försektorsorganenochforskningsråden attgemensamt svarar0
finansiera godalångsiktigtochhögskolorna byggatillsammans med upp

område,miljöforskningensforskarmiljöer på
andraochnäringslivet avnämaresamarbetet medsamverkan och0

förstärks,
fastarehögskolornas organisationoch inreuniversitetens ges en0

inrättandebl.a.höjsrniljöforskningensstruktur så status avgenomatt
medsamverkanskedetta förutsätts iellerfler fasta tjänsterresuser

sektorsorganen,ochforskningsråden
med förutsättningarCentrumbildningarolika former attetc.0 av

relevans stöds.kvalitet ochhögmedoch forskningbedriva utbildning

frågorInternationella4.

samarbetet påinternationella FoU-utveckla detFördelarna med att
gällerföljande.enligtkan Detområdet attanges

förteknik,forskning,rörandekunskapermedvetet sprida etc.o
globaltregionalt ochutvecklinghållbaruppnåendet i ettav en

medvetet inriktasland börbedrivs vårtforskningperspektiv. iDen som
konventionsarbetet,användasden kan iså att

tillalternativinternationellt FoUfinnskunskaperinhämta ettsomsom0
i Sverige,

utvecklingenoch underlättaNordensamverkan EGi mot en0 genom
utveckling.hållbar

internationellaolikadirekt eller viaviktigt Sverige antingenärDet att
förbättrad teknikellertill spridningmedverkakanorganisationer av ny

utvecklingmedverka tillkansamhällsorganisationoch mot enensom
forskarutbytefrämjandetbl.a. skeutveckling. kanhållbar Det avgenom

överföxingsprojekt exempel kanformerolika teknik-eller somav -
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nämnas olika clearinghouse-koncept för tekniköverföring som
diskuterades vid Rio-konferensen.

Samarbetet kan vidare utvecklas forskare medverkar vidattgenom
utvärdering olika länders miljöpolitik och hållbar utvecklingsnivåav i
syfte få ytterligare infallsvinklar för utformningenatt nationellav
miljöpolitik.

Svenska företags olika länder för överföringiengagemang av ny
teknik främjas.bör gäller bl.a. uppförandeDet av
demonstrationsanläggningar praktiskt kan användningenvisasom av ny
teknik

föreslårVi att

olika projekt stödjer församverkan hållbar0 utvecklingsom en ges en
central roll bistándspolitiken,imer

myndigheteransvariga uppdragi med0 näringslivetattges gemensamt
utveckla former för intensifierad tekniköverföring östländemavisavi och
tredje världen.

C OU
Gruppens sammansättning
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och Milövårdsberedningen Brandel, MilöforskningsutredningenMagnus- Falkman, -Reinhold Linköpings universitet- NäringsdepartementetLenaastenson,
Malin Falkenmark, Erik Fellenius,NFR Herbertsson,SNV Catarina STATT- - - -Axel Iveroth, European Liege Economic Cooperation LundberHans KVA- -,Selldên,Gun Göteborgs Selin, Chalmersuniversitet tekniskaEva höga ola och-Miliövörclsberedningen, Sven-ÅkeThomas Stohlfors, SAAB ElmiaSvensson,- -Göran Yström, NUTEK





Svensk hanc||ingsp|an för

Utbi|dning cch inflytande

Ordförande Bodil Jönsson
Sekreterare KarlbergPeter



efter RioVår uppgift

Introduktion
År tillgigantiska dimensioner.1619 Framtankegenombrottskedde ett av

och hansGalenosungefär påårmänniskor 1500dess hade i utsagatrott
drack.dryckoch denföda åtdenblodet bildades manatt manav

trots förmöjligtbordedet iförblev intakt varit stort settDenna atttro
kanMänniskanföreställningen.omöjligadetoch ialla inseattenvar

dygn, ochkroppsvikt varjegångeroch dricka många sinomöjligen äta
blodflöde.skapaför såbehövt sitt Menvad hon hadedet göra attvar

det behövdesföreställningsvärld,faständå så i sin att envarman
fråganmästesynvändan detåstadkommaför ettHarvey att omatt vara

möjligt.blodflöde skullemänniskansförkretslopp att vara
människansförändringar,skapadeTankegenombrottet intestora av

uppfatta ändringkropp. ihennes sin Enkropp sätti sig attattutan
verklighetsuppfattningen.förändrartankemönstret

miljöverkighetenVad med
inträffakunnaskulleförändring mått,enda egentliga störreDen somav

byttemotsvarandemänniskor påmiljöområdet, sättpå attvore
enkelt verkligheten på sätt.de helt sågomvärldsuppfattning; ett annatatt

med. Ellertecken tänka mönsterdet utvecklades att rentavAtt nyanya
Även meddenmiljöverklighetentänka precismed.att sammavoreom

förskulle denefter tankevändan,föreicke-människomått mätt som
handlingar.tankar ochhelt andraoch leda tillskepnadmänniskan byta

kretslopp,ochför energinstankemönster materians ett nyttEtt tnytt ex
blodomloppet,introduktion ärmedanalogttankemönster Harveys av

nyckelförutsåttningennyckelförutsättning. Ellerordmed andra en -
ungefär fisken nedan.som

sin ag.
på terntodyrttttttikertskan ittdra första httvudsztts En direktMäntiska inte t ex

har enkeltföljd den kretsloppsnärlvändighetett helt ingetviiirsatsen annatav -
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va än kretslopp föruLtâtttting långsiktigtför hållbaratt acceptera som en en
utveckling. Men upplevelser kretsloppet förmåganoch. vidareutvecklaattav
dem påverka.kan Friinzst .vkttffzt och bättre attpasasadeattgenom oss nya
tankentärtvter.

Miljö och utveckling
människanNär efterenkäti enkät viktigaste miljönsäger Det vadär -detär egentligen då hon menar

Hade det krig, hade honvarit viktigaste fred.Det är Nu isagt -fredstid hos har miljö blivit till klumpbeteckning alla hotpåoss en-
framtiden. Och viktigastemot när vi säger Det miljön,är ärnu

andemeningen det viktigaste framtiden.är
därför fulltDet är logiskt alltmer miljöarbete, alltmeratt

miljöutbildning och allt miljöinflytandestärkning byter inriktningmer
från ha handlat bevarande och det förflutnaatt till handlaom att om
utveckling och framtiden. förstade klara manifestationemaEn av av
detta den alltär vanligare kombinationen miljö och utveckling. Också
detta handlingsprogram handlar till delar miljö och utvecklingstora om
där utveckling för förändringarstår såväl nord syd.i som

För AgendaFörutsättningar 27 i Sverige
Utgángsläget för förverkligai snabbtSverige Agendaatt 215 intentioner
kring utbildning och inflytande utomordentligt finnsär Bl välgott. etta
utbyggt utbildningssystem, demokrati med hög graden av
decentralisering och folkrörelse- och folkbildningstradition.genuinen
Den nödvändiga organisatoriska infrastrukturen finns med andra ord
redan. betyderDet kan inriktai Sverige depå egentligasigatt man
problemen

ungdomar har vacklande framtidstro,att0 en
alla levervi globalatt i därsituation kan lita0 vi inte på sigen vare

instinkt eller intuition,
vetenskaperna struktureradeatt förär andra frågorpå0 änatt svara

dagens och
kunskapsutvecklingen blivit så dynamiskatt den tidigare0 tydligaatt

sekvensen forskning utbildning praktisk tillämpning brutits.- -
Den punktensista blir speciellt viktig just haringenattgenom av oss

global instinkt eller global harintuition. däremotDet förvi närmiljön,
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ochforskningmedvetetmindreellerför denoch utgör mer -- människanstillkomplementkunskaper barastrukturerade
hänvisadeemellertid heltGlobalt står vivärldsbild.erfarenhetsbaserade

haförstagångsexperiment attbedriveroch utanforskningen,till vi ett
allvarligtspecielltdetDärförteleförstånd. attärellertelesinnensigvare
ofta felde harrelevantaförmårhellervetenskaperna inte svarge -

händelseförloppen.medförmått hänga ioch har dessutomstruktur inte
bildenkelEn

..X.X ....... ..... bildninghändelsetäthet kanVid ldghändelse.förkedjan star varje XI enovan tillläggasframgångsriktkunskaperstruktureradeoch välföreliggandeutifrån
detskälstatistiska ärhändelse Avanalys rentgrund för i taget.enen av

ha någonskulle kunnakunskapbearbetadosannolikt ännu inteatt ny,
fenomenet. Dettadetoch värderinganalysför senasteavgörande betydelse av
kunskaphjälpmedframgångsrikt analyserastroligensäledeskan somav

fenomen.vunnitsfrdn andra
X...X..X

tiden.varandra ikommithändelserna, närmareharkedjan X-en,I ovan
pgahändelsetäthetenökningenden iGenom successiva

relevantakankunskaperdeliggerbefolkningsexplosionen varasomnumera
möjligtocksaförflutna.det attDet ärfenomen,förklara iför näraett nyttatt

tillgänglig.finnsöverhuvudtagetkunskapen inte
byggda päföreställningarfrån äldre ärhämtademodellermedAnalyser gjorda

ställetresultat.irrelevanta tvingas idärför Manochfelaktiga premisser ger
Ellerstruktur.funnitden sinsd ännu intekunskap,basera pd är attsig nysom

barafinnsöverhuvudtagetkunskapen inteochsprdngetvåga inse attta
fenomenet i sig.

skolämnenbaseras pákanundervisningdåtiden är över,Den snart
kommerlärarediscipliner.vetenskapliga Varjeavbilder attär avsom

kunskapsteoretiskt arbetestrukturerande närmastsjälv intvingas i ett -
vetenskapen.färdigserveradfinnaskommerkunskap inte att av

båda halmstrånaDe

nytänkandemåttoch miljö kräverteknikFörändringstakten i stora av
yrkesutbildningar.yrkesutövande och Vissavidinte iminst

miljöåtgärdertill,omläggningar kannödvändiga vi t att avoss exana
betydelse.få allt mindre Detstädningskaraktär framöver kommer att

från börjanengångskravethandla göra rättkommer alltmer attatt om
efter-tankar.blir viktigareföre. För-tankarkanske änja, rentav--
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Miljöutbildning blir de halmstråntvå kan hållavi iett av oss
framöver. andra ökat snabbt direktinflytandeDet snabbareär i en
fungerande, informelldelvis demokrati.

bada boppen miljöutbildning ochDe snabbare demokrati ar näraen
sammankopplade.

följande förslagetDet till handlingsprogram inriktas åtgärderpá som
kan bidra dels till snabbare fungerande demokrati med högreen en
grad reellt medborgarinflytande, dels till utveckling relevantav av en
miljöutbildning skildapå nivåer. och börProgrammet är vara
svåravgränsat eftersom miljövård skall medintegreras
utvecklingsprocessen och betraktas något isoleratinte som
Riodeklarationen 4.princip

Programmet 36anknyter främst till kapitel och 4025, 35,27, 31, i
Agenda 21.

Förslag till handlingsprogram
Ungdomsperspektiv miljö och utvecklingA. på

idealismKreativitet, och mod bos världens ungdomar bör
mobiliseras
Riodeklarationen 21princip
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miljöarbetetunika perspektivUngdomar för iin
Agenda kap 25.21

för och denhar närafrämst deDet är nuetatt ta ansvarvuxna som
föroch giftspridning.för utplundringframtiden, pågående Ansvaret

utbildnings-barn och ungdom.kan vältras på idetta Attöverinte t ex
domineraslåta miljöarbetetoch inflytandesammanhang av 4svek barnen det harblixtaktioner baraär inte ettett mot -

och detlika lågt korvstoppningens,inlämingsvärde, kan somsom vara
bl Endast påföljdverkningar lite sikt,har antal oönskade på apati.ett a

medvuxensamhället spelardet försvarakort sikt går attextremt att
dendel låtsasdubbla kort behåller makten för voreomegen men som

barnens och ungdomens.
få betydelse påpåverka det kanviktigaste bidragDe är att somungas

behövs tveklösttänka med,Skall utvecklaslång sikt. det mönster attnya
sannoliktlångtperspektiv och solidaritet.ungdomars Det är attmer

ochbland barnfrågor, kommercentrala, formuleradeännu inte upp
därför detvuxenvärlden.ungdom de dyker ärJustän iatt upp

bade för demöjligheten ochnödvändigt utveckla intresset,att vanan
ocb för lyssna.desäga attatt ut vuxnaunga

Förslag
tillvaraomfattande verksamhet förförSom att taett avstamp en

internationellasamtidigt främja detungdomars perspektiv och
genomföra Stockholmsamförståndet bör 93Sverige ett en-

uppgift detefter första, medStockholmskongress den ärår21 attmen nu
inför detskall formulera viktigaste frågornaungdomar de 21stasom

århundradet.
manifestation de icke-statligaocksåbörKongressen avses som en

betydelse idé-entreprenörer.roll ochorganisationernas som
funktion.uppskattadIdéentreprenörsskapet ibland tillräckligtär inteen

kan ellerville erkänna, deDet är inte även inteattsom somom man
förvill delta kan ha avgörande betydelseverkställighetsprocesseni en

idéskapandethandlingen, ha pånågoni meningjust attgenom
entreprenad.

frågornafinns försöka fatt ochskäl systematiskt påDet2. att
funderingarna framtiden allainför också hos de många, hos elever.ja,
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Med början bör Skolverkets1993 årligai utvärderande grundskoleprov
för åk och 75 ingå några frågor där elever skall formuleraöppna

framtidsfrågor.sina skall förResurser specialbearbetningavsättas en av
frågorna, och de bör lämpligen offentliggöras gång âret, påten om ex
internationella miljödagen.

Framtidsfrågedelen grundskoleprovet bör ha kopiesida, såav atten
exemplaret kan användas för efterbearbeta resultatet klassen, påiena att

skolan bl skolansi årliga utvärderingsarbete och på kommunnivå.a
ungdomarOm så vill, bör de ekonomiskt förstöttas staten attav

kunna genomföra ungdomens miljöriksdag med bearbetningsin egen av
frågorna och sitt söka från bl politiker.sätteget att svar a

Begriplig och använd bara användbarinte
miljöinformation
Miljöfrågor hanteras bäst berörda invånarenär på lämplig nivå.engageras

skaStater ocb underlätta folklig medvetenhet ocb deltagandeuppmuntra
för information lättâtleomlig.att att ärgenom svara

Riodelelarationen 10princip

Bakgrund
har alltidDet svårt informationvarit göra till kommunikation. Det äratt

faktorer spelar intre som
språket0

hos informatören ochengagemanget0
hosintresset0 mottagaren.

Språket alltidär viktigt det detta kan framär via nå tillvisom-
varandra och ibland dela kunskaper eller bygga vidare pårentavsamma
varandras och stå på varandras axlar. aldrig perfektså språkMen ett
hjälper informatöreninte oengagerad ellerär inteom mottagarenom

intresserad.är gällerDet med andra ord på allaatt satsa tre
komponenterna ovan.

Förslag
Förslag kräver3-5 rejäla mlljöinformationjond, börEn MIF,resurser.

vilken anslaginrättas för de ändamålen kan sökastreur
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inslagstarktoftaharIcke-statliga organisationer engagemang,ett av
viljasakinnehållet,för attpersonligtfräschhet, intressesolidaritet, enett

bliförutsättningardärför godahar attmedlemmarDerasövertyga, etc.
sökakunnainformatörer.utmärkta Genom att pengar ur

det,göramiljöinformationsfonden, uppmuntras attja, att rentavgenom
delNGOs på sigicke-statliga storde organisationernakan ta aven

dettaresultatbättre itroligen náoch avsevärtmiljöinformationsarbetet
kunna Somskulle göra.informatörerprofessionellaforskare ochvadän

kanalerdubbelriktadebättretillledaarbetsfördelningenbieffekt kan att
samhällsinstitutionerforskning,ochupparbetas mellan NGOs mm.

pedagogiskgenomförasyftar tilluppdragbör lägga attMIF ut som
bli tillkandessasamband såkändaviktigabearbetning attav

kändaforskningenlängecentrala sedanallmängods. Det rör sig avom
termodynamikens lagarmiljön,förbetydelsesärskildsamband med t ex

kretsloppet,biologiskadetför och materia, etc.energi
förunderlagbegripligtframföruppdragbör lägga ettMIF att taut

individenförmöjliggöraskall attresursbudgetering.personlig Detta
detändraeventuelltochstuderaandras fingervisningar egnautan

innefattaskallbeteendet. Underlaget
och materiaför användning energinyckeltal av0

totalt ochjordenSverige,genomsnittsförbrukningssiffror Europa,0
person.tálvaduppskattningarbegränsningar naturenav

fler förslagmedvidare igåMIF-förslagen. LåtdeDetta tre ossvar
utbildninginflytandeinformationgränslandet mellan ---

Miljö-mellanmiljöskola samsatsningGenomför enFolkets som en
handförstaunderstudieförbunden iochnaturresursdepartementetoch

förverkligaochkonkretiseraskall syfta tilltre-ársperiod. Den atten
skalllivsstil. Bloch4 konsumtionsmönsterkapitelAgenda 21s aom

enligtunderlagetspridarenaktivadenFolkets miljöskola avvara
20%behöva sinskulle troligen avsättaBildningsförbunden att avcza

bör stånaturresursdepartementetMiljö- ochdetta, medanbudget på
kostnaderna.för de centrala

de skallFöreslå kommunerna inrättaävenatt
uppgift finansieraskall ha tillmiljöinformationsfonder. Dessa att

detnärmiljönmiljöinformation kringoch engagerande ärbegriplig
människan. deför Stödofta denna intressantär mest ursom

bl till miljö-bör kunna utgåmiljöinfromationsfondernakommunala a
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och hälsoskyddsforvaltrtingama, här kan viktigastegöra sinasom en av
arbetsinsatser, och till frivilligorganisationerna jfr ovan.

Genomför8. Svenska folkets landsstudie syftande tillen art-en
kartläggning 1993-94 samarbetei nära mellan SNV,
Miljövárdsberedningen, bildningsförbund och berörda
miljöorganisationer. Naturskoloma och Miljöverkstädema kan här spela

viktig roll. ekonomisktEtt stöd för deras deltagande Svenska folketsen i
landsstudie skulle kunna dessagöra utrotningshotadeatt institutioner
bevaras.

ochC. AgendaKommunerna 21

Agenda kap fastslåsI 21 28 kommuner 1996 skall ha lokalatt senast en
Agenda 21. harSverige idag 20-tal k ekokommuner. bör kunnaDessaett s

förebildtjäna för andra kommuner och förstadesom görvara som
Agenda 21-planer.

Förslag
Med början bör1993 ekokommunerna utarbetastöttas kommunalaatt

Agenda 2]-planer. Naturvårdsverket eller Boverket uppdragi attges
samla och berarbetain ekokommunemas Agenda 21-planer, så dessaatt
kan underlag förutgöra landets kommuner.övriga framtidaDen
kommunala Agenda 21-planen bör tillgöras naturlig delen av
kommunens översiktsplan.

Bland frivilligorganisationema kan bl tilldelasQ 2000 föra resurser
medverka iatt processen.

Vefenskaps- och teknoIogisamhäIefD.

AgendaKap 51 i har stark21 skrivning kring samspelet mellanen
vetenskaps- och teknologisarnhället á sidan och beslutsfattareena
respektive allmänhet dená andra. markerarMan också
vetenskapssamhällets speciella ansvar.

Förslag
10. Nästkommande forskningsproposition bör innehålla speciella anslag
för högskolornas dialog miljöfrågori med respektive allmänhet,
beslutsfattare och yrkesliv. samspelet med yrkeslivet bör också stödjas
för kunna ligga till förgrund den miljöinriktadeatt yrkesutbildningen.
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osedvanligthar härvidareutbildningfort- ochochGrundutbildning
börhögskolanochvarandra, uppmuntrasstärkaförutsättningargoda att

fort- ochgrundutbildningsnivásåvälpåmiljöutbildningsinitiativtill som
vidareutbildningsnivâ.

högskolorna i sintilluppdragkonkret attbörHögskoloma11. ettges
miljöaspekterhurtydliggöraanslagsframställningfördjupadenästa

omvärldenfrånkravoch hurutbildningar,ocholika kurseriintegreras
miljöarbete.högskolanspåverkar

genomförauppdrasutvärderingssekretariatHögskolornas att en12. nya
existerandepämiljöintegrationenutvärderingnationell av

andraochStudentmiljöorganisationerämnesinstitutioner.
jfrinformationenspridaförstudentorganisationer attengageras

nationelllevandeovan. såförslagandemeningen 3i att en
kunskapsbank skapas.

eleverskringforskningförmedelforskningspropositionenAvsätt i15.
ocksåbegreppsstrukturer. Avsätteventuellaochmiljötänkande resurser

olikapåundervisningbegreppsstrukturer iför skapa ochatt prova nya
medenlighetmänniskasamhälle itekniksamspeletstadier naturom ---

Agenda 21.iintentionerna
medforskningsrådmiljövetenskapligt status14. somInrätta ett

områdentvâpähuvudansvarfl mednuvarande BFR,NFR, m
dynamiskförmiljökunskapsstrukturerutvecklingintensiv enava.

omvärld
tillväxandesnabbtinformationssamhälletshurbearbetningb. av

förmultimedia kan utnyttjasochblmöjligheter expertsystema
miljökunskap.uppbyggande av

liggerhögskoleutbildningförutbildningsmálrörande15. propositionEn
börnaturresursdepartementetochbord. Miljö-riksdagensf pån

helt saknasutvecklmgsperspektivet iochmiljöuppmärksamma att
komSverigeanmärkningsvärtportalparagraf.till Detförslaget omvore

Agendamedsamtidigt 21ungefärhögskolemålsådana attantaatt nya
ochUtskotts-spridasbörjar i Sverige.handlingsplanersvenskaoch

tydligförändring såtillledabör kunnariksdagsbehandling att enen
högskoleutbildningarnasutvecklingsmarkering ioch görsmiljö-

målbeskrivning.
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Grundskola, gymnasieskola, komvux H skolfonnerm
Även utbildningsfrågor behandlas Agenda självatvärsigenom 21 ärom
huvudavsnittet 36koncentrerat till kap education, publicPromoting

and Nedanstående förslag till detta kapitel.anknytertraining.awareness

Förslag
16. Miljövårdsberedningen bör omedelbart till regionalainitiativta
konferenser under hösten för före nyårremissgranskning-92 ur
Agenda 21-perspektiv det förslaget kom 920909.till läroplanav nya
Remisskonferensema kan genomföras samverkan medgärna i 2000Q
och andra icke statliga tillbidra myllrandeorganisationer. Utöver att ett
remissarbete kan konferensema fungera lärarfortbildning desom --
sprider insikt såväl läroplansförslaget ochi Agenda 21 minstintesom

erforderligt samspel. kan medvetenheten öka världensTom attex om
36.5.b.faktisktregeringar Agenda kommiti avsnitt 21 överens attav om

de åren skapa förinom tvärkunskaplig3närmaste strategier
miljöundervisning allapå nivåer.

föreslås17. Kommuner stödja skolplaner liksom lokala arbetsplaneratt
granskas utifrån perspektiv. Frivilligorganisationer 2000,Qsamma som

och Skola, miljöorganisationerHem kan och bör medverka. Avm
speciellt kan studera miljöarbetet de yrkesinriktadeintresse påattvara
linjerna.
18. flera ställen Miljövårdsberedningen denOvan på instansanges som

bör barapekar behovet ytterligareinitiativ. Detta påtasom ettav
från Miljövårdsberedningeninitiativ till tydliginitiativEtt en

ansvarsfördelning för den nationella delen av
miljöundervisningsarbetet. betyder kunnaAtt ta att attansvar svara an;
kunna fråganpå. på har det här kunna detAtt vem gjortsvara svara
är jag
Idag säger så. margtnella, och uppdelningeningen Resurserna dr
mellan Utbildningsdepartement, Miljödepartement, Skolverket och
SNV otydlig. Skall svensk utbildning leva samklang medär minst sagt i

Agendaintentionerna bör det uppmärksammas deti hur21 ettsom
36.5.cgenerellt råd encouraged Nationalsägs i Countries to setare up

Advisory Environmental Education Coordinating bodies ... SverigeI
har utomordentligt goda förutsättningar för snabbt nationelltvi att
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uttalatkräverdet utövermiljöutbildningen. ettstimulera Men resurser
specialansvar.

fortbildningsenheterlandetsföreslåbör attMiljövårdsberedningen19.
allaAgenda pákring 21lärarfortbildninggenomföra1995sommaren

36.5.d.nivåer
bästakringpristävlingarutlyserMiljövárdsberedningen20.

uppdragarbetsstipendier till21-anda ochAgendamiljöläromedel i
nutidaskapaförmultimediaproducenterförfattarekvalificerade att en

Vill du läsaellerNils Holgerssonmotsvarighet till
iUtbildningsmässan -93tillMiljövárdsberedningen initiativ21. atttar

MiljökringÄlvsjö utbildningskonferensinternationellinnefattar en
erfarenhetervärldenssärskild inriktning påmed 5eoch utveckling av

medsamarbetegenomförshelaför ide berättar Dettemat att oss.-
ICEA, n.blNGOsUNESCO,SIDA, SAREC, BITS, ma

Slutord
dessocholikautkristalliseras på många sätt,kanHandlingsprogram

till dem,vädjarviktiga.mindreellerenskilda delar kan Jag somvara mer
fomias,kommerför hur dettadet slutligahar attattansvaret program

förklassiskadet med de små sin inrede gör tre syn.aporna
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skyggar af Enehielms konstverkAporna på människan ochCris om
miljön. vill det kan vill höra det kanEn inte göra En inteont.se - -

outhärdligt. Och den tredje alls hansåsäger ingenting gör ingenvara -
något ont.

förmåste måste höra, kunnaMen måste säga attutman se, man man
gå vidare själv och världen. tveksamhet eller direktai sig i Den-

inför framtiden, finns framförhos allt ungdomar,misstro många ärsom
det allvarligaste framtidshotet. Därföri det viktigast det slutligasig är att

handlingsprogram, förverkligaskall Agenda inriktas på21 i Sverige,som
motverka tendenser till vacklande framtidstro.att

O C C
Gruppens sammansättning

Andersson, Flatésskolan Arehag, Chalmers Eriksson,Bengt Marie Börje
Studieförbundet Vuxenskolan ela Eriksson, QZOOOUngdomar inför UNCEDAvicñlsforskningsrådetSverker Högberg, DahlKristina st,MilifçivârdcsgleredningenUtbildningsdepartementet Bodil ochMoviumJönsson,

Karlber Utbildningsdepartementet Anders ündström, Örnsköldsviks kommunPeter
,och Miljövár sberedningen Gunilla lärarhögskolap, Mölndal TorbiömMattsson,
Chalmers Christina Ullenius, Chalmers Johan Omskör,Svensson, Sveriges

Förenade Studentkårer
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Svensk handlingsphn För

Biolo isk mångfcdd
bioteknikoc

Ordförande DalêusLennart
Sekreterare Guni||a Almered Olsson



efter RioVår uppgift

Inledning
tillprincipdeklarationRio-konferensensAgenda 21 utgör ett

olikabehandlartjugoförsta århundradet. Detför dethandlingsprogram
mångfald följerbiologiskutveckling.ochaspekter miljö Avsnittet omav

mångfaldför biologiskhuvudsak innehållet Konventionenii som
huvudsak dennaföljer ocksåkonferensen. Bioteknik-avsnittet ividantogs

såkerhetsproblem.bioteknikensformuleringarnakonvention, iutom om
förhuvuddokumentmångfald harför biologisk varitKonventionen

viktigastekonventionenssammanfattningarbete. överEngruppens
därför detta dokument.innehåll inleder

mångfaldBiologiskgrundsyn påstadfästaFör somatt gemensamen
detanda fannförankrat konventionensarbetsområde i gruppen

ställningstagandengrundläggandeformulera de viktigastelämpligt att
mångfaldbiologiskmed Sverige.för arbetet iskall styrandesom vara

Därefter följerställningstaganden.Principiellaåterfinns underDessa
förNyckelområdenförslag till handling under insatser.

uppdelningmedanalogt ibehandlasBioteknik på sättett
antalundertill handlingställningstaganden och Förslag ett

huvudrubriker.

mångfaldför biologiskKonventionen
syfteKonventionens

Objectives
relevantwithpersued accordartceof beThe objectives this itsinCbnvention, to

the sustainable ofbiologicalof diversity, itstheprovisions, conservation useare
of thebenejitssharing of thethe fair and equitableand anlsing outcomponents

of including by geneticutilisation appropriate togenetic accessresources,
technologies, takingtransfer of relevantand try intoappropriateresources

technologies, ana byandall rights those appropriatetoaccount resourcesover
funding.
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Fem synpunkter sammanfattas konventionenskan viktigastesom
innehåll
1. Konventionen omfattar bevarande och uthålligt nyttjande av
den biologiska mångfalden.

innebärDetta bevarandet biologisk mångfald blir befriat frånatt sinav
tidigare begränsning enbart naturvårdsfråga och den tidigaresom en att
konflikten mellan bevarande strikt skyddadeinom områden och
resursutnyttjandet delvis upphävs. verklighetenI mångaär ocharter
ekosystem beroende mänsklig påverkan för fottbestånd.sitt Dettaav
gäller bl.a. för kulturlandskapens biologiska mångfald. OBS Detta
innebär inte skyddadeavsättning områden skallatt upphöra.av
2. Konventionen omfattar både vilda och domesticerade arter

de vildaUtöver omfattar också den konventionenarterna t.ex.nya
lantraser bl.a. husdjur och frukt-grödor, och grönsaksarter och dessav
varieteter.

biologiska3. Den mångfalden gener, och ekossystemarter ges
ekonomiskt värde,ett den just utnyttjasoavsett om nu

kommersiellt eller inte
Då de biologiska ekonomiskt värde blir kostnad förettresurserna ges en
deras bevarande själva verketi nationell investering.en
4. Tekniköverföring mellan utvecklade och utvecklingsländer

omfattarDetta teknik för bevarande biologiska liksomav resurser
utveckling olika bioteknologier. sådan ÖverföringFör ochav att
utveckling skall uppfylla konventionens anda skall den bioteknologiska
utvecklingen förankrad nationella behovi hållbar utvecklingvara en- -och aktuella ekologiska förhållanden. Hela skalan traditionellt,av
småskaligt utnyttjande, och kunskaperna detta, fokuserasmåste ocksåom

potentiell komponent framtida bioteknologiskisom en utveckling. Detta
gäller i särskilt hög grad i utvecklingsländer där fortfarande sådana
kunskaper levandeär och för de utvecklade ländernas miljöbistånd.-
5. Nationella aktionsplaner för bevarande och hållbart nyttjande
byggda på landsstudier biologisköver mångfald
Varje land undertecknat konventionen förbinder framställasom sig att
nationella aktionsplaner för bevarande och hållbart utnyttjande av
biologisk mångfald. tvärsektorielltEtt förutsättningangreppssätt är en
för sådana planer. länderFör undertecknat konventionen ärsom en
tvärsektoriell överenskommen nödvändigansats nåvägsom atten
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skogsbruk,jordbruk,sektorerinnebärmål.konventionens Detta att som
mångfaldens bevarandeförinblandade ochblir ansvarigafiske etc.

nationellaLandsstudierområden.skyddadeutanförbåde ochi som
mångfaldensbiologiskadenkunskaperÖversikter statusöver m.m.om

de resolutionerkonventionen, iochAgendabåde 21 ibetonas samti
interimsperioden.undermed konventionenarbetetskall styrasom

principiellaideologimångfaldensbiologiskaIII. Den -
ställningstaganden

densammanfattningen FN-ovanståendeframgår denSom nyaavav
biologiskadepåsynsättmåste integreratkonventionen resurserna,ett

skallför konventionenanvändasbevarande,utnyttjande ochderas att
antalformuleraskan isådanttillämpas. synsättkunna Ett ett

förstyrandeskallställningstaandengrundläggande varasom
mångfaldBiologisk Sverige.för ihandlingsprogrammet

utnyttjandedess ärmångfald ochbiologiskBevarande1 enav
utvecklinglångsiktigt hållbarförgrundförutsättning en

ochAgenda Rio-grundsynen 21 isjälva iställningstagande utgörDetta
deklarationen.

områdenallaskall bevaras imångfaldenbiologiska2. Den
påverkanmänskliggradenoberoende avav

ochområdeskyddatmellan striktmotsatsförhållanderåderDet inte ett
för betrakta dettaställetskogsbruk.förproduktionsyta I ettattt.ex. som

gradientutmedtillämpaskontinuum-synslagsbör avenmotsatspar ett
skyddadeabsolutändpunktenskydd-nyttjande. utgörsDen avena

ändpunktenandra utgörsurskogsreservat. Denområden, t.ex.avt.ex.
uttagskördkontinuerligtskötsel ochadekvatmedagroekosystem av

Även alla möjligaliksomdessa ibiologiska i system,resurser.
konventionensskydd-nyttjande- skalan, måstemellanformer utmed

betyderförverkligas.målsättning Detta inteövergripande att t.ex.
odladebedrivas.kanfåtal odlade grödor Denåkerbruk med inte ytanett

därlandskapdelaromgivande ekosystem måste ioch dess ettses som
beroendeväxlarArtindividnkedomupprätthållas.mångfaldsmålet skall

befinnerskogliga omloppstidenden sigpå i attutanmanvar
perspektiv.längreförändrasmångfalden därför behöver i ett

till ställningstagandeställningstagande lederkonsekvens av dettaEn tre.
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huvuddelen det brukadeFör landskapet och vattemniljöerna ärav
det långsiktigt uthålliga nyttjandet tillsammans mednaturresurserna,av
skyddet utrotningshotade naturliga miljö,i sin övergripandearterav
målsättningar.

Målsättningen3. bevara den biologiska mångfaldenatt utgör en
förgräns produktionsmålen deinom areella näringarna, t.ex.

jordbruk, skogsbruk, fiske och rennäring
biologiskaDen mångfalden den långsiktiga förutsättningenutgör för alla

nuvarande och kommande produktionsmål. själva verket gäller dettaI
definitionen begreppet uthålligt nyttjande kan uppdelas tvåiav som
komponenter

Ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga.0
biologiskaDen mångfaldens långsiktiga bevarande0

4. biologiskaDen mångfalden omfattar både vilda och
domesticerade arter
Till skillnad från naturvårdskonventionerövriga omfattar den nya
konventionen också de domesticerade dvs. odlade växter,axtema,
grödor, tamdjur och alla mellanfonner med deras vilda släktingar. På
motsvarande sätt under Skydd nyttjande, bör dettasom ovan -innebära betraktas kontinuum där de vildaatt arterna ettsom arterna

denutgör ändpunkten mångfaldsgradienten sträcker tillsigena av som
de odlade grödorna och tamdjuren de vilda släktingama arter,via
raser till dessa. Samtliga och fall populationeri vissaarter, raser
omfattas den konventionen.av nya

Funktionell5. diversitet kan i vissa fall praktiskvara en
arbetsnivå

definitionsmässigaDe jämförnivåerna förKonventionen Biologisktre
mångfald inom Biologisk mångfald, Biodiversitet, identifierastermen

genetisk diversitet, artdiversitet och diversitet inommellansom
ekosystem.

Äganderätten6. och tillgången till genetiska resurser
De genetiska har nuvarande och potentiellt ekonomisktettresurserna
värde och tillhör lands nationella Kostnaden för derasett resurser.
bevarande och hållbara utnyttjande kan betraktas nationellasom
investeringar. Bevarandet nationellär skyldighet.en
7. Biologisk mångfald kvalitetsnorm skall avspeglas isom
miljölagstiftningen
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skallutnyttjandeoch hållbarabevarandemångfaldensBiologiska
nedan.miljölagaralla relevantabevakas i se-

mångfaldbiologiskförNyckelomrâden insatserIV. -
olika inomhar deförslagenstrukturera insatserna grupperatsFör att

Forskning;Lagstiftning;opinionsbildning;Administration-Samråd;
samverkan.InternationellochBistånd

samrådAdministration -
ochrapporteringsamordning insatser,struktur förl.. Ny av

dialogkontinuerlig
ämnesfält ochspännviddomfattning och övervidaBiodiversitetens

kontinuerligoperativt forum förkräverförvaltningsområden ettetc.
informationerfarenheter,förmedlingochsamordning insatser avav

ochstimulerasbehöveraktiviteterregionalaLokala ochdiskussion.och
ochidé-kontinuerlighållabl.a.handlarsamordnas. Det att enom

bredinvolveraskallsådanprincipdiskussion igång. En enprocess
regelbundnasäkertkan varieraintressen. Formemarepresentation av

deltagande,växlandekanskeochmed bredareseminarier mermera
slagsFunktionelltfast arbetsgrupp.sammanträdenregelrätta i etten

för svåraarbetstakt,med lugnperrnanentad utredning utrymme
utredningsuppdragdeltilloch idéer,diskussioner egnaenresursernya

utgångspunkt.kanMiljövárdsberedningenkanske. vara en
och ideellaolika nivåerbeslutsfattare påmellan forskning,Kontaktyta

efterlyses.organisationer
planeroch nationellaLandsstudie2..

tillämpningenförstanaturligt isvensk landsstudie utgörEn steg avett
nödvändigt verktygdenSamtidigtden FN-konventionen. utgör ettnya

ochbevarandeförhandlingsplannationellför framställningen av en
mångfald. Handlingsprogrammet i sigärbiologiskuthålligt nyttjande av

leda tillskallför förverkligande deverktyget insatser somav
måluppfyllelse.konventionens

mångfaldbiologisklandsstudie ärSyftet med över att ge enen
nyttjande ochför alla aspekterkunskapslägetöversiktsamlad över av

mångfaldenbiologiskadenmångfald, hotenbiologiskbevarande motav
sedanskallLandsstudienâgärder. utgöralistning möjligaöversamt

mångfaldensbiologiskaför denhandlingsplangrunden för konkreten
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bevarande och långsiktiga nyttjande. Handlingsplanen skall revideras
återkommande. har redan omfattande materialSverige ett av
faktasammanställningar naturvárdsdelen mångfald,biologisköver av
dvs. främst de vilda och deras ekosystem. landsstudieEn överarterna
biologisk mångfald enligt FN-konventionen bör också innefatta
Översikter kunskapsläget för de domesticerade och derasarternaom
miljöer. svensk landsstudie behövs alltså arbetsinsatser frånFör allaen
sektorer eller påverkar biologiska dvs.nyttjar jordbruk,som resurser,
skogsbruk, fiske och Forskningsfälten samtliga sektorerrennänng. inom
måste täckas och materialet behöver kompletteras medin
uppskattningar de ekonomiska implikationema för alla sektorer.av

landsstudie biologisk mångfaldEn medöver skisseradovan
inriktning fåkan unik karaktär tvärvetenskaplighet ochen av
sektorsövergripande omfattning. Internationella erfarenheter från länder
med genomförda landsstudier den sektorsövergripandevisar att

har bidragit till läroprocess där den biologiskaansatsen en
mångfaldens olika aspekter, de ekonomiska, synliggjorts.inte minst
Vidare har arbetet med landsstudien klargjort förändringarbehov av
och delvis ändrad arbetsgång för förmed de olikainstitutioner ansvar
aspekterna biologisk mångfald.av

Landsstudien och handlingsprogrammet klart formuleramåste
prioriteringar och tidsplan för föreslagna aktiviteter.
Handlingsprogrammet bör utformas de olika sektoremagemensamt av
nämnda där sektor formulerarklartvarje handlingsprogramsittovan

till konventionens övergripande mål. övergripandeDenanpassat
karaktären landsstudiepå och handlingsprogram innebär dessaatt
täcker också de nedan nämnda dettainsatserna. Trots denämns
specifikt här eftersom arbetet med dem bör parallellt medstarta
landsstudien.

Övervakning3. biologisk mångfaldav
förEtt miljöövervakningen bättre dag bör innefattanytt änsystem i

olika indikatorer på biologisk mångfald, bl.a. för att
möjlighet till analyserGe tidsmässiga trender och0 av

geografisk regionala skillnader
möjlighetGe till analyser den relativa betydelsen olika problem0 av av

och hot
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Utvärdera resultat olika och resultateninsatser stämma mot0 av av
mål.uppsatta

finnsVidare kortsiktigt och akut behov informationett om om
innehållet hotad biologisk mångfald inte på artnivånminst iav
områden redan skyddas eller nationalparker inaturreservatsom som
landet.

Opinionsbidning, kunskapsförmeding, delaktighet
4. opinionsbildning
Bevarandet mångfaldbiologisk de viktigaste miljöfrágornaärav en av
inför 2000-talet Fortfarande dock Biologisk mångfald, dessär
bevarande och utnyttjande, abstrakta begrepp. måsteDessa ges en
verklig innebörd och konventionens innehåll tillmåste omsättas
konkreta exempel möjliggör direkt och praktiskt arbete olikaisom
sammanhang och olikapå Sambandet mellanorganisationsniváer.
utveckling alla dess innebörder, och den biologiska mångfaldensi
bevarande och utnyttjande fokuseras.måste innehåll börKonventionens
förmedlas, tolkas och diskuteras alla berörda samhällsgrupperi i

framför allt fackligaskolor, och yrkesorganisationer, ideellaSverige,
fl. kommunala och statliga förvaltningen börorganisationer Denm

aktivt medverka till detta finansielltmed såväl prakiskt stöd.som
viktigt kunskap till dem dagligaDet kanär i sitt värvatt ges som

bevara eller förbruka bönder och skogsägare. brett upplagdEnt.ex.
utbildningsverksamhet bönderna angelägen.ärgentemot

Ökad insikt och kunskap vikten, värdet och betydelsen attom av
bevara den biologiska mångfalden grundförutsättning förär atten
människor skall förändringarde livsstil och samhällsstrukturiacceptera

nödvändiga för undanröja hotenär den biologiskaatt motsom
mångfalden. Omfattande offensivaoch informations- ochpåsatsningar
utbildningsinsatser måste hög prioritet.ges

Lagstiftning
Revision Miljölagstifmingenav

tillvaratas det biologiska mångfaldsmåletHur den existerandeinom
lagstiftningen Bevarandet biologisk mångfald skallav vara en
kvalitetsnorm skallsom avspeglas miljölagstiftningen, främsti i
Naturresurslagen. dennaDå har karaktär ramlag skall regler ochav en
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föreskrifter för handlingar berör utnyttjande biologiskasom av resurser
detaljutvecklas sektorslagstiftningen.i förstagäller handDetta dei
areella näringarnas markanvändning, dvs. jordbruket, skogsbruket, fisken-
och rennäringarna. Andra aktiviteter berör utnyttjande ochsom
påverkan biologiska bl.a. anläggnings-är ochav resurser
byggverksamheter och industriella aktiviteter. Följande lagar berörs av
detta Naturresurslagen, Skogslagstiftningen, jordbrukslagstiftningen,
Rennäringslagen, Vattenlagen, Fiskerikungörelsen, Jaktlagstiftningen,
Naturvårdslagen, Plan- och bygglagen och Miljöskyddslagen.

Inom för det pågående arbetet med Miljöbalkramen en ny som
samla Hera de nämnda lagarna bör biologisk mångfalds-avses av

komplexet särskilt uppmärksammas.
räckerDet emellertid med dagensinte lagstiftning. Självfallettyp av

behövs ramverk lagstiftningeni såväli övergripande lagstiftningett som
sektorslagstiftningeni därtill fordras enskilt ansvarstagande.men

Miljökonsekvensbeskrivning för Biologisk mångfald allaför
samhällsaktiviteter inkl. ekonomiska styrmedel skatter

det skallFör få styrande verkan måste det kopplasatt tillstándsplikten
till kravet miljökonsekvensbeskrivning.på

Metoder innefattar bedömningarbeskrivningar olikasom av
indikatorer på biologisk mångfald bör utvecklas.

Forskning, kunskapsuppbyggnad och utveckling
Som övergripande för forskningprinciper och utvecklingsaktiviteter för
biologisk mångfald och bioteknik skall följande gälla

Forskningssamarbete, kunskapsuppbyggnad och utbildning0 inom
fälten Biologisk mångfald och Bioteknik Sverigesviktig delutgör en av
samarbete med utvecklingsländer. i

Svensk forskning skall i utsträckning0 delutgörastor en av
internationella forskningsprogram eller relaterad till dessa.vara

Miljökonsekvensbeskrivningar krävs forskningsprogram-resultat.till0
nedanDe nämnda områdena kräver0 förinsatserstora att

konventionens tillämpning skall kunna kunskapsbaserad grund.ges en
Forskningsprogram för dessa områden bör formuleras ochsnarast
forskningen finansieras med forskningsmedel förslagsvis frånnya
löntagarfonderna.
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förhandlingsprogramtillforskningsresultatOmsättning7. av
areella näringar

forskningsresultatdata ochmängddagexisterar iDet somstor aven
skogsbruk,jordbruk,förhandlingsprogrampraktiskatillkan översättas

föryngringsmetoder inomochawerknings-gällerfiske Detta t.ex.etc.
fångstmetoderochjordbruketbrukningsmetoderskogsbruket, inom

riktmärkemålsättningMed konventionensfiskerinäringen.inom som
praktiskaforskningsresultat ibefintliga omsättasskall snarast

forskningsresultat måstesektorerna.för de olikahandlingsprogram Nya
samarbete.kräversektorerna. Detoch användas inomacceptansges en

betonas.börtvärvetenskapliga synsättetDet
mångfaldbiologisknyttjandeuthålligtmetoder för8.. Nya av

för utvecklingkunskapbehovFortfarande finns nyaavett stort av ny
fiske och andraskogsbruk, näringarjordbruk,metoder inom som

biologiskautnyttjar resurser.
grundforskningtaxonomiskEkologisk och9.

betydelsenförståelsenkunskapsluckor iDet existerar stora avav
frågor bl.a.Relevanta ärekologiskamångfald debiologisk i systemen.

populationsnivå,ochgenetisk diversitet påbetydelsen art- avav
förbiodiversitetbetydelsenochsamhällsnivåartdiversitet på av

deKunskapenstabilitet.funktion, ekosystemensekosystemens omt.ex.
viktigaförgod organismgruppersvenska relativt vissaär utomarterna

påytterligarebehövs satsningaroch insekter.bl.a. Härsvamparsom
olikautredningvetenskapligochidentifikationforskningtaxonomisk av

område.eftersattekologiarter. Mikrobielloch är ettorganismgrupper
nyttjandeuthålligtgrundad definitionVetenskapligt10.. avav

mångfaldbiologisk
komponenteruppdelas tvånyttjande kanuthålligt iBegreppet

produktionsförmågalångsiktigaekosystemens0
bevarandelångsiktigamångfaldensden biologiska0

olika ekosystemnyttjandetfördetta förhållningssättVad betyder av
från deutgångspunktmedidentifieraskritiska gränserKan ovan

komponenternanämnda
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11.. Formulering kriterier för övervakning biologiskav av
mångfald
Miljöövervakning utvecklas flera länder,i bl.a. Fortfarandei Sverige.
finns kunskapsluckor vad gäller relevant Övervakning olika aspekterav avbiologisk mångfald. gällerDetta bl.a. information lämpligaom
indikatororganismer och s.k. nyckelarter, relevanta sättsamt mätaatt
ekologiska förändringar. Forsknings- och utvecklingsarbete i nära
samarbete med internationella forskningsprogram krävs detta fält.inom

Mätning olika delar den biologiska mångfalden fårav barainteav
innefatta artrelaterade data. ekosystemnivånPå kan analyst.ex. avtidstrender vad gäller arealstatistik helsäga del. denPå genetiskaen
nivån pågår snabb utveckling metoder för olikaen mäta aspekterav att

biologisk mångfald på denna nivå.av
Ekologisk12. ekonomi
biologiskaDen mångfaldens ekonomi relativtär forskningsfält.ett nytt

Möjligheten ekologiskaöversättaatt och funktioner iprocesser
ekonomiska kan falli ledavissa tilltermer tvivelaktiga och för den
biologiska mångfalden farliga konsekvenser. Samtidigt dettaär ett
angeläget fält för kunna hävda de samhällsekonomiskaatt värdena med
bevarande och uthålligt nyttjande biologisk mångfald såväliav -industri- utvecklingsländerna. Den konventionensom understrykernya
detta uppmärksamheten på värdet tillgångengenom till genetiskaav
resurser.

Forskningserfarenheter och -resultat detta fältinom relativtär
knapphändiga, området underär utveckling flerapå olikamen håll i
världen.

Internationellt samarbete och bistånd

13.. Miljöbistånd
Alla biståndsprojekt skall konsekvensanalysergöra hur verksamhetenavpåverkar den biologiska mångfalden ländernai fråga.i Svenskt bistånd
till utvecklingsländer bör ha stark inriktning på verksamheteren somstöder och underlättar bevarande och hållbart nyttjande denavbiologiska mångfalden.

Viktigast sådanaär hänsyn redan frånatt början integreras allai
projekt,typer barainte på jord- och skogsbrukssidan,av likaminstutan

mycket detnär gäller industriella satsningar med inverkan på
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skogsindustrier.ellerdammbyggen, transportsystemtypnaturresursema,
såväl NGO-systematisk genomgångbörSIDA initiera egna somaven

biodiversitetssynvinkel.projektadministrerade ur
utnyttjandehållbartkunskapjordbrukskulturenstraditionellaDen om
tillstödochtillvaratagasmångfalden skallbiologiskaden gesav

förpotentialkan hakunskapspridning.och vidare Dennautveckling stor
mellanTekniköverföringindustriländer.ocksåbevarandemångfaldens i

enkelriktadendastdärförutvecklingsländer inteoch ärindustriländer en
fältetForskningsprojektskall inomsamarbetsprojekt gynnas.process.

biståndsramen.skallBioteknikmångfald och inomBiologisk gynnas
samarbete14. Internationellt

andraarbetetför samordningverka inomaktivtskallSverige av
Biologiskaspekterkonventioner rörinternaionellaregionala avsom

mfL.CITES-konventionerna Denochmångfald t.ex. Bern-Ramsar-,
skallochomgåendearbete Sverigeskall sittkonventionen startanya

ochnationella planerländerstudier,frågornadrivaaktivt om
vetenskapligasekretariat.konventionens Dentillrapportering gruppen

samarbete,Regionaltkonsolideras.bör t.ex. gemensamgenomsnarast
stödjas.börnordisk aktion,

ställningstagandenideologiskaBioteknikV. -
bioteknikmångfald och ärbiologiskmellanKopplingen1. svag
sammankopplade iblivitbioteknik har intimtmångfald ochBiologisk

Nord Sydmellan ochföljd dragkampentillUNCED-processen, omav
biotekniken.för Denmaterial råvaratill genetisktäganderätten som

finnsallmänhetfrågorna ingenmellankopplingen är Ifaktiska svag.
ochbioteknik-samordnavetenskapligtelleranledning administrativtatt

biodiversitetsfrågor.
utvecklingspotential, gränsenhar positivBiotekniken2. menen

mångfaldbiologiskmålet fördennaför sätts av
forskningsämnenabiologiskade flestaBioteknik iintegrerat3.

urskiljasbioteknikforskning kannaturvetenskapliga intedagens ettI som
deverksamhetendel ingårmetod eller iBiotekniksärskilt ämne. avsom

flesta biologiska ämnena.
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Nyckelomrâden förVI. bioteknikinsatser -

Administration

Administrativt1. för ekologisk riskbedömningorgan
behövsDet centralt har det administrativaett förorgan som ansvaret

introduktionen GMO i Alltså sektorsuppdelningintenaturen.av en utan
har klart definieratett mandat behandla sakenorgan som att som en

miljöfrága och ingenting annat.
2. Internationellt for förmedling bioteknik tillorgan av
utvecklingsländer

Opinionsbiidning, kunskapsförmedling, delaktighet
Öppet3. debattklimat

finnsDet behov information och fortlöpandeett stort diskussionav om
bioteknikens och effekter.positiva negativa debattklimatEtt öppet med
bidrag från alla intresserade, endast de fackvetenskapligtinte mest
initierade, skall och stimuleras.initieras

Lagstiftning
4.. Ramlagstiftning med detaljutveckling sektorslagari
Riskerna med bioteknikens användning olika forskningsfältinom och
sektorer skall regleras ramlagstiftning norskvia modell nämndes.
Naturresurslagen med krav miljökonsekvensbeskrivningar bör kunnaom
användas här. Regler för olika sektorer, bl.a. areella skallnäringar,
specificeras sektorslagar.inom MiljöbalkenDen bör hantera ocksånya
Bioteknikfrágor.

Tillgång och överföring bioteknik till utvecklingsländerav
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